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RÖVID INDOKOLÁS

A „Horizont 2020” – amint azt a programot kísérő bizottsági közlemény kiemeli – az 
„Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezés célkitűzéseinek végrehajtására irányul, miközben a 
jelenlegi társadalmi kihívásokra helyezi a hangsúlyt, továbbá erősíti az alulról és a felülről 
kezdeményezett kutatás, valamint a piaci bevezetés közötti kapcsolatot. A célkitűzések közé 
tartozik a kkv-k részvételének további egyszerűsítése és növelése. Az ENVI bizottság számos 
társadalmi kihívással foglalkozik, például az éghajlattal, az erőforrás-hatékonysággal, a tiszta 
energiával és közlekedéssel, az egészségüggyel és az élelmiszer-biztonsággal. Az előadó 
lelkesen üdvözli a Bizottság javaslatait, mindazonáltal bizonyos érintett tényezőkre nagyobb 
hangsúlyt szándékozik helyezni.

Mostani véleményében az előadó egy holisztikus megközelítést vizsgált meg, mint az ENVI 
bizottság prioritásainak további megerősítésére szolgáló legjobb módszert. Ez az első jelentés 
az említett összetett programmal kapcsolatos vita elindításának tekintendő, amely program 
kulcsfontosságú az Európai Unión belüli fenntartható és zöld gazdasági növekedés fokozása, 
ugyanakkor egy egészséges társadalom kialakulásának előmozdítása szempontjából is. 
A vélemény főleg a társadalmi kihívásokat helyezi a középpontba, valamint bizonyos, az 
egészséggel, élelmiszer-biztonsággal, éghajlattal és környezettel kapcsolatos szempontok 
megerősítését javasolja.

Egészségügy 
Tekintettel arra, hogy az innovatív gyógykezelések vonatkozásában, például a regeneratív 
orvoslás terén magas hozzáadott értéket képvisel, az etikai aggályok elismerése mellett 
továbbra is támogatni kell az őssejtkutatást az embrionális őssejtek meglévő alternatíváinak 
kutatása révén. Külön figyelmet kell fordítani ezenkívül a betegségek kezeléséhez kapcsolódó 
kutatásra és innovációra. Növelni kell a fertőzésekkel és ritka betegségekkel kapcsolatos 
K+F-re irányuló állami támogatást, és ösztönözni kell az ismeretek megosztását. Az 
egészségügyi innováció és a K+F finanszírozása tekintetében a betegek szükségleteit kell 
elsődleges szempontnak tekinti. Továbbá megfelelő finanszírozást kell biztosítani a 
környezeti egészséggel kapcsolatos K+F és innováció számára. 

Élelmiszer-biztonság
Az előadó indítványozza az élelmiszer-biztonsági vonatkozású társadalmi kihívások 
kiegészítését az összes élelmiszer-biztonsági tényező ismertetése révén.  

Éghajlat és környezet 
A kutatás és innováció gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjai közötti egyensúlyt 
rendszeresen és alaposan nyomon kell követni. Fokozni kell a megújuló energia támogatását. 
Hatékonyságának javítása révén a megújuló energia gazdasági szempontból vonzóbb 
lehetőséggé válhat, ugyanakkor az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függőségünk csökkentésének és a karbonszegény gazdaság 
előmozdításának eszközéül szolgál.  

A „Horizont 2020” rendkívül fontos program, amely hozzájárulhat, hogy az Unió még tovább 
csökkentse a környezet és az egészség szempontjából káros gáz- és részecske-kibocsátásokat 
anélkül, hogy az terhet jelentene az iparágak, illetve a tagállamok számára. 

Horizontális szempontok 
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Még inkább össze kell kapcsolni az „Innovatív Unió” és az „Erőforrás-hatékonyság” kiemelt 
kezdeményezések célkitűzéseit a „Horizont 2020” programmal, ennélfogva ez a téma szerepel 
is a véleményben. A K+F és innovációs projektek Unió szerte történő maximális 
kihasználtságának érdekében szigorúan ellenőrizni kell a „Horizont 2020” program kiegészítő 
jellegét más uniós és nemzeti alapokhoz viszonyítva. Továbbá az előadó javasolja a kkv-k 
részvételének további fokozását, ami ösztönzőleg hathat a zöld és fenntartható gazdasági 
növekedésre.  A jelentés ezenkívül foglalkozik a „Horizont 2020” program célkitűzéseinek 
nyomon követésére szolgáló teljesítménymutatók egyik lényeges aspektusával is. 

A kutatási költségvetések elosztása és az innovációs lánc célkitűzései közötti további 
módosításokra, valamint egyszerűsítésre az ENVI bizottságban a „Horizont 2020” programról 
a későbbiekben folytatandó vitát követően kerül sor.
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MÓDOSÍTÁS

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Noha a „Horizont 2020” keretprogram 
határozza meg e keretprogram általános 
célkitűzését és az elvégzendő 
tevékenységeket, a prioritásokat, illetőleg a 
különös célkitűzések fő vonalait, valamint 
az elvégzendő tevékenységeket, az egyedi 
programnak kell meghatároznia a különös 
célkitűzéseket és az egyes részeket 
jellemző tevékenységek fő irányvonalait. A 
„Horizont 2020” keretprogramban 
meghatározott végrehajtási rendelkezések 
erre az egyedi programra is vonatkoznak, 
beleértve az etikai elvekre vonatkozó 
rendelkezéseket is.

(3) Noha a „Horizont 2020” keretprogram 
határozza meg e keretprogram általános 
célkitűzését és az elvégzendő 
tevékenységeket, a prioritásokat, illetőleg a 
különös célkitűzések fő vonalait, valamint 
az elvégzendő tevékenységeket, az egyedi 
programnak kell meghatároznia a különös 
célkitűzéseket és az egyes részeket 
jellemző tevékenységek fő irányvonalait. A 
„Horizont 2020” keretprogramban 
meghatározott végrehajtási rendelkezések 
erre az egyedi programra is vonatkoznak, 
beleértve az etikai elvekre vonatkozó 
rendelkezéseket is. A Horizont 2020-ra 
vonatkozó információs és kommunikációs 
tevékenységek – ezen belül a támogatott 
projektekkel és eredményekkel 
kapcsolatos kommunikáció – elérhetősége 
mindenki számára hozzáférhető 
formátumok biztosítását igényli. A 
hozzáférhető formátumok közé tartozik 
egyebek közt a nagy betűméret, a Braille 
írás, a könnyen olvasható szöveg, a hang-, 
video- és elektronikus formátum.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió ipari vezető szerepének 
megtartása és kiterjesztése érdekében égető 
szükség van a magánszféra kutatás-
fejlesztési és innovációs beruházásainak 
ösztönzésére, a kutatás és innováció 
üzletvezérelt programmal történő 
előmozdítására, és a jövő vállalkozásainak 
alapját adó új technológiák fejlesztésének 
felgyorsítására. Az „Ipari vezető szerep” 
című II. résznek támogatnia kell a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és más 
ipari technológiák terén folyó kiváló
kutatásba és innovációba történő 
beruházásokat, meg kell könnyítenie az 
innovatív vállalatok és projektek kockázati 
finanszírozáshoz való hozzáférését, és a 
kis- és középvállalkozásoknak egész 
Unióra kiterjedő támogatást kell nyújtania.

(8) Az Unió ipari – különösen a 
környezetbarát ipar tekintetében fennálló –
vezető szerepének megtartása és 
kiterjesztése érdekében égető szükség van 
a magánszféra kutatás-fejlesztési és 
innovációs beruházásainak ösztönzésére, a 
kutatás és innováció üzletvezérelt 
programmal történő előmozdítására, és a 
jövő vállalkozásainak alapját adó új 
technológiák fejlesztésének felgyorsítására. 
Az „Ipari vezető szerep” című II. résznek 
támogatnia kell a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és más – különösen a 
környezetbarát – ipari technológiák terén 
folyó színvonalas kutatásba és innovációba 
történő beruházásokat, meg kell 
könnyítenie az innovatív vállalatok és 
projektek kockázati finanszírozáshoz való 
hozzáférését, és a kis- és 
középvállalkozásoknak egész Unióra 
kiterjedő támogatást kell nyújtania.

Módosítás 3

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 
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 

(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 
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 
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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.

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, 
továbbá az innovatív és biztonságos 
társadalmak kialakításához.

Módosítás 4

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, 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. A Bizottságnak 
törekednie kell az uniós programok és a 
„Horizont 2020” keretprogram alapján 
finanszírozott intézkedések közötti, 
valamint – lehetőség szerint – a nemzeti 
szinten végrehajtott és a „Horizont 2020” 
által támogatott intézkedések közötti 
átfedések elkerülésére.  Ami az innováció 
és a kutatás ösztönzését illeti, ösztönözni 
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kellene az e szakpolitikai területek közötti 
szinergiákat, mivel a tapasztalatok azt 
igazolják, hogy a társadalmi problémák 
megoldására – bizonyos esetekben –
egyedül sokoldalú és átfogó 
megoldásokkal kerülhet sor.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. Ismeretek, tudomány és technológia. 
Élettudományok, egészségügy, föld, 
környezet, természeti erőforrások és 
élelmezésbiztonság;

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. Társadalom-, gazdaság- és 
bölcsészettudományok. Demográfiai 
kihívások, oktatás, területi kérdések, 
kormányzás, kultúra, digitális tartalmak, 
bölcsészettudományok, kulturális örökség 
és elméleti tudás területei;

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tudástranszfer erősítése a kutatás és 
az innováció területéről az oktatás 
valamennyi szintjére;
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Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Társadalmi kihívások” című III. rész 
a(z) XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott
„Társadalmi kihívások” prioritáshoz a 
következő különös célkitűzésekhez az 
alábbi különös célkitűzéseket követő 
kutatással, technológiai fejlesztéssel, 
demonstrációval és innovációval járul 
hozzá:

A „Társadalmi kihívások” című III. rész 
a(z) XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott
„Társadalmi kihívások” prioritáshoz a 
következő különös célkitűzésekhez az 
alábbi különös célkitűzéseket követő 
kutatással, technológiai fejlesztéssel, 
demonstrációval és innovációval és a 
kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
kérdésekkel járul hozzá:

Módosítás 9

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, valamint az idősödő személyek 
önállóságának fenntartására irányuló 
megoldások javítása;

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megbízható, fenntartható és 
versenyképes energiarendszerre való 
áttérés a növekvő erőforráshiány, a 
növekvő energiaigény és az 

c) megbízható, fenntartható és 
versenyképes energiarendszerre való 
áttérés – különösen innováció és megújuló 
energiaforrások révén – a növekvő 
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éghajlatváltozás kihívásaival szembesülve; erőforráshiány, a növekvő energiaigény és 
az éghajlatváltozás kihívásaival 
szembesülve;

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az erőforrás-hatékony és az 
éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság, 
valamint a fenntartható nyersanyag-ellátás 
megvalósítása annak érdekében, hogy 
teljesíteni lehessen a Föld növekvő 
népességének igényeit bolygónk 
természetes erőforrásainak fenntartható 
korlátain belül;

e) az erőforrás-hatékony és az 
éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság 
megvalósítása, az éghajlatváltozás 
ökoszisztémaszerkezet-eltolódásra 
gyakorolt hatásai, valamint a fenntartható 
nyersanyag-ellátás annak érdekében, hogy 
teljesíteni lehessen a Föld növekvő 
népességének igényeit bolygónk 
természetes erőforrásainak fenntartható 
korlátain belül;

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) alkalmazkodás az éghajlatváltozás 
vízciklussal, a biológiai sokféleség 
csökkenésével és a természetierőforrás-
gazdálkodással kapcsolatos hátrányos 
hatásaihoz társuló kihívásokhoz;

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a városi és vidéki térségek közötti 
koherens kapcsolatok előmozdítása a 
környezeti fenntarthatóság javítása 
érdekében;

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a társadalmi szempontból jelentős 
kutatási szükségletek és prioritások 
azonosítása a civil társadalom és a 
kutatók közötti párbeszéd fórumainak 
létrehozása révén, valamint a civil 
társadalom részvételének biztosítása a 
társadalmi kihívások alá tartozó kutatási 
programok meghatározásában, 
végrehajtásában és értékelésében;

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) a társadalomban a tudás 
sokféleségének kiaknázása és 
hozzájárulás a társadalmi innovációhoz a 
kutatásra vonatkozó, részvételen alapuló 
megközelítések révén;

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyedi program 2. cikk (2) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett I., II. és III. részének 
végrehajtására szóló munkaprogramok 
meghatározzák az elérni kívánt 
célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a 
végrehajtás módszerét és a munkaprogram 
teljes összegét, beleértve – adott esetben –
az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kiadások összegére vonatkozó indikatív 
adatokat is. Tartalmazzák a 
finanszírozandó tevékenységek leírását, az 
egyes cselekvésekre felhasználható 
összeget, végrehajtásuk indikatív 
menetrendjét, valamint a többéves 
megközelítést és a végrehajtás következő 
éveire vonatkozó stratégiai irányvonalakat.
Részüket képezik a támogatási prioritások, 
az alapvető értékelési szempontokat és a 
társfinanszírozás legmagasabb mértékét. A 
munkaprogramok lehetővé teszik az olyan, 
alulról felfelé építkező megközelítéseket, 
amelyek innovatív módon próbálják elérni 
a célkitűzéseket.

Az egyedi program 2. cikk (2) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett I., II. és III. részének 
végrehajtására szóló munkaprogramok 
meghatározzák az elérni kívánt 
célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a 
végrehajtás módszerét és a munkaprogram 
teljes összegét, beleértve – adott esetben –
az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kiadások összegére vonatkozó indikatív 
adatokat is. Tartalmazzák a 
finanszírozandó tevékenységek leírását, az 
egyes cselekvésekre felhasználható 
összeget, végrehajtásuk indikatív 
menetrendjét, valamint a többéves 
megközelítést és a végrehajtás következő 
éveire vonatkozó stratégiai irányvonalakat.
Részüket képezik a támogatási prioritások, 
az alapvető értékelési szempontokat és a 
társfinanszírozás legmagasabb mértékét. A 
munkaprogramok megfelelő esetben
lehetővé teszik az olyan, felülről lefelé 
irányuló, valamint alulról felfelé építkező
stratégiai megközelítéseket, amelyek 
innovatív módon próbálják elérni a 
célkitűzéseket.

Indokolás

Míg egy lazán koordinált, „alulról felfelé építkező” megközelítés a kutatás bizonyos területein 
éppen megfelelő, mások nagy léptékű, stratégiai gondolkodást és szigorú, „felülről lefelé 
irányuló” koordinációt igényelnek. A Horizont 2020 rendszerbiológiai és hasonló kutatási 
megközelítéseire helyezett, fokozott hangsúly szükségessé teszi, hogy felülről lefelé irányuló 
keretekről rendelkezzenek.

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A kutatás, az innováció és a 
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strukturális alapok területének 
összekapcsolását szolgáló eszközöket a 
„Tudás régiói” és az „Intelligens 
szakosodási platform” programok 
keretében kell végrehajtani, a kiválósági 
fokozatok objektív mutatóinak létrehozása 
érdekében pedig e két eszköz mindegyikét 
az EKT-n belül kell létrehozni.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnököt – a célzott keresőbizottság 
közreműködésével lebonyolított felvételi 
eljárás nyomán – a Bizottság nevezi ki 
négyéves időtartamra szóló, egy ízben 
megújítható megbízatással. A felvételi 
eljárást és a kiválasztott jelöltet a 
Tudományos Tanácsnak jóvá kell hagynia

Az elnököt – a célzott keresőbizottság 
közreműködésével lebonyolított felvételi 
eljárás nyomán – a Bizottság nevezi ki 
négyéves időtartamra szóló, egy ízben 
megújítható megbízatással. A felvételi 
eljárást és a kiválasztott jelöltet a 
Tudományos Tanácsnak jóvá kell hagynia.
Az eljárás befejezése előtt a Bizottság 
jelentést készít az Európai Parlament és a 
Tanács számára, amelyek véleményt 
nyilváníthatnak a kiválasztott jelöltről.  

Indokolás

Az EKT elnöke kinevezési eljárása átláthatóságának biztosítása érdekében. 

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnök betölti a Tudományos Tanács 
elnöki tisztségét, biztosítja irányítását és a 
célzott végrehajtási struktúrával való 
kapcsolattartását, továbbá a tudomány 
világában képviseli azt.

Az elnök betölti a Tudományos Tanács 
elnöki tisztségét, biztosítja irányítását és a 
célzott végrehajtási struktúrával való 
kapcsolattartását, tevékenységéért a 
Bizottságnak elszámolással tartozik,
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továbbá a tudomány világában képviseli 
azt.

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram közvetett 
cselekvéseit a költségvetési rendeletben 
meghatározott finanszírozási formákon, 
különösen támogatásokon, pénzdíjakon, 
beszerzéseken és pénzügyi eszközökön 
keresztül hajtják végre. Minden 
finanszírozási forma rugalmasan 
használható a „Horizont 2020” 
keretprogram minden általános és különös 
célkitűzésében, felhasználásukat az adott 
konkrét célkitűzés igényei és sajátosságai 
alapján kell meghatározni. 

A „Horizont 2020” keretprogram közvetett 
cselekvéseit a költségvetési rendeletben 
meghatározott finanszírozási formákon, 
különösen támogatásokon, pénzdíjakon, 
beszerzéseken és pénzügyi eszközökön 
keresztül hajtják végre. Minden 
finanszírozási forma rugalmasan 
használható a „Horizont 2020” 
keretprogram minden általános és különös 
célkitűzésében, felhasználásukat az adott 
konkrét célkitűzés igényei és sajátosságai 
alapján kell meghatározni. A kkv-k 
finanszírozása során különös figyelmet 
kap a pénzeszközökhöz való hozzáférésre 
és a beszámolási kötelezettségekre 
vonatkozó eljárások egyszerűsítése.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 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 

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 
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megközelítése tud egyszerre társadalmi 
problémákat orvosolni és versenyképes 
vállalkozások és iparágak forrásává válni.

megközelítése tud egyszerre társadalmi 
problémákat orvosolni és versenyképes 
vállalkozások és iparágak forrásává válni. 
A „Horizont 2020” keretprogram 
struktúrájának rugalmasnak kell lennie, 
hogy közös pályázati felhívásokat és 
tevékenységeket lehessen szervezni és 
finanszírozni a „Horizont 2020” 
különböző feladatai és részei alapján.

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák esetében kapnak 
különös hangsúlyt a végfelhasználóhoz és a 
piachoz közel működő kisegítő 
tevékenységek, mint például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepciótervek validálása. Ez adott 
esetben a szociális innovációt, valamint a 
keresleti oldali megközelítéseket – például 
az előzetes szabványosítást, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést és az 
innovatív megoldások beszerzését, a 
szabványosítást – és más felhasználó-
központú intézkedéseket támogató 
tevékenységeket is magában foglalja, hogy 
felgyorsítsa az innovatív termékek és 
szolgáltatások piacra bocsátását és 
terjesztését. Ezen túlmenően minden 
problémában és technológiában megfelelő 
lehetőség nyílik majd az alulról felfelé 
építkező megközelítéseknek és a nyitott, 
egyszerű és gyors programoknak, hogy 
Európa legjobb kutatói, vállalkozói és 
vállalkozásai lehetőséget kapjanak az 
általuk választott áttörő megoldások 
előterjesztésére.

Különösen a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák esetében kapnak 
különös hangsúlyt a végfelhasználóhoz és a 
piachoz közel működő kisegítő 
tevékenységek, mint például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepciótervek validálása. Ez adott 
esetben a szociális innovációt, valamint a 
keresleti oldali megközelítéseket – például 
az előzetes szabványosítást, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést és az 
innovatív megoldások beszerzését, a 
szabványosítást – és más felhasználó-
központú intézkedéseket támogató 
tevékenységeket is magában foglalja, hogy 
felgyorsítsa az innovatív termékek és 
szolgáltatások piacra bocsátását és 
terjesztését. Ezen túlmenően minden 
problémában és technológiában megfelelő 
lehetőség nyílik majd az alulról felfelé 
építkező megközelítéseknek és a nyitott, 
egyszerű és gyors programoknak, hogy 
Európa legjobb kutatói, vállalkozói és 
vállalkozásai – különösen a kkv-k –
lehetőséget kapjanak az általuk választott 
áttörő megoldások előterjesztésére.
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Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 
területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 
válaszadást.

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 
területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például az erőforrás-
hatékonyság, a fenntarthatóság, az 
éghajlatváltozás, vagy a tengeri 
tudományok és technológiák – való 
válaszadást.

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 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 

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartoznak: az 
egészséget meghatározó tényezők 
megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
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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.

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 megújuló energia használatának 
ösztönzése, 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.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1.2 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fő társadalmi kihívások nem elvont 
jellegűek, területi dimenzióval 
rendelkeznek. Ezenfelül a kreativitás, az 
innováció, valamint a társadalmi és 
gazdasági hatások szempontjából a városi 
problémakör jelentőségét figyelembe véve 
szükséges a városi és területi dimenzió 
célzott figyelembevétele.

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
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című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 15%-a jutna a kkv-kra.

című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 20%-a jutna a kkv-kra.

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása.

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása. Az 
információhoz való hozzáférés 
egyszerűsítése és a kutatási közösség által 
kért összes információval rendelkező 
eszköz kialakítása érdekében, és tekintettel 
az átláthatóság szükségességére, a Cordist 
mint digitális eszközt világosabb és 
rugalmasabb módon kell felülvizsgálni és 
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megreformálni.

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeken kívül számos célzott cselekvést kell 
majd végrehajtani a nemzetközi 
együttműködés közös érdekeken és 
kölcsönös hasznon alapuló stratégiai 
megközelítésével, valamint a tagállamok 
tevékenységeivel való összhang és 
koordináció elősegítésével. Ennek része 
lesz egy, a közös ajánlati felhívásokat 
támogató mechanizmus, valamint a 
programok harmadik országokkal vagy 
nemzetközi szervezetekkel való közös 
finanszírozásának lehetősége.

Ezeken kívül számos célzott cselekvést kell 
majd végrehajtani a nemzetközi 
együttműködés közös érdekeken és 
kölcsönös hasznon alapuló stratégiai, 
felülről lefelé irányuló megközelítésével, 
valamint a tagállamok tevékenységeivel 
való összhang és koordináció 
elősegítésével. Ennek része lesz egy, a 
közös ajánlati felhívásokat támogató 
mechanizmus, valamint a programok 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel való közös 
finanszírozásának lehetősége.

Indokolás

Míg egy lazán koordinált, „alulról felfelé építkező” megközelítés a kutatás bizonyos területein 
megfelelő, mások nagy léptékű, stratégiai gondolkodást és szigorú, felülről lefelé irányuló 
koordinációt igényelnek. A Horizont 2020 rendszerbiológiai és hasonló kutatási 
megközelítéseire helyezett, fokozott hangsúly szükségessé teszi, hogy felülről lefelé irányuló 
keretekről rendelkezzenek.

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban
(EDCTP2) folytatása a HIV, a malária és a 
tuberkulózis elleni orvosi 
beavatkozásokkal kapcsolatos klinikai 
vizsgálatokban;

a) az Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban
(EDCTP2) folytatása az I–IV. szakasztól, 
megfelelő finanszírozása és más fejlődő 
térségekre való földrajzi kiterjesztése a 
HIV, a malária és a tuberkulózis, valamint 
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az elhanyagolt betegségek elleni orvosi 
beavatkozásokkal kapcsolatos klinikai 
vizsgálatokban;

Indokolás

A szegénységgel kapcsolatos és elhanyagolt betegségek és társfertőzések az Afrikán kívüli 
fejlődő országokban is előfordulnak (úgymint a Chagas-kór Latin-Amerikában vagy a 
leishmaniasis (LS) Ázsiában), ezért ajánlatos lenne a földrajzi tér kiterjesztése. Ez azt is 
biztosítaná, hogy a más térségekben végzett kutatások közötti szinergiák felhasználhatók 
legyenek arra, hogy az egészségügyi termékekhez gyorsabban hozzá lehessen jutni. Az 
EDCTP-t is ennek megfelelően kell finanszírozni hatékonyságának biztosítása érdekében.

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sok esetben az Európa 2020 stratégia és az 
innovatív Unió célkitűzéseihez való 
hatékony hozzájárulás olyan megoldások 
kifejlesztését követeli meg, amelyek 
interdiszciplináris természetűek, és ezért a
„Horizont 2020” keretprogram több 
különös célkitűzését is érintik. Különös 
figyelmet kap majd a felelős kutatás és az 
innováció. Figyelmet kap majd a nem mint 
több területet érintő kérdés a férfiak és nők 
közötti egyensúly hiányának orvoslása, 
valamint a kutatási és innovációs 
programozás és tartalmak társadalmi nemi 
dimenziójának integrálása érdekében. A
„Horizont 2020” keretprogram különös 
rendelkezéseket tartalmaz az ilyen, több 
területet érintő tevékenységek 
ösztönzésére, többek között a 
költségvetések hatékony egymáshoz 
kapcsolásával. Ennek része az a lehetőség 
is, hogy a társadalmi kihívások és az alap-
és ipari technológiák felhasználhassák a 
biztosított pénzügyi eszközöket és a célzott 
kkv-eszközöket.

Sok esetben az Európa 2020 stratégia és az 
innovatív Unió és az erőforrás-
hatékonyság célkitűzéseihez való hatékony 
hozzájárulás olyan megoldások 
kifejlesztését követeli meg, amelyek 
interdiszciplináris természetűek, és ezért a
„Horizont 2020” keretprogram több 
különös célkitűzését is érintik. Különös 
figyelmet kap majd a felelős kutatás és az 
innováció. Figyelmet kap majd a nem mint 
több területet érintő kérdés a férfiak és nők 
közötti egyensúly hiányának orvoslása, 
valamint a kutatási és innovációs 
programozás és tartalmak társadalmi nemi 
dimenziójának integrálása érdekében. A
„Horizont 2020” keretprogram különös 
rendelkezéseket tartalmaz az ilyen, több 
területet érintő tevékenységek 
ösztönzésére, többek között a 
költségvetések hatékony egymáshoz 
kapcsolásával. Ennek része az a lehetőség 
is, hogy a társadalmi kihívások és az alap-
és ipari technológiák felhasználhassák a 
biztosított pénzügyi eszközöket és a célzott 
kkv-eszközöket.
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Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a biztonsági vizsgálatokhoz, 
kockázatértékeléshez és egészségügyi 
kutatáshoz prediktívebb és 
humánirányultságú eszközök, a könnyű 
járművek fejlett anyagai, vagy a bioalapú 
ipari folyamatok és termékek kifejlesztése 
területén. Erős szinergiákat fognak tehát 
kialakítani a társadalmi kihívások és az 
általános alap- és ipari technológiák 
kifejlesztése között. Ezt kifejezetten 
figyelembe veszik majd a többéves 
stratégiák kidolgozásában és a különös 
célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés A több területet érintő cselekvés 
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létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, növényi alapú 
géntechnológia, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az
energiatárolás, az intelligens közlekedési 
rendszerek, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos cselekvések központosítása, a 
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nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható európai növekedés elérése 
érdekében optimalizálni kell a magán- és 
közszereplők hozzájárulását. Ez 
létfontosságú az európai kutatási térség 
megszilárdításához és az innovatív Unió, 
az európai digitális menetrend és az Európa 
2020 stratégia más kiemelt 
kezdeményezéseinek eredményességéhez.
A felelősségteljes kutatás és innováció 
továbbá megköveteli, hogy a legjobb 
megoldások a különböző nézőpontokkal, 
de azonos érdekekkel rendelkező partnerek 
közreműködéséből származzanak.

A fenntartható európai növekedés elérése 
érdekében optimalizálni kell a magán- és 
közszereplők hozzájárulását. Ez 
létfontosságú az európai kutatási térség 
megszilárdításához és az innovatív Unió, 
az erőforrás-hatékony Európa, az európai 
digitális menetrend és az Európa 2020 
stratégia más kiemelt kezdeményezéseinek 
eredményességéhez. A felelősségteljes 
kutatás és innováció továbbá megköveteli, 
hogy a legjobb megoldások a különböző 
nézőpontokkal, de azonos érdekekkel 
rendelkező partnerek közreműködéséből 
származzanak.

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramon belül 
további, közszektoron belüli, illetve állami-
magán partnerségek indíthatók, 
amennyiben megfelelnek a meghatározott 
kritériumoknak. Ezek lehetnek információs 
és kommunikációs technológiákkal 
kapcsolatos partnerségek a fotonika és a 
robotika területén, valamint a tengeri 
határellenőrzés biztonsági technológiáival 
kapcsolatos partnerségek.

A „Horizont 2020” keretprogramon belül 
további, közszektoron belüli, illetve állami-
magán partnerségek – többek között 
termékfejlesztési partnerségek – indíthatók, 
amennyiben megfelelnek a meghatározott 
kritériumoknak. Ezek lehetnek információs 
és kommunikációs technológiákkal 
kapcsolatos partnerségek a fotonika és a 
robotika területén, fenntartható 
eljárásokat alkalmazó iparágakkal, bio-
alapú ágazatokkal, gyógyszerekkel, 
telemedicinával és otthoni kezelést 
biztosító készülékekkel kapcsolatosak,
valamint a tengeri határellenőrzés 
biztonsági technológiáival kapcsolatos 
partnerségek.

Indokolás

A termékfejlesztési partnerségek nagy segítséget jelenthetnek, különösen a szegénységgel 
kapcsolatos és az elhanyagolt betegségek terén, amelyek elsősorban a szegényebb országok 
lakosságát érintik, ilyen formán csökkentve az arra irányuló ösztönzőket, hogy az innovatív 
gyógyszergyárak az ilyen betegségekben szenvedő betegek számára innovatív termékeket 
fejlesszenek ki. A „Horizont 2020” keretprogram hasznosan közreműködhet e piaci 
hiányosság megszüntetésében.

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1.1 pont – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT elnöke és a Tudományos Tanács 
tagjai kizárólagos megbízás alapján, teljes 
munkaidőben látják el feladataikat. 

Indokolás

Az átláthatóság és az EKT függetlenségének biztosítása érdekében pontosan meg kell 
határozni a munkakör betöltésével kapcsolatos követelményeket.

Módosítás 37
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1.3 pont – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– rendszeresen tájékoztatja a 
programbizottságot az EKT 
tevékenységeinek végrehajtásáról.

– rendszeresen tájékoztatja a 
programbizottságot, az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az EKT 
tevékenységeinek végrehajtásáról.

Indokolás

Az EKT tevékenységének nagyobb átláthatósága és hatékonyabb nyomon követése érdekében.

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a kihívásban szereplő kutatási 
kezdeményezések tudományvezéreltek, 
nagy léptékűek, multidiszciplinárisak és 
egy jövőbe mutató, összefogó célra 
épülnek. Az olyan nagy horderejű 
tudományos és technológiai kihívásokat 
kezelik, amelyekhez a különböző 
tudományterületek, közösségek és 
programok együttműködésére van szükség.
A tudományos fejlődésnek erős és széles 
alapot kell biztosítania a jövőbeni 
technológiai innováció és a gazdasági 
lehetőségek kiaknázásához, és egyúttal 
újfajta haszonnal kell járnia a társadalom 
számára. Az ilyen kezdeményezések átfogó 
természetük és nagyságrendjük 
következtében csak több szövetkező 
résztvevő tartós (évtizedes) erőfeszítésével 
valósulhatnak meg.

Az ebben a kihívásban szereplő kutatási 
kezdeményezések tudományvezéreltek, 
nagy léptékűek, multidiszciplinárisak és 
egy jövőbe mutató, összefogó célra 
épülnek. Az olyan nagy horderejű 
tudományos és technológiai kihívásokat 
kezelik, amelyekhez a különböző 
tudományterületek, közösségek és 
programok együttműködésére és a kutatási 
megközelítések terén gyakran 
paradigmaváltásra van szükség. A 
tudományos fejlődésnek erős és széles 
alapot kell biztosítania a jövőbeni 
technológiai innováció és a gazdasági 
lehetőségek kiaknázásához, és egyúttal 
újfajta haszonnal kell járnia a társadalom 
számára. Az ilyen kezdeményezések átfogó 
természetük és nagyságrendjük 
következtében csak több szövetkező 
résztvevő tartós (évtizedes) erőfeszítésével 
valósulhatnak meg.

Módosítás 39
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész lényeges 
összetevői a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a mikro- és 
nanoelektronikát, a fotonikát, a 
nanotechnológiát, a biotechnológiát, a 
fejlett anyagokat és a korszerű gyártási 
folyamatokat foglalják magukban. Sok 
olyan innovatív termék van, amely több 
ilyen technológiát tartalmaz egyidejűleg, 
akár különálló, akár integrált részként. Míg 
minden technológia technológiai újítást 
jelent, addig több alaptechnológia együttes 
használata technológiai ugrásokhoz is 
vezethet. A több területet érintő, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákból 
merítve növelni lehet a termékek 
versenyképességét és hatását. A 
technológiák számos kölcsönhatását ezért 
ki kell használni. A nagyszabású 
próbagyártási és demonstrációs projektek 
részére célzott támogatás fog rendelkezésre 
állni.

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész lényeges 
összetevői a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a mikro- és 
nanoelektronikát, a fotonikát, a 
nanotechnológiát, a biotechnológiát, a 
fejlett anyagokat, a korszerű gyártási 
folyamatokat és az ökoinnovációt foglalják 
magukban. Sok olyan innovatív termék 
van, amely több ilyen technológiát 
tartalmaz egyidejűleg, akár különálló, akár 
integrált részként. Míg minden technológia 
technológiai újítást jelent, addig több 
alaptechnológia együttes használata 
technológiai ugrásokhoz is vezethet. A 
több területet érintő, kulcsfontosságú 
alaptechnológiákból merítve növelni lehet 
a termékek versenyképességét és hatását. A 
technológiák számos kölcsönhatását ezért 
ki kell használni. A nagyszabású 
próbagyártási és demonstrációs projektek 
részére célzott támogatás fog rendelkezésre 
állni.

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 9 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a biztonsági vizsgálatokhoz, 
kockázatértékeléshez és egészségügyi 
kutatáshoz a prediktívebb és 
humánirányultságú eszközök 
továbbfejlesztése és alkalmazása;

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.1 pont – 1.1.1 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az intelligens beágyazott 
komponensekhez és rendszerekhez 
kapcsolódó technológiák terén az európai 
vezető szerep megtartása és megerősítése.
Ez magában foglalja többek között a 
mikro-nano-biorendszereket, a szerves 
elektronikát, a nagy területek integrációját, 
a tárgyak internetét (IoT) megalapozó 
technológiákat, beleértve a fejlett 
szolgáltatások nyújtását támogató 
platformokat, az intelligens integrált 
rendszereket, rendszerek rendszereit és a 
komplex rendszerfejlesztést.

A cél az intelligens beágyazott 
komponensekhez és rendszerekhez 
kapcsolódó technológiák terén az európai 
vezető szerep megtartása és megerősítése.
Ez magában foglalja többek között a 
mikro-nano-biorendszereket, nagy 
kapacitású in vitro eszközök, a chipre 
épülő emberi szervek, a virtuális szervek 
és más számítógépes rendszerbiológiai 
alkalmazások, a szerves elektronikát, a 
nagy területek integrációját, a tárgyak 
internetét (IoT) megalapozó 
technológiákat, beleértve a fejlett 
szolgáltatások nyújtását támogató 
platformokat, az intelligens integrált 
rendszereket, rendszerek rendszereit és a 
komplex rendszerfejlesztést.

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.3 pont – 1.3.5 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megújuló energiaforrások 
hatékonyságának javítására szolgáló 
anyagok. A megújuló energiaforrások –
például a fotovoltaikus, nap-, hőenergia 
és szélturbinák – hatékonyságát növelő 
termékek és alkalmazások kifejlesztése.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél annak megalapozása, hogy az 
európai ipar közép- és hosszútávon az 
innováció élvonalában maradjon. Ide 

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

tartozik a feltörekvő tudományágak –
például a szintetikus biológia, a 
bioinformatika, a rendszerbiológia –
fejlesztése, és más alaptechnológiákkal –
köztük a nanotechnológiával (pl. a 
bionanotechnológiával) és az IKT-vel (pl. 
bioelektronikával), valamint a növényi és 
mezőgazdasági biotechnológiával való 
együttműködés. Ezek és más, élvonalbeli 
tudományterületek megfelelő 
intézkedéseket érdemelnek a kutatás-
fejlesztés terén annak érdekében, hogy 
elősegítsék a hatékony átvételt és az új 
alkalmazások (gyógyszer-adagolási 
rendszerek, bioszenzorok, biochipek, 
növényi alapú géntechnológia stb.) és 
eszközök létrejöttét, mint például a 
biztonságosabb fogyasztói termékek 
biztosítását szolgáló, humánbiológiai 
alapú kísérleti és számítógépes módszerek.

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél kettős: egyfelől lehetővé kell tenni, 
hogy az európai ipar (pl. a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, az 
élelmiszeripar) új, az ipari és társadalmi 
elvárásoknak megfelelő termékeket és 
folyamatokat fejlesszen ki, valamint 
versenyképes és továbbfejlesztett 
biotechnológia-alapú megoldásokkal 
helyettesítse a meglévőket; másfelől pedig
a biotechnológiában rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetszennyezés 
észlelésére, nyomon követésére, 
megelőzésére és eltávolítására. Ez 
magában foglalja az enzimes és 
anyagcsere-folyamatok, a biofolyamatok 
tervezése, a korszerű fermentáció, az 
upstream és downstream feldolgozás 
területén folytatott kutatást és innovációt, a 

A cél kettős: lehetővé kell tenni, hogy az
európai ipar (pl. a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás, a növénytermesztés és
az élelmiszerfeldolgozás) új,
mezőgazdasági, halászati, ipari és 
társadalmi elvárásoknak megfelelő
termékeket és folyamatokat fejlesszen ki;
valamint versenyképes és továbbfejlesztett 
biotechnológia-alapú megoldásokkal 
helyettesítse a meglévőket; ezenfelül a 
biotechnológiában rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetszennyezés 
észlelésére, nyomon követésére, 
megelőzésére és eltávolítására. Ez 
magában foglalja az enzimes és 
anyagcsere-folyamatok, a biofolyamatok 
tervezése, a korszerű fermentáció, az 
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mikrobiális közösségek dinamikájával 
kapcsolatos ismeretek elmélyítését. Ez 
magában foglalja továbbá a prototípusok 
abból a célból történő kifejlesztését, hogy 
felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági 
megvalósíthatósága.

upstream és downstream feldolgozás 
területén folytatott kutatást és innovációt, a 
mikrobiális közösségek dinamikájával 
kapcsolatos ismeretek elmélyítését. Ez 
magában foglalja továbbá a prototípusok 
abból a célból történő kifejlesztését, hogy 
felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági 
megvalósíthatósága.

Indokolás

Fontos beilleszteni a növénytermesztési célú, valamint a mezőgazdaságot és akvakultúrát 
szolgáló biotechnológiát.

Módosítás 45

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4 pont – 1.4.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az olyan platformtechnológiák 
(genomika, metagenomika, proteomika, 
molekuláris eszközök) kialakítása, amelyek 
vezető szerepet és versenyelőnyt tesznek 
lehetővé számos gazdasági ágazatban. Ide 
tartozik az optimalizált tulajdonságokkal 
rendelkező, a hagyományos alternatívákon 
túlmutató bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele, és a biotechnológiai alapú 
egészségügyi megoldások (diagnosztika, 
oltóanyagok, orvosbiológiai eszközök) 
fejlődésének fenntartása.

A cél az olyan platformtechnológiák 
(rendszerbiológia, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika, 
molekuláris eszközök) kialakítása, amelyek 
vezető szerepet és versenyelőnyt tesznek 
lehetővé számos gazdasági ágazatban. Ide 
tartozik az optimalizált tulajdonságokkal 
rendelkező, a hagyományos alternatívákon 
túlmutató bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele, és a biotechnológiai alapú 
egészségügyi megoldások (gyógyszerészet, 
diagnosztika, oltóanyagok, orvosbiológiai 
eszközök, egészségesebb növények és 
állatok az egészségesebb táplálkozás 
szolgálatában) fejlődésének fenntartása.  
Új diagnosztikai módszereket elsősorban 
abban az esetben támogatnak, ha a 
megelőzés vagy a diagnosztika az 
érintettek rendelkezésére fog állni vagy 
azok kifejlesztésére valószínűleg sor kerül 
majd.
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Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 47

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5 a. Ökoinnováció
1.5.1. Az ökoinnovációra vonatkozó 
egyedi célkitűzések
Az ökoinnováció egyedi célkitűzései arra 
irányulnak, hogy segítsék az innovatív 
európai ipart és egy olyan innovációs 
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közösséget, amely célzottan a zöld 
növekedést és környezeti előnyöket 
megvalósító és világelsőként elismert új 
termékeket, folyamatokat és 
szolgáltatásokat hoz létre. A cél a 
forráshatékonyság növelése, a környezeti 
hatások csökkentése, a (víz-) szennyezés 
megelőzése és/vagy a természeti 
erőforrások hatékonyabb, eredményesebb 
és felelősebb felhasználásának elérése.
1.5.2. Elméleti háttér és uniós hozzáadott 
érték
Az ökoinnováció terén betöltött ipari 
vezető szerep a gazdaság egészében jobb 
környezeti teljesítményhez és ellenálló 
képességhez fog vezetni, ugyanakkor 
költséghatékony és előnyös a 
vállalkozások és társadalom egésze 
számára, a vidéktől a városi polgárokig. A 
környezeti iparágak globális piaca (2020) 
jó ütemben bővül, és ez az uniós üzleti 
ágazat eleve gyors növekedést mutat: az 
EU környezeti iparágai gyakran 
világelsők. A Horizont 2020-nak erre kell 
építkeznie. Az ökoinnovációnak a 
gazdaság és a társadalom minden 
részében meg kell jelennie, megteremtve 
az alapot ahhoz, hogy a fenntarthatóság 
kihívásainak leküzdésében Európa 
jelentős versenyelőnnyel rendelkezzen. Az 
ökoinnováció ezért a technológiai 
lehetőségek kulcsa.
A környezeti iparágakat nagyszámú kis-
és középvállalkozás (kkv) jelenléte 
jellemzi. Ezek a cégek a teljes 
foglalkoztatás mintegy felét teszik ki. A 
kkv-knak tehát a nagy iparági 
partnerekkel partnerségben egyre 
nagyobb szerepet kell betölteniük az új 
technológiák és megoldások innovációja 
és ezek végrehajtása terén.
Az innováció fő forrásai az ökoinnováció 
és más ígéretes technológiák kapcsolódási 
pontjai, kezdve például az IKT-vel 
(nyomon követés és érzékelés) és a 
nanotechnológiákkal.
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1.5.3. A tevékenység főbb vonalai
Az ökoinnováció az innováció bármely 
olyan formája, amelynek eredménye vagy 
célja, hogy jelentős és igazolható 
előrehaladást érjen el a fenntartható 
fejlődés célja felé, a környezetet érő 
hatások csökkentése, a környezeti 
nyomásokkal szembeni ellenálló képesség 
növelése vagy a természeti erőforrások
hatékonyabb és felelősebb 
felhasználásának megvalósítása révén.
Az ökoinnovációs tevékenységek az alábbi 
területeken összpontosítanak a 
fenntartható innovációra:
a) Környezetbarát energiaellátás
b) Energiahatékonyság
c) Anyaghatékonyság
d) Környezetbarát mobilitás
e) Víz
f) Hulladék

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, csökkenti a 
társadalmi kirekesztést, és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
molekuláris szinten befolyásoló tényezők 
megismerésén, a hatékony megelőzési – az 
elsődleges és másodlagos megelőzésre 
irányuló kutatáson alapuló – eszközök, 
köztük az oltások rendelkezésre állásán, a 
kockázati tényezőket – például az elhízást 
– érintő viselkedéstani beavatkozásokon, a 
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hatékony egészségügyi és 
járványfelügyeleti programokon, a 
betegségekre való felkészültségen, 
valamint a hatékony szűrőprogramokon is 
múlik.

Módosítás 49

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
diagnosztizálásának, gondozásának és 
gyógyításának sikerét nagyban 
befolyásolják az őket meghatározó 
okokkal, folyamatokkal (pl. molekuláris 
reakcióutak) és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 
hatékony összegyűjtése és terjesztése, a 
szabványosított adatfeldolgozás és 
mindennapi körülmények között folytatott, 
nagy léptékű kohors vizsgálatokkal való 
összekapcsolása szintén alapvető 
fontosságú, csakúgy, mint a kutatási 
eredmények klinikai alkalmazási módokká 
kellő időben történő alakítása, különösen 
klinikai vizsgálatok végzése, továbbá a 
betegség felismerése utáni szakaszra 
irányuló orvosi kutatásra, valamint a 
transzlációs kutatásra fordított támogatás
révén.

Módosítás 50

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fertőző, a szegénységgel összefüggő, és 
az elhanyagolt betegségek terén fennálló 
kutatási hiányosságokra a betegek 
igényeiből kiinduló kutatási és innovációs 
tevékenységek révén kell megoldást 
találni. A megelőzés, a diagnózis, a 
kezelés és a telemedicina eszközeinek 
fejlesztésére irányuló, innovatív globális 
partnerségek támogatása felgyorsíthatja a 
kiválósági tudomány létrehozását, az EU 
pedig eleget tehet globális 
kötelezettségvállalásainak.

Módosítás 51

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 52

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 53

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészséget meghatározó tényezők jobb 
megértése bizonyítékokkal szolgál az 
egészség hatékony fejlesztése és a 

Az egészséget meghatározó tényezők jobb 
megértése bizonyítékokkal szolgál az 
egészség hatékony fejlesztése és a 
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betegségek megelőzése számára, és 
lehetővé teszi az egészséggel és a jóléttel 
kapcsolatos átfogó mutatók kialakítását az 
Unión belül. Tanulmányozni kell a 
környezeti, viselkedésbeli (ezen belül 
életstílusbeli), társadalmi-gazdasági és 
genetikai tényezőket a legtágabban vett 
értelemben. A megközelítések magukban 
foglalják a hosszú távú kohors 
vizsgálatokat és ezeknek az „-omikai” 
kutatásokból származó adatokkal és egyéb 
módszerekkel való összekapcsolását.

betegségek megelőzése számára, és 
lehetővé teszi az egészséggel és a jóléttel 
kapcsolatos átfogó mutatók kialakítását az 
Unión belül és világszerte. Tanulmányozni 
kell a környezeti, az éghajlatváltozással 
összefüggő, viselkedésbeli (ezen belül 
életstílusbeli), társadalmi-gazdasági (ezen 
belül a foglalkozási) és genetikai kockázati
tényezőket a legtágabban vett értelemben, 
a kapcsolódó közegészségügyi 
beavatkozások rövid és hosszú távú 
hatásával együtt. A megközelítések 
magukban foglalják a hosszú távú kohors 
vizsgálatokat és ezeknek az „-omikai” 
kutatásokból származó adatokkal és egyéb 
módszerekkel való összekapcsolását.

Módosítás 54

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 
felmerülő típusait, és integrálja a 
társadalmi-gazdasági és viselkedéstani 

A környezet mint az egészséget az élet 
során – a terhességtől és a gyermekkortól 
időskorig – meghatározó tényező jobb 
megértése különösképpen szükségessé 
teszi az integrált molekuláris biológiai, a 
kockázati kitettségi vizsgálattal 
kapcsolatos, a járványügyi és toxikológiai 
megközelítéseket az egészség és a 
környezet kapcsolatának vizsgálatában,
valamint az emberi betegségekben és 
toxicitásban szerepet játszó utak 
megismerésében. Ez magában foglalja a 
vegyszerek hatásmechanizmusának 
vizsgálatát – külön hangsúlyt helyezve az 
élelmiszerekben és egyéb fogyasztási 
cikkekben használt, endokrin zavarokat 
okozó anyagokra –, a 
környezetszennyezésnek és egyéb 
környezeti és éghajlati ártalomkeltőknek
(úgy mint a levegőszennyezés, a víz- és 
talajszennyezés, a zajszennyezés, a 
hőmérséklet és a fényszennyezés) való 
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tényezőket. Az ezzel kapcsolatos adatok és 
a környezeti adatok fejlett informatikai 
rendszerek segítségével való jobb 
összekapcsolása szintén támogatásban fog 
részesülni.

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 
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. A környezeti egészségi 
mutatókat úgy kell kidolgozni, hogy 
kiegészítsék az egyéb egészségi mutatókat.

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ily módon lehetővé válik a meglévő és 
tervezett szakpolitikák és programok 
értékelése és a politikai támogatás 
biztosítása. Hasonlóképpen jobb 
viselkedéstani beavatkozások, megelőzési 
és nevelőprogramok fejleszthetők ki, 
beleértve azokat, amelyek növelik a
táplálkozással, a védőoltásokkal és egyéb 
elsődleges beavatkozásokkal kapcsolatos 
egészségügyi ismereteket.

Ily módon lehetővé válik a meglévő és 
tervezett szakpolitikák és programok 
értékelése és a politikai támogatás 
biztosítása. Hasonlóképpen jobb 
viselkedéstani beavatkozások, megelőzési 
és nevelőprogramok fejleszthetők ki, 
beleértve azokat, amelyek nevezetesen a 
táplálkozással, a védőoltásokkal és egyéb 
elsődleges beavatkozásokkal kapcsolatos 
egészségügyi ismereteket növelik. Ehhez 
hasonlóan az „egészség minden 
szakpolitikában” megközelítést (mint 
például a környezettel és a munkahellyel 
foglalkozókat) fejleszteni lehetne a 
kockázati tényezők minimalizálása 
érdekében.
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Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szűrőprogramok kidolgozása a kockázat 
korai biomarkereinek és a betegség 
kezdetének azonosításától, alkalmazásuk 
pedig a szűrési módszerek és programok 
tesztelésétől és validálásától függ. A magas 
betegségkockázattal rendelkező egyének és 
populációk azonosítása lehetővé teszi a 
betegségek hatékony és költséghatékony 
megelőzését szolgáló, személyre szabott, 
rétegzett és kollektív stratégiák 
kialakítását.

A szűrőprogramok kidolgozása nem csak a 
kockázat korai biomarkereinek és a 
betegség kezdetének, hanem a 
kulcsfontosságú pályáknak az 
azonosításától, alkalmazásuk pedig a 
szűrési módszerek és programok 
tesztelésétől és validálásától függ. A magas 
betegségkockázattal rendelkező egyének és 
populációk azonosítása lehetővé teszi a 
betegségek hatékony és költséghatékony 
megelőzését szolgáló, személyre szabott, 
rétegzett és kollektív stratégiák 
kialakítását.  E tekintetben prioritásként 
kell kezelni azokat a szűrési programokat, 
amelyek esetében az érintettek számára 
felajánlható a megelőzés vagy a terápia, 
vagy azok kidolgozására valószínűleg sor 
kerül.  

Indokolás

A terápiás vagy megelőző hatással nem rendelkező szűrési programok nem nyújtanak 
megoldást, hanem további problémákat okoznak például az adatvédelem területén.

Módosítás 57

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, korai figyelmeztető 
hálózatokra, az egészségügyi 

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, ezen belül mind az 
emberi, mind az állatgyógyászati 
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szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez.

felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
szembeni rezisztencia felügyeleti 
módszereinek javítására, korai 
figyelmeztető hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez.

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A betegség és az egészség jobb 
megértésére van szükség minden 
korcsoport esetében, hogy új és jobb 
megelőző intézkedéseket, diagnózisokat és 
kezeléseket fejleszthessünk ki. A 
betegségek patofiziológiájára irányuló, 
humánbiológiai alapú eszközöket és 
megközelítéseket alkalmazó 
interdiszciplináris és transzlációs kutatások 
létfontosságúak abban, hogy megértsük a 
betegségek folyamatainak valamennyi 
aspektusát, beleértve a természetes 
változatok és a betegségek molekuláris 
adatok alapján történő újraosztályozását, 
valamint a kutatási eredmények validálását 
és hasznosítását a klinikai gyakorlatban.
Különösen támogatni kell az olyan 
transzlációs kutatási projekteket, amelyek 
célja a laboratóriumi megállapítások 
gyorsabb és hatékonyabb alkalmazása az 
orvosi gyakorlatban, különösen azokon a 
területeken, ahol nagy kielégítetlen 
szükségletek vannak, mint amilyen a 
hematológia/onkológia, ritka betegségek 
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és az antimikrobiális rezisztencia.

Módosítás 59

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapot szolgáltató kutatások magukban 
foglalják és ösztönzik az új eszközök és 
megközelítések kifejlesztését és használatát 
a biogyógyászati adatok létrehozásában, 
beleértve az „-omikai”, nagy teljesítményű 
rendszerszerű orvoslással kapcsolatos 
megközelítéseket. Ezek a tevékenységek 
szoros kapcsolatot igényelnek az 
alapkutatások és a klinikai kutatások 
között, valamint a hosszú távú kohors 
vizsgálatokkal (és a megfelelő kutatási 
területekkel), a fent leírtaknak 
megfelelően. Szoros kapcsolatra van 
szükség a kutatási és gyógyászati 
infrastruktúrákkal (adatbázisok, biobankok 
stb.) az adatok szabványosítása, tárolása, 
megosztása és az ezekhez való hozzáférés 
érdekében, amelyek létfontosságúak az 
adathasznosság maximalizálása, valamint 
az adathalmazok innovatívabb és 
hatásosabb elemzési és kombinálási 
módszereinek ösztönzése szempontjából.

Az alapot szolgáltató kutatások magukban 
foglalják és ösztönzik az új eszközök és 
megközelítések kifejlesztését és használatát 
a biogyógyászati adatok létrehozásában, 
beleértve a humánbiológiai alapú „-
omikai”, nagy teljesítményű rendszerszerű 
orvoslással kapcsolatos megközelítéseket.
Ezek a tevékenységek szoros kapcsolatot 
igényelnek az alapkutatások és a klinikai 
kutatások között, valamint a hosszú távú 
kohors vizsgálatokkal (és a megfelelő 
kutatási területekkel), a fent leírtaknak 
megfelelően. Szoros kapcsolatra van 
szükség a kutatási és gyógyászati 
infrastruktúrákkal (adatbázisok, biobankok 
stb.) a nyers adatok szabványosítása, 
tárolása, megosztása és az ezekhez való
szabad hozzáférés érdekében, amelyek 
létfontosságúak az adathasznosság 
maximalizálása, valamint az adathalmazok 
innovatívabb és hatásosabb elemzési és 
kombinálási módszereinek ösztönzése 
szempontjából.

Módosítás 60

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5. Jobb védőoltások kifejlesztése 1.5. Jobb megelőző eszközök kifejlesztése
Hatásosabb védőoltásokra (vagy alternatív 
megelőző beavatkozásokra) és tényalapú 
oltási programokra van szükség a 
betegségek kiterjedt skáláját illetően. Ez a 

Hatásosabb védőoltások és tényalapú oltási
programok fejlesztésének támogatására
van szükség a betegségek kiterjedt skáláját 
illetően, ideértve a szegénységhez 
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betegségek és a betegségek folyamatainak, 
valamint az ezekből eredő járványoknak a 
jobb megértését, továbbá klinikai
vizsgálatok és társult kutatások folytatását 
igényli.

kapcsolódó betegségeket is, mint például a 
HIV/AIDS-t, a tuberkulózist, a maláriát és 
az elhanyagolt betegségeket is. A 
betegségek fő kockázati tényezőivel 
kapcsolatos ismeretek, valamint a 
viselkedéstudomány hasonlóképpen 
felhasználható e kockázati tényezők 
kezelésére és az egészséges életmód 
előmozdítására irányuló hatékony 
megelőzési stratégiák megtervezéséhez. 
Ebben hatalmas lehetőség rejlik a 
krónikus betegségek visszaszorítására. Ez 
a betegségek és a betegségek 
folyamatainak, valamint az ezekből eredő 
járványoknak a jobb megértését igényli, 
továbbá klinikai vizsgálatokat és társult
kutatásokat.

Indokolás

A szegénységgel kapcsolatos betegségek, többek között a HIV/AIDS hatásos védőoltásának 
kifejlesztése a leginkább költséghatékony megoldás az ilyen betegségek leküzdéséhez, mivel a 
védőoltások kevesebb költséget jelentenek az egészségügyi rendszerek számára, mint a 
folyamatos kezelés. Az e területtel kapcsolatos kutatás az Unió és az egész világ ilyen 
betegségekben szenvedő lakosainak javára szolgál, és ösztönözni kell.

Módosítás 61

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével. E 
célból támogatást kap többek között az in 
vitro és a képalkotási diagnosztika 
továbbfejlesztése. A betegek 
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sugárvédelmével is foglalkozni fognak.

Módosítás 62

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.8. A betegségek kezelése 1.8. A betegségek kezelésének javítása
Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket;
betegcsoportra és személyre szabott 
gyógyászat kifejlesztése a kezelések 
hatásosabbá és gazdaságosabbá tétele 
érdekében, valamint annak biztosítása, 
hogy minél több betegséghez álljanak 
rendelkezésre gyógyszerek és terápiák; a 
reproduktív egészség javítása a meddőség 
okainak kezelése és a férfi fogamzásgátló 
eszközök fejlesztése révén, jobb orvosi és 
segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; palliatív terápiák fejlesztése; 
annak a képességnek a fenntartása és 
növelése, hogy megküzdjünk a ragályos, 
ritka, szegénységgel kapcsolatos, 
elhanyagolt, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
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korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére. Emellett a kutatás 
révén azonosítani, tisztázni és fejleszteni 
kell a terápiás döntéshozatalt befolyásoló 
tényezőket.

Módosítás 63

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.9 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani.
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik egyéb velejáró 
betegségekben szenvednek és/vagy már 
kezelésben részesülnek –, a beavatkozások 
és megoldások összehasonlított 
hatásosságának meghatározása, valamint 
az adatbázisok és elektronikus 
egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében.
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára.

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani.
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik egyéb velejáró 
betegségekben szenvednek és/vagy már 
kezelésben részesülnek –, a beavatkozások 
és megoldások összehasonlított 
hatásosságának meghatározása, valamint 
az adatbázisok és elektronikus 
egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében.
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára. Különös jelentőséget 
kapnak a ritka betegségek és a gyermekek 
körében előforduló betegségek (többek 
között a koraszülöttség) területén végzett 
klinikai vizsgálatok.
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Indokolás

Az európai együttműködés különösen fontos a ritka betegségek és a gyermekek körében 
előforduló betegségek területén, mivel az esetek szükséges száma miatt a tagállamok egyedül 
nem rendelkeznek kellő lehetőségekkel.

Módosítás 64

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1,10 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 65

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.11 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák fejlesztését, 
amelyek lehetővé teszik az egészséggel 
kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 
értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, szervekkel és 
transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák fejlesztését, 
amelyek lehetővé teszik az egészséggel 
kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 
értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, szervekkel és 
transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 
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diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 
genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással és az e-egészséggel 
kapcsolatos területeken megjelenő új 
fejlesztések szempontjából, beleértve az 
adatvédelmi szempontokat is.
Hasonlóképpen szükséges a környezettel és 
az egészséggel kapcsolatos, 
továbbfejlesztett kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és 
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 
genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással, telemedicinával és az 
e-egészséggel kapcsolatos területeken 
megjelenő új fejlesztések szempontjából, 
beleértve az adatvédelmi szempontokat is.
Hasonlóképpen szükséges a vegyi anyagok
környezetre és egészségre gyakorolt 
hatásaik szerinti értékelésével foglalkozó, 
korszerű veszély- és kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és 
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

Indokolás

Az uniós kutatásnak támogatni kell a biogyógyászati kutatást és a toxikus hatás vizsgálatát 
érintő paradigmaváltást, amely az állatkísérletekről a XXI. századi korszerű toxicitási 
vizsgálatra vált át. A molekuláris biológia, a biotechnológia és más területek vívmányai 
jelentős fejlesztések útját készítik elő azzal kapcsolatban, hogy a tudósok hogyan tudják 
értékelni az potenciális mérgező hatású vegyi anyag egészségügyi kockázatait. E fejlesztések 
gyorsabbá, olcsóbbá és az ilyen anyagoknak kitett személyek számára közvetlenebbül 
relevánssá tehetik a toxicitásvizsgálatot.

Módosítás 66

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

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 

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 
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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.

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 anélkül, hogy hátrányos 
hatást gyakorolnának a betegek és 
segítségben részesülő személyek 
kapcsolati képességeit és társas 
interakcióik minőségét. Támogatásban 
részesülnek azok a bevezető jellegű 
kutatások és innovációk, amelyek a 
megvalósulást és a megoldások széles körű 
alkalmazását vizsgálják, előnyben 
részesítve az ilyen körülmények között élő 
polgárokat érintő projekteket.

Módosítás 67

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.13 pont – 1 bekezdés

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 

Ha az egyéneket képessé tesszük arra, hogy
megértsék, hogy egész életükön át javítsák 
és menedzseljék egészségüket, ez 
kiadáscsökkentést eredményez az 
egészségügyi rendszerekben, mivel
képessé teszi az egyéneket jó egészségük 
megőrzésére, a megbetegedések 
megelőzésére, továbbá lehetővé teszi a 
krónikus betegségek intézményeken kívüli 
kezelését, és javítja az egészségügyi 
kimeneteleket. Ehhez olyan kutatásokra 
van szükség, amelyek az egészségügyi 
műveltséget, a közegészségügyi 
beavatkozásokat, a viselkedéstani és 
szociális modelleket, a társadalmi 
hozzáállást és törekvéseket vizsgálják a 
személyre szabott egészségügyi 
technológiákkal, mobil és/vagy hordozható 
eszközökkel, új diagnosztikai 
módszerekkel, ápolási-gondozási 
megoldásokkal és rehabilitációval, 
valamint személyre szabott 
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tudással kapcsolatos infrastruktúrát. 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 68

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.14 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A krónikus betegségek intézményeken 
kívüli kezelésének támogatása függ az 
egészségügyi szolgáltatók, valamint a 
szociális és informális gondozást nyújtók 
közötti jobb együttműködéstől. Támogatni 
kell az olyan kutatásokat és innovatív 
alkalmazásokat, amelyek elősegítik a 
megosztott információn alapuló 
döntéshozatalt, tények szolgáltatását a 
széles körű alkalmazáshoz, az új 
megoldások piaci felhasználását, beleértve 
az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Támogatást kap a hosszú 
távú gondozás minőségének javítását célzó 
kutatás és innováció is.

A krónikus betegségek intézményeken
belüli és kívüli kezelésének támogatása 
függ az egészségügyi szolgáltatók, 
valamint a szociális és informális 
gondozást nyújtók közötti jobb 
együttműködéstől. Támogatni kell az olyan 
kutatásokat és innovatív alkalmazásokat, 
amelyek elősegítik a megosztott 
információn alapuló döntéshozatalt, tények 
szolgáltatását a széles körű alkalmazáshoz, 
az új megoldások piaci felhasználását, 
beleértve az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Az egészségügyi 
szakemberek és szolgáltatások jobb 
integrációjának előmozdítása érdekében
támogatást kap az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezését és nyújtását 
célzó kutatás is, ami – egyebek között – a
megkönnyíti a betegek korai beutalását 
háziorvosoktól a szakorvoshoz a 
betegségek jobb kezelése érdekében. 
Támogatást kap a hosszú távú gondozás 
minőségének javítását célzó kutatás és 
innováció is.

Módosítás 69

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.15 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az egészségügyi 
technológiák értékelésének és az 
egészségügyi gazdaságnak a fejlesztését, 
valamint a bizonyítékok gyűjtését és a 
bevált gyakorlatok, innovatív technológiák 
és megközelítések terjesztését az
egészségügyi ágazatban, beleértve az 
információs és telekommunikációs, 
valamint e-egészségügyi alkalmazásokat.
Támogatni kell az európai és harmadik 
országbeli közegészségügyi rendszerek 
reformjának összehasonlító elemzését, 
valamint közép- és hosszú távú gazdasági 
és társadalmi hatásaik vizsgálatát.
Támogatni kell az egészségügy jövőbeni 
munkaerő-szükségletének elemzését mind 
a létszám, mind pedig az új ellátási 
mintákhoz szükséges készségek 
szempontjából. Támogatni kell azokat a 
kutatásokat, amelyek az egészséggel 
kapcsolatos egyenlőtlenségek kialakulását, 
egyéb gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségekkel való összefüggéseiket, 
valamint az ezek csökkentését célzó 
európai és más országbeli szakpolitikák 
hatásosságát vizsgálják. Végezetül 
támogatni kell a betegbiztonsági 
megoldások és minőségbiztosítási 
rendszerek, és ezen belül az 
ellátásbiztonság és -minőség terén a 
betegek által játszott szerep értékelését.

Támogatni kell az egészségügyi 
technológiák értékelésének és az 
egészségügyi gazdaságnak a fejlesztését. 
Támogatni kell továbbá az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásának új,
hatékonyabb, eredményesebb és a nemzeti 
közegészségügyi rendszerek reformjához 
esetlegesen alapul szolgáló módjaira 
irányuló kutatásokat is, valamint a 
bizonyítékok gyűjtését és a bevált 
gyakorlatok, innovatív technológiák és 
megközelítések terjesztését az 
egészségügyi ágazatban, beleértve az 
információs és telekommunikációs, 
valamint e-egészségügyi alkalmazásokat.
Támogatni kell az európai és harmadik 
országbeli közegészségügyi rendszerek 
reformjának összehasonlító elemzését, 
valamint közép- és hosszú távú gazdasági 
és társadalmi hatásaik, továbbá a 
közegészségügyi rendszer hatékonysága és 
eredményessége vonatkozásában 
megmutatkozó eredményeik vizsgálatát.
Támogatni kell az egészségügy jövőbeni 
munkaerő-szükségletének elemzését mind 
a létszám, mind pedig az új ellátási 
mintákhoz szükséges készségek 
szempontjából. Támogatni kell azokat a 
kutatásokat, amelyek az egészséggel 
kapcsolatos egyenlőtlenségek kialakulását, 
egyéb gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségekkel való összefüggéseiket, 
valamint az ezek csökkentését célzó 
európai és más országbeli szakpolitikák 
hatásosságát vizsgálják. Végezetül 
támogatni kell a betegbiztonsági 
megoldások és minőségbiztosítási 
rendszerek, és ezen belül az 
ellátásbiztonság és -minőség terén a 
betegek által játszott szerep értékelését.

Módosítás 70
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.16 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő finanszírozást kell biztosítani a 
diagnózis utáni szakaszhoz közvetlenül 
kapcsolódó kutatási területek – különösen 
a daganatos, a szív-és érrendszeri, 
valamint a légzőszervi megbetegedések 
esetében – és az életminőség javítása 
számára.

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Élelmezésbiztonság, élelmiszer-minőség 
és -biztonság, fenntartható mezőgazdaság, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság

Módosítás 72

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.1 pont – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Indokolás

Az „amelyek a következő” fordulat helyére a „például” szó lép, így kevésbé korlátozó, 
pontosabb és szélesebb körű a megfogalmazás.

Módosítás 73

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.1.1. A termelési hatékonyság, élelmiszer-
minőség és - biztonság növelése és az 
éghajlatváltozás hatásainak kezelése a 
fenntarthatóság és rugalmasság biztosítása 
mellett

Indokolás

Élelmiszer-minőség és -biztonság, például a növények egészsége, érzékelhető jellemzők és 
tápanyagjellemzők (vitaminok, mikrotápanyagok).

Módosítás 74

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



AD\913295HU.doc 51/80 PE487.909v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít
az üzleti felhasználók logisztikai és 
gyakorlati szempontjainak, valamint az 
uniós polgárok társadalmi szempontjainak
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.
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Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.2. Ökoszisztéma-szolgáltatások és 
közjavak nyújtása

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

Indokolás

A multifunkcionalitás, mint a mezőgazdaság használatára és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal való összekapcsolására irányuló átfogó megközelítés; a közös agrárpolitika 
és a kutatási programokkal való összhang megteremtése.

Módosítás 76

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.1 pont – 2.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

mezőgazdasági/erdészeti rendszerek 
társadalmi-gazdasági és összehasonlító 
értékelésével, valamint azok 
fenntarthatóságával. A mezőgazdasági 
rendszerek aktív irányításában bekövetkező 
változások – beleértve a technológiák 
alkalmazását és a bevett gyakorlatok 
megváltozását – elősegítik az 
üvegházhatású gázok visszaszorítását, 
valamint a mezőgazadsági ágazatnak az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodóképességét. A 
biotechnológia a biológiai rendszerek jobb 
megértése, valamint a mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás termelékenységének 
fokozására szolgáló különböző eszközök 
elérhetővé tétele révén javíthatja például a 
jelenlegi európai mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási erőforrások 
használatának hatékonyságát. Biztosítja 
továbbá a megfelelő élelmiszer- és 
takarmányellátást, ami különösen fontos 
a világpiacok múlt- és jövőbeli zavarainak 
fényében. A különböző mezőgazdasági 
technológiák előnyeinek kombinálását 
ösztönözni kell az emberi egészséget és a 
környezetet érintő valódi előnyök elérése 
érdekében.

Módosítás 77

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 

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

fenntarthatóságával – mégpedig 
interdiszciplináris megközelítést 
alkalmazva, amely különböző szereplőket 
foglal magában, elsősorban a 
mezőgazdasági termelőket és az agrár-
élelmiszeripari ágazatban működő kkv-
ket, technológiafejlesztőket és 
környezetvédőket –, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
akár hagyományos, fenntartható módon 
intenzív, akár bioszolgáltatásokra, az 
elsődleges termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók
képzésével, a tápanyagokban gazdag 
élelmiszerekhez való hozzáférés 
fokozásával és mezőgazdasági
élelmiszeripari innovációval való 
előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek előállításában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

Módosítás 78

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táplálkozási szükségletek, valamint az 
élelmiszereknek az élettani folyamatokra, a 
fizikai és mentális teljesítményre gyakorolt 
hatása szintén vizsgálat tárgya lesz, éppúgy 
mint az étkezés, az idősödés, a krónikus 
betegségek és rendellenességek és az 
étkezési szokások közötti kapcsolatok.
Kialakítják az egészség és a jólét javulását 
elősegítő étkezési szokásokat és 

A táplálkozási szükségletek, valamint az 
élelmiszereknek az élettani folyamatokra, a 
fizikai és mentális teljesítményre gyakorolt 
hatása szintén vizsgálat tárgya lesz, éppúgy 
mint az étkezés, az idősödés, a krónikus 
betegségek és rendellenességek és az 
étkezési szokások közötti kapcsolatok. A 
növényekben található egészséges 
vegyületek (pl. a másodlagos metabolitok), 
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innovációkat. Kiértékelik, figyelemmel 
kísérik, ellenőrzik és az összes élelmiszer-
és ivóvíz-kínálati láncon nyomon követik 
az élelmiszerek vegyi és mikrobális 
szennyezettségét, kockázatát, az annak 
való kitettséget a termeléstől és tárolástól a 
feldolgozásig, csomagolásig, terjesztésig, 
közétkeztetésig és az otthoni ételkészítésig.
Az élelmiszerbiztonsági innovációk, a 
feljavított kockázatkommunikációs 
eszközök és a jobb élelmiszerbiztonsági 
szabványok növelni fogják a fogyasztói 
bizalmat és a fogyasztók védelmét 
Európában. A globális szinten feljavított 
élelmiszerbiztonsági szabványok az 
európai élelmiszeripar 
versenyképességének erősítésében is 
segítenek.

valamint a kultúrnövények egészségi 
állapotának kutatása és tanulmányozása 
révén fokozni kell a minőségi és 
egészséges táplálkozást. Az egészséges 
étrendek előmozdítása érdekében 
támogatásban részesülnek az élelmiszer-
termékek átalakításának elősegítéséhez 
szükséges ismereteket biztosító 
tevékenységek. Kialakítják az egészség és 
a jólét javulását elősegítő étkezési 
szokásokat és innovációkat. Ez magában 
foglalja az egyén egészségügyi és 
táplálkozási szükségleteihez igazított 
étrendek kidolgozását. Tanulmányozni 
fogják a prenatális és posztnatális, 
valamint a csecsemőkori táplálást a 
táplálkozásnak a csecsemők fejlődésére és 
egészségére gyakorolt hatása megértése 
érdekében. Kiértékelik, figyelemmel 
kísérik, ellenőrzik és az összes élelmiszer-
és ivóvíz-kínálati láncon nyomon követik 
az élelmiszerek vegyi és mikrobális 
szennyezettségét, kockázatát, az annak 
való kitettséget a termeléstől és tárolástól a 
feldolgozásig, csomagolásig, terjesztésig, 
közétkeztetésig és az otthoni ételkészítésig.
Az élelmiszerbiztonsági innovációk, a 
feljavított kockázatkommunikációs 
eszközök és a jobb élelmiszerbiztonsági 
szabványok növelni fogják a fogyasztói 
bizalmat és a fogyasztók védelmét 
Európában. A globális szinten feljavított 
élelmiszerbiztonsági és 
tápanyagszabványok az európai 
élelmiszeripar versenyképességének 
erősítésében is segítenek.

Módosítás 79

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.2 pont – 2.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Módosítás 80

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.3 pont – 2.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akvakultúra az egészséges, biztonságos 
és versenyképes, a fogyasztói igényekhez 
és preferenciákhoz igazított termékek 
előállítása, továbbá a környezeti 
szolgáltatások nyújtása (biológiai 
helyreállítás, föld- és vízgazdálkodás stb.) 
és energiatermelés terén is jelentős 
potenciállal rendelkezik, de ezt Európában 
még nem építették ki teljes mértékben.

Az akvakultúra az egészséges, biztonságos 
és versenyképes, a fogyasztói igényekhez 
és preferenciákhoz igazított termékek 
előállítása, továbbá a környezeti 
szolgáltatások nyújtása (biológiai 
helyreállítás, föld- és vízgazdálkodás stb.) 
és energiatermelés terén is jelentős 
potenciállal rendelkezik, de ezt Európában 
még nem építették ki teljes mértékben.
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Éppen ezért el kell mélyíteni a tudást és a 
technológiákat a már bevált fajok 
tenyésztésének minden területén és új fajok 
irányába történő diverzifikálásban, 
eközben figyelembe véve az akvakultúra és 
a vízi ökoszisztémák közötti kölcsönhatást 
és az éghajlatváltozás hatásait, és azt, hogy 
az ágazat ezekhez miként tud 
alkalmazkodni. Elő kell mozdítani továbbá 
az innovációt a belterületeken, a parti 
menti övezetekben és a nyílt vizeken 
alkalmazott, fenntartható termelési 
rendszerek területén. Ugyancsak hangsúlyt 
kell fektetni az ágazat társadalmi-gazdasági 
vetületeinek megértésére, hogy meg 
lehessen alapozni a költség- és energia 
hatékony, a piaci és fogyasztói igényeknek 
megfelelő termelést, és eközben biztosítani 
a versenyképességet és vonzó 
perspektívákat kínálni a befektetőknek és a 
termelőknek.

Éppen ezért el kell mélyíteni a tudást és a 
technológiákat a már bevált fajok 
tenyésztésének minden területén és új fajok 
irányába történő diverzifikálásban, 
eközben figyelembe véve az akvakultúra és 
a vízi ökoszisztémák közötti kölcsönhatást 
és az éghajlatváltozás hatásait, és azt, hogy 
az ágazat ezekhez miként tud a legjobban
alkalmazkodni. Elő kell mozdítani továbbá 
az innovációt a belterületeken, a parti 
menti övezetekben és a nyílt vizeken 
alkalmazott, fenntartható termelési 
rendszerek területén. Ugyancsak hangsúlyt 
kell fektetni az ágazat társadalmi-gazdasági 
vetületeinek megértésére, hogy meg 
lehessen alapozni a költség- és energia 
hatékony, a piaci és fogyasztói igényeknek 
megfelelő termelést, és eközben biztosítani 
a versenyképességet és vonzó 
perspektívákat kínálni a befektetőknek és a 
termelőknek.

Módosítás 81

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.3 pont – 2.3.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tengeri biodiverzitás több mint 90%-a 
továbbra is feltáratlan, ami óriási 
lehetőséget kínál új fajok felfedezésére és a 
tengeri biotechnológiák területén 
megvalósítható új alkalmazásokra, amely 
előreláthatólag ezen ágazatban 10%-os 
éves növekedés generálására képes. 
Támogatni kell a tengeri biológiai 
sokféleség és a vízi biomassza által kínált 
jelentős lehetőségek további feltárását és 
kihasználását új innovatív folyamatok, 
termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetése érdekében, amelyek olyan 
ágazatokban nyerhetnek alkalmazást, mint 
a vegyipar és az alapanyag-gyártó ipar, a 
gyógyszeripar, a halászat és az 
akvakultúra, az energiaellátás és a 

A magyar nyelvi változatot nem érinti.
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kozmetikai ipar.

Módosítás 82

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.4 pont – 2.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatást igényelnek a fenntartható 
biotermékek, köztes termékek és 
bioenergia/bioüzemenyagok előmozdítását 
szolgáló tevékenységek, elsősorban a 
lépcsőzetes megközelítésre koncentrálva, 
előtérbe helyezve jelentős hozzáadott 
értékű termékek előállítását, szemben az 
alacsony értékű alkalmazásokkal, mint pl. a 
bioenergia. Technológiákat és stratégiákat 
kell kifejleszteni a nyersanyagellátás 
biztosítására. Bővíteni kell a második és 
harmadik generációs bio-
energiafinomítókban használt biomassza-
típusok körét, beleértve az erdészeti 
hulladékot, a biohulladékot és az ipari 
melléktermékeket, ami elősegíti az 
élelmiszer- és az energiatermelés közötti 
konfliktusok elkerülését és támogatja az 
Unió vidéki és part menti régióinak 
gazdasági fejlődését.

Támogatást igényelnek a fenntartható 
biotermékek, köztes termékek és 
bioenergia/bioüzemenyagok előmozdítását 
szolgáló tevékenységek, elsősorban a 
lépcsőzetes megközelítésre koncentrálva, 
előtérbe helyezve jelentős hozzáadott 
értékű termékek előállítását, szemben az 
alacsony értékű alkalmazásokkal, mint pl. a 
bioenergia. Technológiákat és stratégiákat 
kell kifejleszteni a nyersanyagellátás 
biztosítására. Bővíteni kell a második és 
harmadik generációs bio-
energiafinomítókban használt biomassza
körét, rendelkezésre állását és jellemzőit,
beleértve a mezőgazdasági, kertészeti és
erdészeti hulladékot, a biohulladékot és az 
ipari melléktermékeket, ami elősegíti az 
élelmiszer- és az energiatermelés közötti 
konfliktusok elkerülését és támogatja az 
Unió vidéki és part menti régióinak 
gazdasági fejlődését.

Módosítás 83

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és 
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek kialakítása, a 
magas hatékonyságú iparágak fejlesztése 
és az energiahatékony megközelítések –

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és 
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek kialakítása, a 
magas hatékonyságú iparágak fejlesztése 
és az energiahatékony megközelítések –
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vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 
mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a 
versenyképességet.

vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 
mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság és a megújuló energia
az energiaigény csökkentésének és ily 
módon az ellátási biztonság növelésének 
egyik legköltséghatékonyabb módszere, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a 
versenyképességet, ugyanakkor gazdasági 
növekedést biztosít.

Módosítás 84

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.2. A hatékony és megújuló fűtési/hűtési 
rendszerekben rejlő lehetőségek kiaknázása

3.1.2. A hatékony és megújuló fűtési/hűtési 
rendszerekben rejlő lehetőségek kiaknázása

Az elfogyasztott energia jelentős részét 
Unió-szerte fűtésre vagy hűtésre 
használják. A költségtakarékos és hatékony 
technológiák, valamint a 
rendszerintegrációs technikák kifejlesztése
(például egységes nyelvet használó és 
szolgáltatásokat kínáló hálózatok 
összekapcsolása e területen) jelentősen 
befolyásolhatná az energiakereslet 
csökkenését. Ez kutatást, valamint az új 
rendszerek és alkotóelemek 
demonstrációját igényli úgy az ipari, mint a 
lakossági alkalmazások tekintetében, 
például a decentralizált és távolsági 
melegvíz-szolgáltatás, fűtés és hűtés 
területén. Különböző technológiákat kell 
összefognia – napenergia, geotermikus 
energia, biomassza, hőszivattyúk, kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés stb. – és 
eleget kell tennie a közel nulla 
energiafogyasztású épületekre és 

Az elfogyasztott energia jelentős részét 
Unió-szerte fűtésre vagy hűtésre 
használják. A költségtakarékos és hatékony 
technológiák, valamint a 
rendszerintegrációs technikák kifejlesztése
(például egységes nyelvet használó és 
szolgáltatásokat kínáló hálózatok 
összekapcsolása e területen) jelentősen 
befolyásolhatná az energiakereslet 
csökkenését. Ez kutatást, valamint az új 
rendszerek és alkotóelemek 
demonstrációját igényli úgy az ipari,
közszférabeli, mint a lakossági 
alkalmazások tekintetében, például a 
decentralizált és távolsági melegvíz-
szolgáltatás, fűtés és hűtés területén.
Különböző technológiákat kell 
összefognia: napenergia, fotovoltaikus,
geotermikus energia, biomassza, 
hőszivattyúk, kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés stb. – és eleget 
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lakókörzetekre vonatkozó 
követelményeknek. További áttörésre van 
szükség különösen a megújuló 
energiaforrásokból nyert hő tárolása és a 
hibrid fűtő- és hűtőrendszerek hatékony 
kombinációi kifejlesztésének és 
elterjesztésének előmozdítása terén, úgy a 
központosított, mint a decentralizált 
alkalmazásoknál.

kell tennie a közel nulla energiafogyasztású 
épületekre és lakókörzetekre vonatkozó 
követelményeknek. További áttörésre van 
szükség különösen a megújuló 
energiaforrásokból nyert hő és villamos 
energia tárolása és a hibrid fűtő- és 
hűtőrendszerek hatékony kombinációi 
kifejlesztésének és elterjesztésének 
előmozdítása terén, úgy a központosított, 
mint a decentralizált alkalmazásoknál.
További kutatásra van szükség a 
napenergia és a fotovoltaikus energia 
hatékonyságának javítása terén. 

Módosítás 85

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.1 pont – 3.1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű légszennyező anyagot is 
generálnak. Ugyanakkor ezeket a 
területeket sújtják a romló levegőminőség 
és az éghajlatváltozás hatásai, a 
városoknak tehát ki kell alakítaniuk saját 
hatáscsökkentő és alkalmazkodási 
stratégiáikat. Éppen ezért az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású társadalom felé tartó 
átalakulásban döntő jelentősége van a 
közlekedéssel, a hulladékkezeléssel és a 
víztisztítással, valamint a városi környezet 
céljaira kialakított IKT-megoldásokkal 
integrált innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak (energiahatékonyság, 
villamosenergia-ellátó, valamint fűtést és 
hűtést biztosító rendszerek). Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű légszennyező anyagot is 
generálnak. E tekintetben elő kell 
mozdítani az integrált, rendszerszerű 
városfejlesztési stratégiákat, amelyek 
figyelembe veszik a következőket: 
energiahatékonyság, hozzáférhetőség, 
zöld területek, élőhelyek alkalmazkodása 
és társadalmi integráció. Ugyanakkor 
ezeket a területeket sújtják a romló 
levegőminőség és az éghajlatváltozás 
hatásai, a városoknak tehát ki kell 
alakítaniuk saját hatáscsökkentő és 
alkalmazkodási stratégiáikat. Éppen ezért 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalom felé tartó átalakulásban döntő 
jelentősége van a közlekedéssel, a 
hulladékkezeléssel és a víztisztítással, 
valamint a városi környezet céljaira 
kialakított IKT-megoldásokkal integrált 
innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak (energiahatékonyság, 
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támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 
kidolgozni és teljes körűen tesztelni.
Kutatásra van szükség annak érdekében is, 
hogy megértsük az ebben az átalakulásban 
szerepet játszó társadalmi, gazdasági és 
kulturális problémákat.

villamosenergia-ellátó, valamint fűtést és 
hűtést biztosító rendszerek). Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 
támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 
kidolgozni és teljes körűen tesztelni.
Kutatásra van szükség annak érdekében is, 
hogy megértsük az ebben az átalakulásban 
szerepet játszó társadalmi, gazdasági és 
kulturális problémákat.

Módosítás 86

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.2 pont – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen
csökkentik a költségeket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása és 
költséghatékony energiatárolási 
módszerek kifejlesztése érdekében égető 
szükség van olyan megoldásokra, amelyek 
nagyobb teljesítmény és fenntarthatóság 
mellett csökkentik a költségeket, 
megfizethetővé és versenyképessé téve 
azokat. Különösen az alábbiakra van 
szükség:

Módosítás 87
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű alkalmazás 
érdekében új koncepciókra és rendszerekre 
irányuló, hosszú távú kutatásra, 
demonstrációkra és tömegtermelési 
tesztelésre van szükség.

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű alkalmazás 
érdekében új koncepciókra és rendszerekre 
irányuló kutatásra, demonstrációkra és 
tömegtermelési tesztelésre van szükség.

Indokolás

Ha a fenti célt 2020-ig kell elérni, akkor nem beszélhetünk „hosszú távú” kutatásról.

Módosítás 88

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koncentrációs napenergia-rendszerek 
esetében a hangsúlyt a hatékonyság 
növelésére és ezzel egyidejűleg a költségek 
és a környezeti terhelés csökkentésére kell 
helyezni, lehetővé téve a kipróbált 
technológiák ipari méretekben történő 
bevezetését erőmű-prototípusok 
megépítésével. Teszteléseket folytatunk a 
napenergia-termelés és a tengervíz-
sótalanítási eljárások hatékony ötvözésére.

A koncentrációs napenergia-rendszerek 
esetében a hangsúlyt a hatékonyság 
növelésére és ezzel egyidejűleg a költségek 
és a környezeti terhelés csökkentésére kell 
helyezni, lehetővé téve a kipróbált 
technológiák ipari méretekben történő 
bevezetését erőmű-prototípusok 
megépítésével. Teszteléseket folytatunk a 
napenergia-termelés és a tengervíz-
sótalanítási eljárások hatékony ötvözésére.
A napenergia hatékony tárolására 
szolgáló megoldások tesztelésére is sor 
kerül.

Módosítás 89

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A légkör jelenlegi szén-dioxid-
koncentrációja közel 40%-kal magasabb, 

A légkör jelenlegi szén-dioxid-
koncentrációja közel 40%-kal magasabb, 
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mint az ipari forradalom kezdetén, és 2 
millió év távlatában jelenleg a 
legmagasabb szinten van. A nem szén-
dioxid típusú üvegházhatású gázok szintén 
hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz és 
egyre jelentősebb szerepet töltenek be.
Határozott fellépés nélkül az 
éghajlatváltozás a világ GDP-jének 
legalább 5%-ába kerülhet évente, és egyes 
forgatókönyvek szerint ez az arány akár 
20% is lehet. Ezzel szemben mielőbbi és 
hathatós fellépéssel a nettó éves 
költségeket a GDP 1%-a körüli értékre 
lehetne csökkenteni. A 2°C-os célkitűzés 
elérése és az éghajlatváltozás legsúlyosabb 
hatásainak elkerülése megköveteli a fejlett 
országoktól, hogy az 1990-es évek 
szintjével összevetve 2050-ig az 
üvegházhatású gázok kibocsátását 80–
95%-kal csökkentsék.

mint az ipari forradalom kezdetén, és 2 
millió év távlatában jelenleg a 
legmagasabb szinten van. A nem szén-
dioxid típusú üvegházhatású gázok és 
részecskék szintén hozzájárulnak az 
éghajlatváltozáshoz és egyre jelentősebb 
szerepet töltenek be. Határozott fellépés 
nélkül az éghajlatváltozás a világ GDP-
jének legalább 5%-ába kerülhet évente, és 
egyes forgatókönyvek szerint ez az arány 
akár 20% is lehet. Ezzel szemben mielőbbi 
és hathatós fellépéssel a nettó éves 
költségeket a GDP 1%-a körüli értékre 
lehetne csökkenteni. A 2°C-os célkitűzés 
elérése és az éghajlatváltozás legsúlyosabb 
hatásainak elkerülése megköveteli a fejlett 
országoktól, hogy az 1990-es évek 
szintjével összevetve 2050-ig az 
üvegházhatású gázok kibocsátását 80–
95%-kal csökkentsék. A „Horizont 2020” 
elősegíthetné, hogy az Unió meghaladja a 
20%-os célkitűzéseket.

Módosítás 90

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenység célja tehát olyan innovatív, 
költséghatékony és fenntartható, 
alkalmazkodást elősegítő és enyhítő 
intézkedések kidolgozása és kiértékelése, 
amelyek a tájékozott, mielőbbi és hatékony 
fellépés bizonyításával és a szükséges 
képességek hálózatba szervezésével mind a 
szén-dioxidot, mind a nem szén-dioxid 
típusú üvegházhatású gázokat is célba 
veszik, és kiemelik mind a technológiai, 
mind a nem technológiai zöld 
megoldásokat.

E tevékenység célja tehát olyan innovatív, 
költséghatékony és fenntartható, 
alkalmazkodást elősegítő és enyhítő 
intézkedések kidolgozása és kiértékelése, 
amelyek a tájékozott, mielőbbi és hatékony 
fellépés bizonyításával és a szükséges 
képességek hálózatba szervezésével mind a 
szén-dioxidot, mind a nem szén-dioxid 
típusú üvegházhatású gázokat és 
részecskéket is célba veszik, és kiemelik 
mind a technológiai, mind a nem 
technológiai zöld megoldásokat.
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Módosítás 91

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élet, az áruk és az infrastruktúra 
védelme és a hatékony döntéshozatal 
érdekében a társadalom számára 
létfontosságú, hogy jobban megértsük az 
éghajlatváltozás okait és alakulását, 
és pontosabban tudjuk azt előre jelezni.
Alapvetően fontos az óceánok, a földi 
ökoszisztémák és a légkör működésével 
kapcsolatos éghajlati mozgatórugók, 
folyamatok, mechanizmusok és 
visszacsatolások tudományos 
tudásalapjának további bővítése.
A pontosabb forgatókönyvek és modellek, 
köztük a teljesen összekapcsolt Föld-
rendszer modellek kidolgozása révén 
támogatják a megfelelő időtartományokon 
és térbeli kiterjedésen végzett pontosabb 
éghajlati előrejelzéseket.

Az élet, az áruk és az infrastruktúra 
védelme és a hatékony döntéshozatal 
érdekében a társadalom számára 
létfontosságú, hogy jobban megértsük az 
éghajlatváltozás okait és alakulását, 
és pontosabban tudjuk azt előre jelezni.
Alapvetően fontos az óceánok, a földi 
ökoszisztémák és a légkör működésével 
kapcsolatos éghajlati mozgatórugók, 
folyamatok, mechanizmusok és 
visszacsatolások tudományos 
tudásalapjának további bővítése.
A pontosabb forgatókönyvek és modellek, 
köztük a teljesen összekapcsolt Föld-
rendszer modellek kidolgozása révén 
támogatják a megfelelő időtartományokon 
és térbeli kiterjedésen végzett pontosabb 
éghajlati előrejelzéseket. Az éghajlati 
előrejelzéseknek alaposan foglalkozniuk 
kell a regionális modellezés meglévő 
bizonytalanságaival, az éghajlat és az 
ózonréteg közötti kölcsönhatásokkal, az 
éghajlatváltozás és a szélsőséges 
események összekapcsolásával, valamint a 
hirtelen változásokkal kapcsolatos 
kockázatokkal. Ahhoz, hogy kisebb térbeli 
kiterjedésen belül megbízhatóbb éghajlati 
forgatókönyvekkel és előrejelzésekkel 
rendelkezzünk, nagyobb erőfeszítést kell 
tenni az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kutatáshoz szükséges nagy teljesítményű 
páneurópai számítási kapacitás 
fejlesztését illetően. 

Módosítás 92

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok

5. Éghajlatváltozással és vízzel 
kapcsolatos fellépés, erőforrás-
hatékonyság és a nyersanyagok
fenntartható felhasználása;

Módosítás 93

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – 5.1.2 pont – 1 bekezdés 

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 
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 

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 
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
(ideértve azok dinamikáját és kapacitását 
is) és ökoszisztéma-szolgáltatásokra, az 
infrastruktúrára és a gazdasági és 
természeti javakra gyakorolt káros hatására 
is. A kutatás az éghajlatváltozással 
összefüggő vízgazdálkodási kérdésekkel is 
foglalkozik. Hangsúlyt kapnak a 
legértékesebb természeti ökoszisztémák, 
régészeti lelőhelyek, az épített környezet, a 
városi tájkép és örökség, valamint a
kulturális erőforrások és a legfontosabb 
társadalmi és gazdasági ágazatok is egész 
Európában. Kivizsgálják az 
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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.

éghajlatváltozásból és az üvegházhatású 
gázok fokozott légköri koncentrációjából 
eredő, a vízkészleteket, a mezőgazdaságot 
és az erdőgazdálkodást, valamint az
emberek egészségét és más gazdasági-
társadalmi szempontokat 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 94

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – 5.1.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sürgős szükség van Európában az 
integrált vízrendszerekkel kapcsolatos 
innovációra. Európának szembe kell 
néznie a vízügyi infrastruktúra 
öregedésével (a szennyvízkezelés és az 
ivóvízellátás terén egyaránt), a fokozódó 
vízhiánnyal, a városi árvizek nagyobb 
kockázatával, a vízszennyezéssel és a 
mezőgazdaság, az ipar és a városi 
lakosság növekvő és speciálisabb 
vízigényével. A társadalmi kihívásoknak 
való megfelelés érdekében (megfizethető, 
jó minőségű víz garantálása mindenki 
számára, a megfelelő víz biztosítása a 
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megfelelő minőségben és a megfelelő áron 
az ipar, illetve a mezőgazdaság számára, 
valamint a szennyezés minimalizálása) 
Európának be kell ruháznia az innovatív 
vízügyi rendszerekre való áttérésbe.

Módosítás 95

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalom ténykedései olyan 
változásokat indíthatnak el a környezetben, 
amelyek visszafordíthatatlanok, és amelyek 
megváltoztatják az ökoszisztémák jellegét.
Rendkívül fontos, hogy az emberi 
tevékenység a környezetre, és a környezeti 
hatásoknak az emberek jólétére gyakorolt 
hatása értékelésével, felügyeletével és 
előrejelzésével előre lássuk ezeket a 
kockázatokat. A tengeri (a part menti 
zónáktól a mély tengerekig), az édesvízi, a 
szárazföldi és a városi ökoszisztémákra 
irányuló kutatás, beleértve a talajvizektől 
függő ökoszisztémákat is, lehetővé teszi, 
hogy jobban megértsük a természeti 
erőforrások és a társadalmi, gazdasági és 
ökológiai rendszerek közötti komplex 
kölcsönhatásokat, beleértve a természetes 
lerakóhelyeket, és az emberi és biológiai 
rendszerek rugalmasságát vagy 
törékenységét. A kutatás megvizsgálja, 
miként működnek az ökoszisztémák, 
miként reagálnak az antropogén hatásokra, 
hogyan lehet azokat helyreállítani és 
milyen hatást gyakorol ez a gazdaságra és 
az emberek jólétére. A kutatás ezenkívül 
megoldásokat tár fel az erőforrások által 
támasztott kihívásokra adandó válaszokra.
A kutatás hozzájárul olyan szakpolitikák és 
gyakorlatok kialakításához, amelyek 
biztosítják, hogy a társadalmi és gazdasági 
tevékenységek az ökoszisztémák és a 
biodiverzitás fenntarthatósága és 
alkalmazkodási képessége határain belül 

A társadalom ténykedései olyan 
változásokat indíthatnak el a környezetben, 
amelyek visszafordíthatatlanok, és amelyek 
megváltoztatják az ökoszisztémák jellegét.
Rendkívül fontos, hogy az emberi 
tevékenység a környezetre, és a környezeti 
hatásoknak az emberek jólétére gyakorolt 
hatása értékelésével, felügyeletével és 
előrejelzésével előre lássuk ezeket a 
kockázatokat. A tengeri (a part menti 
zónáktól a mély tengerekig), az édesvízi, a 
szárazföldi és a városi ökoszisztémákra 
irányuló kutatás, beleértve a talajvizektől 
függő ökoszisztémákat is, lehetővé teszi, 
hogy jobban megértsük a természeti 
erőforrások és a társadalmi, gazdasági és 
ökológiai rendszerek közötti komplex 
kölcsönhatásokat, beleértve a természetes 
lerakóhelyeket, és az emberi és biológiai 
rendszerek rugalmasságát vagy 
törékenységét. A kutatás megvizsgálja, 
miként működnek az ökoszisztémák, 
miként reagálnak az antropogén hatásokra, 
hogyan lehet azokat helyreállítani és 
milyen hatást gyakorol ez a gazdaságra és 
az emberek jólétére. A kutatás ezenkívül 
megoldásokat tár fel az erőforrások által 
támasztott kihívásokra adandó válaszokra.
A vízgazdálkodási kihívások leküzdése 
érdekében kutatásra és innovációra van 
szükség, különösen olyan új 
vízgazdálkodási modellek kialakítása 
révén, amelyek a vízkörforgást 
középpontba állító integrált megközelítés 
alapján és a végfelhasználók, valamint az 
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maradnak. érdekelt felek bevonásával, az 
átláthatóságot garantáló módon választ 
adnak a vízkészletre nehezedő nyomásra a 
vidéki és a város térségekben. Ennek ki 
kell terjednie a következőkre: a víz 
eredetére vonatkozó információk, az 
egyenlő elosztás és a víz értékesítésére és 
felhasználására vonatkozó eljárás. A 
kutatás hozzájárul olyan szakpolitikák és 
gyakorlatok kialakításához, amelyek 
biztosítják, hogy a társadalmi és gazdasági 
tevékenységek az ökoszisztémák és a 
biodiverzitás fenntarthatósága és 
alkalmazkodási képessége határain belül 
maradnak.

Módosítás 96

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízkészletek és a vízügyi szolgáltatások 
fenntartható átalakításának, kezelésének 
és felhasználásának védelmére irányuló 
intézkedések biztosítása A cél a jövőbeni 
szükségletek kielégítése érdekében a 
vízellátásra, a víztisztításra, a vízciklus 
lezárására, az energia/nyersanyagok 
visszanyerésére (vagy ezek átalakítására) 
vonatkozó innovatív tudásbázis javítása és 
a végső fogyasztók 
szerepvállalásának/magatartásának 
javítása. A vízkészleteket összességében 
holisztikus megközelítéssel kell szemlélni 
és kezelni. Ebbe beletartoznak a 
természeti régiók, az ökológiai kérdések, 
az ökoszisztéma-szolgáltatások 
folyamatként való felfogása és az 
ivóvízminőség védelme. A különböző 
intézményi struktúrákat is figyelembe kell 
venni.
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Módosítás 97

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió versenyképes, erőforrás-hatékony 
és az éghajlatváltozással szemben ellenálló 
gazdaságra 2050-ig való áttérése 
megköveteli a hatékony, hosszú távú, 
alacsony kibocsátású stratégiák 
kidolgozását, és az innovációs 
képességünkben történő jelentős 
előrehaladást. Kutatások értékelik az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére 
irányuló alternatívák környezeti és 
társadalmi-gazdasági kockázatait, 
lehetőségeit és hatásait. Kutatások 
támasztják alá az új éghajlat–energia–
gazdaság modellek kidolgozását és 
érvényesítését, figyelembe véve a 
gazdasági eszközöket és a megfelelő külső 
tényezőket azzal a céllal, hogy különböző 
méretekben vizsgálják meg az enyhítésre 
irányuló szakpolitikai alternatívákat és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiai utakat a legfontosabb 
gazdasági és társadalmi szektorokban uniós 
és globális szinten egyaránt. Az 
elvégzendő tevékenységek a kutatás és az 
alkalmazás közötti, valamint a vállalkozók, 
a végfelhasználók, a kutatók és 
tudományos intézmények közötti 
kapcsolatok javításával megkönnyítik a 
technológiai, intézményi és társadalmi-
gazdasági innovációt.

Az Unió versenyképes, erőforrás-hatékony 
és az éghajlatváltozással szemben ellenálló 
gazdaságra 2050-ig való áttérése 
megköveteli a hatékony, hosszú távú, 
alacsony kibocsátású stratégiák 
kidolgozását, és az innovációs 
képességünkben történő jelentős 
előrehaladást. Kutatások értékelik az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére 
irányuló alternatívák környezeti és 
társadalmi-gazdasági kockázatait, 
lehetőségeit és hatásait. A CO2-
kibocsátáscsökkentés figyelembevétele 
mellett ki lehetne emelni olyan 
stratégiákat, amelyek a leggyorsabb 
reakciót biztosítják az éghajlatváltozásra: 
(pl. a fluorozott szénhidrogének, a 
feketeszén, a troposzférában való 
ózonképződés csökkentése; a szén 
biológiai megkötése). Ezeket a gyors 
stratégiákat hamar végre lehetne hajtani, 
és néhány évtizeden belül válaszokat 
adnának az éghajlatváltozásra. A szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére 
összpontosító kutatásoknak minden 
esetben figyelembe kell venniük a 
probléma sürgős természetét, valamint a 
szabványok kiválóságát és a válaszadás 
sebességét. Kutatások támasztják alá az új 
éghajlat–energia–gazdaság modellek 
kidolgozását és érvényesítését, figyelembe 
véve a gazdasági eszközöket és a 
megfelelő külső tényezőket azzal a céllal, 
hogy különböző méretekben vizsgálják 
meg az enyhítésre irányuló szakpolitikai 
alternatívákat és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiai utakat a 
legfontosabb gazdasági és társadalmi 
szektorokban uniós és globális szinten 
egyaránt. Az elvégzendő tevékenységek a 
kutatás és az alkalmazás közötti, valamint a 
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vállalkozók, a végfelhasználók, a kutatók 
és tudományos intézmények közötti 
kapcsolatok javításával megkönnyítik a 
technológiai, intézményi és társadalmi-
gazdasági innovációt.

Módosítás 98

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi, a gazdasági és a kormányzati 
rendszereknek továbbra is foglalkozniuk 
kell mind az erőforrások kimerülésével, 
mind az ökoszisztémákban okozott kárral.
A kutatás és az innováció alátámasztja 
azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti erőforrások és az 
ökoszisztémák kezeléséhez szükségesek 
annak érdekében, hogy elkerüljük a káros 
éghajlati és környezeti változásokat, vagy 
alkalmazkodjunk azokhoz, továbbá hogy 
elősegítsük a fenntarthatóságot biztosító 
intézményi, gazdasági, magatartásbeli és 
technológiai változásokat. A hangsúlyt a 
kritikus szakpolitikák körébe tartozó olyan 
ökoszisztémákra és ökoszisztéma-
szolgáltatásokra helyezik, mint az édesvíz, 
a tengerek és óceánok, a levegő minősége, 
a biodiverzitás, a föld és a talaj használata.
A társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti veszélyek 
kezelésére irányuló képességét a 
veszélyeztetettségek és hatások 
előrejelzésére, korai riasztására és 
értékelésére irányuló képességek javítása 
révén támogatják, beleértve a többféle 
kockázatok dimenzióját. A kutatás és az 
innováció így támogatja a 
környezetvédelemre és erőforrás-
hatékonyságra irányuló politikákat és az 
eredményes, tényeken alapuló irányítás 
alternatíváit a biztonságos tevékenységek 
határain belül. Innovatív módszereket 
fejlesztenek ki a szakpolitikák 

A társadalmi, a gazdasági és a kormányzati 
rendszereknek továbbra is foglalkozniuk 
kell mind az erőforrások kimerülésével, 
mind az ökoszisztémákban okozott kárral.
A kutatás és az innováció alátámasztja 
azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti erőforrások és az 
ökoszisztémák kezeléséhez szükségesek 
annak érdekében, hogy elkerüljük a káros 
éghajlati és környezeti változásokat, vagy 
alkalmazkodjunk azokhoz, továbbá hogy 
elősegítsük a fenntarthatóságot biztosító 
intézményi, gazdasági, magatartásbeli és 
technológiai változásokat. A hangsúlyt a 
kritikus szakpolitikák körébe tartozó olyan 
ökoszisztémákra és ökoszisztéma-
szolgáltatásokra helyezik, mint az édesvíz, 
a tengerek és óceánok, a levegő minősége, 
a biodiverzitás, a föld és a talaj használata.
A társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti veszélyek 
kezelésére irányuló képességét a 
veszélyeztetettségek és hatások 
előrejelzésére, korai riasztására és 
értékelésére irányuló képességek javítása 
révén támogatják, beleértve a többféle 
kockázatok dimenzióját. A kutatás és az 
innováció így támogatja a 
környezetvédelemre és erőforrás-
hatékonyságra irányuló politikákat és az 
eredményes, tényeken alapuló irányítás 
alternatíváit a biztonságos tevékenységek 
határain belül. Innovatív módszereket 
fejlesztenek ki a szakpolitikák 
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összhangjának fokozására, a 
kompromisszumok megtalálására és a 
szembenálló érdekek kezelésére, valamint 
a kutatási eredmények iránti társadalmi 
tudatosság javítására és a polgárok 
döntéshozatalban való részvételének 
fokozására.

összhangjának fokozására, a 
kompromisszumok megtalálására és a 
szembenálló érdekek kezelésére, valamint 
a kutatási eredmények iránti társadalmi 
tudatosság javítására és a polgárok 
döntéshozatalban való részvételének 
fokozására. Elemezni kell minden jelentős 
készlet rendelkezésre állását és 
termelékenységét az egyes területi 
léptékek szerint: globális, regionális és 
helyi szinten, és a politikai fellépés 
lehetőségeinek kidolgozása érdekében 
elemezni kell a kapcsolódó társadalmi-
gazdasági következményeket.

Módosítás 99

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 5.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenység célja tehát a nyersanyagokra 
vonatkozó tudásalap javítása és innovatív 
megoldások kidolgozása a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
feltárására, kitermelésére, feldolgozására, 
újrahasznosítására, visszanyerésére és 
olyan, gazdaságilag vonzó alternatívákkal 
való helyettesítésére, amelyek kisebb 
környezeti hatással járnak.

E tevékenység célja tehát a nyersanyagokra 
vonatkozó tudásalap javítása és innovatív 
megoldások kidolgozása a nyersanyagok 
költséghatékony, átlátható és 
környezetbarát feltárására, kitermelésére, 
feldolgozására, újrahasznosítására, 
visszanyerésére és olyan, gazdaságilag 
vonzó alternatívákkal való helyettesítésére, 
amelyek kisebb környezeti hatással járnak.

Módosítás 100

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – 5.3 pont – 5.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai ipar számára lényeges 
nyersanyagok megfizethető, megbízható és 
fenntartható szállítása és kezelése 
érdekében kutatásra és innovációra van 
szükség az anyagok teljes életciklusa 
folyamán. A gazdaságilag életképes, 
társadalmilag elfogadható és 

Az európai ipar számára lényeges 
nyersanyagok megfizethető, megbízható és 
fenntartható szállítása és kezelése 
érdekében kutatásra és innovációra van 
szükség az anyagok teljes életciklusa 
folyamán. A gazdaságilag életképes, 
társadalmilag elfogadható és 
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környezetbarát feltárási, kitermelési és 
feldolgozási technológiák kifejlesztése és 
bevezetése fellendíti az erőforrások 
hatékony felhasználását. Ennek során 
kihasználják a lakókörnyezet közelében 
lévő bányák kínálta lehetőségeket is. Az új 
és gazdaságilag életképes újrahasznosítási 
és hulladékhasznosítási technológiák, 
üzleti modellek és folyamatok szintén 
hozzájárulnak az Unió elsődleges 
nyersanyagszállításoktól való 
függőségének csökkentéséhez. Ez magában 
foglalja a hosszabb ideig használható, 
magas minőségű újrahasznosítás és 
visszanyerés iránti szükségletet és az 
erőforrásokat pazarló magatartás drasztikus 
visszaszorításának az igényét. Az elérhető 
nyersanyagok szállításától az életciklus 
végéig tartó időszakot felölelő, a teljes 
életciklust alapul vevő megközelítést 
alkalmazzák minimális energia- és 
erőforrás-felhasználással.

környezetbarát feltárási, kitermelési és 
feldolgozási technológiák kifejlesztése és 
bevezetése fellendíti az erőforrások 
hatékony felhasználását. Ennek során 
kihasználják a lakókörnyezet közelében 
lévő bányák kínálta lehetőségeket is. Az új 
és gazdaságilag életképes újrahasznosítási 
és hulladékhasznosítási technológiák, 
üzleti modellek és folyamatok szintén 
hozzájárulnak az Unió elsődleges 
nyersanyagszállításoktól való 
függőségének csökkentéséhez. Ez magában 
foglalja a hosszabb ideig használható, 
magas minőségű újrahasznosítás és 
visszanyerés iránti szükségletet és az 
erőforrásokat pazarló magatartás drasztikus 
visszaszorításának az igényét. Az elérhető 
nyersanyagok szállításától az életciklus 
végéig tartó időszakot felölelő, a teljes 
életciklust alapul vevő megközelítést 
alkalmazzák minimális energia- és 
erőforrás-felhasználással, valamint teljes 
átláthatósággal és nyomon 
követhetőséggel.

Módosítás 101

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – 5.3 pont – 5.3.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes anyagok világszerte például 
kereskedelmi korlátozások miatt csökkenő 
elérhetőségének előreláthatósága 
érdekében a kritikus nyersanyagokat 
helyettesítő, hasonló funkcionális 
teljesítményű fenntartható alternatívákat 
keresnek és fejlesztenek ki. Ez csökkenti az 
Unió elsődleges nyersanyagoktól való 
függőségét és javítja a környezetre 
gyakorolt hatást.

Az egyes anyagok világszerte például 
kereskedelmi korlátozások miatt csökkenő 
elérhetőségének előreláthatósága 
érdekében a kritikus nyersanyagokat 
helyettesítő, hasonló funkcionális 
teljesítményű fenntartható alternatívákat 
keresnek és fejlesztenek ki. Ez csökkenti az 
Unió elsődleges nyersanyagoktól való 
függőségét és mérsékli a környezetre 
gyakorolt esetleges káros hatást.

Módosítás 102
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – 5.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átfogó környezeti megfigyelő és 
informatikai rendszerek nélkülözhetetlenek 
azoknak a hosszú távú adatoknak és 
információknak a biztosításához, amelyek 
e kihívás kezeléséhez szükségesek. E 
rendszereket az éghajlat, a természeti 
erőforrások – beleértve a nyersanyagokat –
, az ökoszisztémák és az ökoszisztéma-
szolgáltatások helyzete, állapota és trendjei 
értékelésére és előrejelzésére használják, 
valamint arra, hogy értékeljék az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátást, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az 
azokhoz való alkalmazkodást célzó 
politikákat és alternatívákat a gazdaság 
minden ágazatában. Az e rendszerekből
nyert információt és tudást felhasználják a 
stratégiai erőforrások intelligens 
használatának ösztönzésére, a tényalapú 
politikák kidolgozásának támogatására, új 
környezeti és éghajlati szolgáltatások 
előmozdítására, valamint új lehetőségek 
kifejlesztésére a globális piacokon.

Az átfogó környezeti megfigyelő és 
informatikai rendszerek nélkülözhetetlenek 
azoknak a hosszú távú adatoknak és 
információknak a biztosításához, amelyek 
e kihívás kezeléséhez szükségesek. E 
rendszereket az éghajlat, a természeti 
erőforrások – beleértve a nyersanyagokat –
, az ökoszisztémák és az ökoszisztéma-
szolgáltatások helyzete, állapota és trendjei 
értékelésére és előrejelzésére használják, 
valamint arra, hogy értékeljék az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátást, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az 
azokhoz való alkalmazkodást célzó 
politikákat és alternatívákat a gazdaság 
minden ágazatában. Az e rendszerekből 
nyert információt és tudást felhasználják a 
stratégiai erőforrások intelligens 
használatának ösztönzésére, a tényalapú
politikák kidolgozásának támogatására, új 
környezeti és éghajlati szolgáltatások 
előmozdítására, digitális technológiák 
támogatására a vízkészletek műholdas 
nyomon követéséhez és a velük való 
gazdálkodáshoz; valamint új lehetőségek 
kifejlesztésére a globális piacokon.

Módosítás 103

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.5 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Föld megfigyelését és nyomon követését 
szolgáló képességek, technológiák és 
adatinfrastruktúrák az IKT terén elért 
újításokra, űrtechnológiákra és felkészített 
hálózatokra, távérzékelős megfigyelésekre,
új típusú helyszíni érzékelőkre, mobil 
szolgáltatásokra, kommunikációs 
hálózatokra, részvételre épülő webalapú 

A Föld megfigyelését és nyomon követését 
szolgáló képességek, technológiák és 
adatinfrastruktúrák az ikt terén elért 
újításokra, űrtechnológiákra és felkészített
mérési hálózatokra (összekapcsolva a 
földi, légi járműről és léghajóról
távérzékelős eszközök és új típusú 
helyszíni érzékelők segítségével végzett 
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szolgáltatásokra és továbbfejlesztett 
számítástechnikai és modellező 
infrastruktúrára kell, hogy támaszkodjanak, 
azzal a céllal, hogy folyamatosan időszerű 
és pontos információt, előrejelzéseket és 
előbecsléseket nyújtsanak. Ösztönzik a 
szabad, nyílt és korlátlan hozzáférést a 
kölcsönösen átjárható adatokhoz és 
információkhoz, valamint a kutatási 
eredmények hatékony tárolását, kezelését 
és terjesztését.

méréseket), mobil szolgáltatásokra, 
kommunikációs hálózatokra, részvételre 
épülő webalapú szolgáltatásokra és 
továbbfejlesztett számítástechnikai és 
modellező infrastruktúrára kell, hogy 
támaszkodjanak, azzal a céllal, hogy 
folyamatosan időszerű és pontos 
információt, előrejelzéseket és 
előbecsléseket nyújtsanak. Ösztönzik a 
szabad, nyílt és korlátlan hozzáférést a 
kölcsönösen átjárható adatokhoz és 
információkhoz, valamint a kutatási 
eredmények hatékony tárolását, kezelését 
és terjesztését.

Módosítás 104

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek elő fogják mozdítani az 
Unió részvételét és pénzügyi 
hozzájárulását olyan többoldalú
folyamatokhoz és kezdeményezésekhez, 
mint például az Egyesült Nemzetek 
Éghajlat-változási Kormányközi Testülete
(IPCC), a biológiai sokféleséggel és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal 
kapcsolatos kormányközi platform
(IPBES) és a Föld-megfigyelési Csoport
(GEO). Az egyéb jelentős állami és 
magánkutatások finanszírozóival való 
együttműködés javítani fogja a globális és 
az európai kutatás hatékonyságát és 
hozzájárul a globális kutatási 
kormányzáshoz.

A kutatási tevékenységek elő fogják 
mozdítani az Unió részvételét olyan 
többoldalú folyamatokban és 
kezdeményezésekben, mint például az 
Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási 
Kormányközi Testülete (IPCC), a biológiai 
sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányközi 
platform (IPBES) és a Föld-megfigyelési 
Csoport (GEO). Az egyéb jelentős állami 
és magánkutatások finanszírozóival való 
együttműködés javítani fogja a globális és 
az európai kutatás hatékonyságát és 
hozzájárul a globális kutatási 
kormányzáshoz.

Módosítás 105

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.6 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos és technológiai 
együttműködés hozzá fog járulni az 
Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezménye globális technológiai 
mechanizmusához és elősegíti a 
technológiai fejlődést, az innovációt és 
átadást az éghajlati alkalmazkodás, 
valamint az üvegházhatású gázok hatásai 
enyhítésének támogatásában. 

A tudományos és technológiai 
együttműködés hozzá fog járulni az 
Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezménye globális technológiai 
mechanizmusához és elősegíti a 
technológiai fejlődést, az innovációt és 
átadást az éghajlati alkalmazkodás, 
valamint az üvegházhatású gázok hatásai 
enyhítésének támogatásában. Emellett 
tudományos és technológiai 
együttműködésnek a Kiotói Jegyzőkönyv 
és a Montreali Jegyzőkönyv közötti 
szinergiákra is rá kell világítania az 
optimális szakpolitikai lehetőségek 
érdekében, például a fluorozott 
szénhidrogének tekintetében.

Módosítás 106

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.1 pont – 6.1.1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentősebb társadalmi kihívások nem 
elvont természetűek, hanem területi 
dimenzióval rendelkeznek. Továbbá a 
városi problémák fontosságának 
megfelelően a kreativitást, innovációt, 
valamint a társadalmi, gazdasági, 
kulturális és környezetvédelmi kérdéseket 
illetően különös mérlegelésre van szükség.

Módosítás 107

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.1 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.1. A bűnözés és a terrorizmus elleni 6.3.1. A szervezett bűnözés és a 
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küzdelem terrorizmus elleni küzdelem

Módosítás 108

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3.1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az új technológiák és vegyszerek 
kockázatainak és lehetőségeinek 
kiértékelése, beleértve az élelmiszerekben, 
a takarmányban és a fogyasztói 
termékekben lévő nanoanyagokat;
harmonizált mérési, azonosító és 
mennyiség-meghatározó módszerek, a 
toxikológiai veszélyfelmérésre való 
integrált tesztelő stratégiák és 
legmodernebb eszközök kifejlesztése és 
érvényesítése, beleértve az állatkísérletek 
alternatíváit; a környezetszennyezés 
egészségügyi hatásainak értékelése.

a) Az új technológiák és vegyszerek 
kockázatainak és lehetőségeinek 
kiértékelése, beleértve az élelmiszerekben, 
a takarmányban és a fogyasztói 
termékekben lévő nanoanyagokat;
harmonizált mérési, azonosító és
mennyiség-meghatározó módszerek, a 
toxikológiai veszély- és 
kockázatfelmérésre való integrált tesztelő 
stratégiák és legmodernebb nem 
állatkísérleteken alapuló és 
számítástechnikai eszközök kifejlesztése, 
értékelése és érvényesítése, beleértve az
egészségügyi és környezeti hatásokra 
irányuló állatkísérletek alternatíváit; a 
környezetszennyezés egészségügyi 
hatásainak értékelése.

Módosítás 109

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3.3 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az energia-/villamosenergia-átviteli 
hálózatok, különösen a transzeurópai 
energiahálózatok modellezése és 
szimulációja, az intelligens/szuper hálózati 
technológiák elemzése és az 
erőműrendszerek valósidejű szimulációja.

b) Az energia-/villamosenergia-átviteli 
hálózatok, különösen a transzeurópai 
energiahálózatok modellezése és 
szimulációja, az intelligens/szuper hálózati 
technológiák és energiatárolási potenciál
elemzése és az erőműrendszerek valósidejű 
szimulációja.
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Módosítás 110

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 1 pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A különböző tagállamokból származó, 
finanszírozásban részesülő kutatók száma

Módosítás 111

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1 pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A kereskedelmileg hasznosított 
találmányok száma

Módosítás 112

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1 pont – 1 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A részt vevő kkv-k száma

Módosítás 113

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1 pont – 1 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Az Unió GDP-növekedéséhez való 
hozzájárulás

Módosítás 114

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1 pont – 1 d francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A létrehozott munkahelyek száma

Módosítás 115

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2 pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A kkv-k száma a kedvezményezettek 
körében

Módosítás 116

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3 pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Az Unió GDP-növekedéséhez való 
hozzájárulás

Módosítás 117

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3 pont – 1 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A létrehozott munkahelyek száma

Módosítás 118

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A kereskedelmileg hasznosított 
találmányok száma
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Módosítás 119

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 2 bekezdés – 2 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A részt vevő kkv-k száma 

Módosítás 120

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 2 bekezdés – 2 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Az „Innovatív Unió” és az „Erőforrás-
hatékonyság” kezdeményezés megvalósult 
célkitűzéseinek száma

Módosítás 121

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 2 bekezdés – 2 d francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Az Unió GDP-növekedéséhez való 
hozzájárulás

Módosítás 122

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 2 bekezdés – 2 e francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A létrehozott munkahelyek száma
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