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Módosítás 1
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az innovációt a 
tudomány, valamint a gazdasági és 
társadalmi tevékenység valamennyi 
területén a közérdek, az életkörülmények 
javítása, a társadalmi jólét előmozdítása, 
valamint a környezet és a természeti 
egyensúly megőrzése kritériumainak kell 
vezérelniük;

1. úgy véli, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának, az elővigyázatosság 
elvének, és a jövő generációk igényeinek 
értelmében az innováció a tudomány, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
tevékenység valamennyi területén a
közjavakról való gondoskodáshoz kell,
hogy vezessen, úgy mint az 
életkörülmények javítása, a társadalmi jólét 
előmozdítása, valamint a környezet és a 
természeti egyensúly megőrzése;

Or. en

Módosítás 2
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az innovációt a 
tudomány, valamint a gazdasági és 
társadalmi tevékenység valamennyi 
területén a közérdek, az életkörülmények 
javítása, a társadalmi jólét előmozdítása,
valamint a környezet és a természeti 
egyensúly megőrzése kritériumainak kell 
vezérelniük;

1. úgy véli, hogy az innovációnak a 
tudomány, valamint a gazdasági 
tevékenység valamennyi területén a
közérdeket, az élet minőségének javítását, 
valamint a környezet megóvását kellene 
előmozdítania;

Or. en
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Módosítás 3
Bas Eickhout

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet a környezeti előírások és 
minimumkövetelmények szerepére, mint 
az innováció hajtóerejére; úgy véli, hogy 
egy ambiciózus környezeti szabályozás 
nélkülözhetetlen kelléke az innovációnak 
a környezetvédelmi technológiák, az 
erőforrás-hatékonyság, és a nyersanyag-
felhasználás koncepcionális változásának 
tekintetében; 

Or. en

Módosítás 4
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a Bizottság közleményét az 
Innovatív Unióról, mint az EU 2020-as, a 
növekedésre és foglalkoztatásra irányuló 
stratégiájának zászlóshajójáról, és 
hangsúlyozza az előző tíz éves stratégiai 
időszak alatt elkövetett hibák 
elkerülésének fontosságát a 2020-as 
stratégia végrehajtása során;

Or. en

Módosítás 5
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelem, 
a közegészségügy és az 
élelmiszerbiztonság területeinek van 
többek között leginkább szükségük
fokozott innovációs törekvésre, amely 
során megerősítik a meglévő tudományos 
és technológiai bázist; hangsúlyozza, hogy 
az EU jövőbeli kutatási és innovációs 
programjainak megfelelően és az előttünk 
álló hatalmas kihívásokkal arányosan 
figyelembe kell venniük ezeket a 
területeket;

3. hangsúlyozza, hogy többek között a 
környezetvédelem, a közegészségügy, az 
élelmiszerbiztonság, valamint az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem azok a 
területek, ahol leginkább szükség van
fokozott innovációs törekvésre, amely 
során megerősítik a meglévő tudományos 
és technológiai bázist; hangsúlyozza, hogy 
az EU jövőbeli kutatási és innovációs 
programjainak megfelelő módon kell 
ezeket a területeket figyelembe venniük;
hangsúlyozza ezért egy több ágazatot 
átfogó, az ökoszisztéma ellenálló 
képességén alapuló megközelítés 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 6
Bas Eickhout

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. mind uniós, mind tagállami szinten 
piaci alapú eszközök (adók, illetékek stb.) 
bevezetésére szólít fel, hogy a 
környezetbarátabb fogyasztásra és 
magatartásra irányuló innováció 
ösztönzése érdekében a környezeti 
externáliákat bele lehessen foglalni az 
árucikkek árába;

Or. en
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Módosítás 7
Edite Estrela

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy a következő területek 
szolgáljanak olyan prioritást élvező 
területek példájaként, amelyekre a 
tudományos, technológiai és innovációs 
területek kapacitásainak fejlesztése 
keretein belül fokozott erőfeszítést 
összpontosítanak: az erőforrások hatékony 
felhasználása; az erőforrás-hiány; a 
hulladék hasznosítása és lerakása; az 
éghajlatváltozás, a természet és a biológiai 
sokféleség megőrzése; élelmiszer-minőség 
és -biztonság; a demográfiai változások és 
az új járványok;

4. javasolja, hogy a következő területek 
szolgáljanak olyan prioritást élvező 
területek példájaként, amelyekre a 
tudományos, technológiai és innovációs 
területek kapacitásainak fejlesztése 
keretein belül fokozott erőfeszítést 
összpontosítanak: az erőforrások hatékony 
felhasználása; az erőforrás-hiány; a 
hulladék hasznosítása és lerakása; az 
éghajlatváltozás és a természeti 
katasztrófák kockázata, a természet, 
valamint a biológiai sokféleség megőrzése;
élelmiszer-minőség és -biztonság; a 
demográfiai változások és az új járványok;

Or. pt

Módosítás 8
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy a következő területek 
szolgáljanak olyan prioritást élvező 
területek példájaként, amelyekre a 
tudományos, technológiai és innovációs 
területek kapacitásainak fejlesztése 
keretein belül fokozott erőfeszítést 
összpontosítanak: az erőforrások hatékony 
felhasználása; az erőforrás-hiány; a 
hulladék hasznosítása és lerakása; az 
éghajlatváltozás, a természet és a biológiai 
sokféleség megőrzése; élelmiszer-minőség 
és -biztonság; a demográfiai változások és 
az új járványok;

4. javasolja, hogy a következő területek 
szolgáljanak olyan prioritást élvező 
területek példájaként, amelyekre a 
tudományos, technológiai és innovációs 
területek kapacitásainak fejlesztése 
keretein belül fokozott erőfeszítést 
összpontosítanak: az erőforrások hatékony 
felhasználása; az ökoszisztéma 
helyreállítása; az erőforrás-hiány; a 
hulladék hasznosítása és lerakása; az 
éghajlatváltozás és az elsivatagosodás; a 
természet és a biológiai sokféleség 
megőrzése; élelmiszer-minőség és -
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biztonság; a demográfiai változások és az 
új járványok;

Or. en

Módosítás 9
Rovana Plumb

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja, hogy a következő területek 
szolgáljanak olyan prioritást élvező 
területek példájaként, amelyekre a 
tudományos, technológiai és innovációs 
területek kapacitásainak fejlesztése 
keretein belül fokozott erőfeszítést 
összpontosítanak: az erőforrások hatékony 
felhasználása; az erőforrás-hiány; a 
hulladék hasznosítása és lerakása; az 
éghajlatváltozás, a természet és a biológiai 
sokféleség megőrzése; élelmiszer-minőség 
és -biztonság; a demográfiai változások és 
az új járványok;

4. javasolja, hogy a következő területek 
szolgáljanak olyan prioritást élvező 
területek példájaként, amelyekre a 
tudományos, technológiai és innovációs 
területek kapacitásainak fejlesztése 
keretein belül fokozott erőfeszítést 
összpontosítanak: az erőforrások hatékony 
felhasználása; az erőforrás-hiány; a 
hulladék szállítása és újrahasznosítása az 
éghajlatváltozás, a természet és a biológiai 
sokféleség megőrzése; élelmiszer-minőség 
és -biztonság; a demográfiai változások és 
az új járványok;

Or. ro

Módosítás 10
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a tudományos, 
technológiai és innovációs kapacitások 
fejlesztésébe és megerősítésébe való 
befektetés nem csupán a forgalomba 
hozható termékekké és szolgáltatásokká 
alakítható ötleteket megvalósításának, 
hanem egyben az emberiség számos 

5. úgy véli, hogy a tudományos, 
technológiai és innovációs kapacitások 
fejlesztésébe és megerősítésébe való 
befektetés nem csupán a forgalomba 
hozható termékekké és szolgáltatásokká 
alakítható ötleteket megvalósításának, 
hanem az emberiség számos jelenlegi 
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jelenlegi problémájára és kihívására való 
válaszadás szükséges formája;

problémájára és kihívására való válaszadás 
szükséges formája;

Or. en

Módosítás 11
Edite Estrela

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. ragaszkodik ahhoz, hogy az innováció a 
közrend kulcsfontosságú összetevője 
legyen olyan területeken, mint a 
környezetvédelem, a vízügy, az 
energiaügy, a közlekedésügy, a 
távközlésügy, az egészségügy és az 
oktatásügy; hangsúlyozza, hogy szükség 
van az innováció általános terjesztésére és 
elfogadására az állami szektorban, a 
magánvállalkozásoknál és különösen a kis-
és középvállalkozásoknál, valamint a 
szociális gazdaságban;

6. ragaszkodik ahhoz, hogy az innováció a 
közrend kulcsfontosságú összetevő legyen 
olyan területeken, mint a 
környezetvédelem, a vízügy, az 
energiaügy, a közlekedésügy, a 
távközlésügy, az egészségügy és az 
oktatásügy; hangsúlyozza, hogy szükség 
van az innováció általános terjesztésére és 
elfogadására az állami szektorban, a 
magánvállalkozásoknál, és különösen a 
kis- és középvállalkozásoknál, különös 
tekintettel a tudásalapú vállalkozásokra,
valamint a szociális gazdaságban;

Or. pt

Módosítás 12
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. ragaszkodik ahhoz, hogy az innováció a 
közrend kulcsfontosságú összetevője 
legyen olyan területeken, mint a 
környezetvédelem, a vízügy, az 
energiaügy, a közlekedésügy, a 
távközlésügy, az egészségügy és az 
oktatásügy; hangsúlyozza, hogy szükség 

6. ragaszkodik ahhoz, hogy az innováció a 
közrend kulcsfontosságú összetevője 
legyen olyan területeken, mint a 
környezetvédelem, a vízügy, az 
energiaügy, a közlekedésügy, a 
távközlésügy, az egészségügy és az 
oktatásügy; hangsúlyozza, hogy szükség 
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van az innováció általános terjesztésére és 
elfogadására az állami szektorban, a 
magánvállalkozásoknál és különösen a kis-
és középvállalkozásoknál, valamint a 
szociális gazdaságban;

van az innováció általános terjesztésére és 
elfogadására az állami szektorban, a 
magánvállalkozásoknál és különösen a kis-
és középvállalkozásoknál, valamint a
környezetbarát szociális gazdaságban;

Or. ro

Módosítás 13
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. ragaszkodik ahhoz, hogy az innováció a 
közrend kulcsfontosságú összetevője 
legyen olyan területeken, mint a 
környezetvédelem, a vízügy, az 
energiaügy, a közlekedésügy, a 
távközlésügy, az egészségügy és az 
oktatásügy; hangsúlyozza, hogy szükség 
van az innováció általános terjesztésére és 
elfogadására az állami szektorban, a 
magánvállalkozásoknál és különösen a kis-
és középvállalkozásoknál, valamint a 
szociális gazdaságban;

6. ragaszkodik ahhoz, hogy az innováció a 
közrend kulcsfontosságú összetevője 
legyen olyan területeken, mint a 
környezetvédelem, a vízügy, az 
energiaügy, a közlekedésügy, a 
távközlésügy, az egészségügy és az 
oktatásügy; hangsúlyozza, hogy szükség 
van az innováció általános terjesztésére és 
elfogadására az állami szektorban, a 
magánvállalkozásoknál és különösen a kis-
és középvállalkozásoknál;

Or. en

Módosítás 14
João Ferreira

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy használja 
fel a kutatás és innováció uniós 
finanszírozása közös stratégiai keretének 
forrásait, hogy biztosítsa a biológiai és 
orvosi tudományok kutatási 
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infrastruktúrájának fenntartható 
végrehajtását mint kutatás-fejlesztési 
közszolgáltatást, amely a polgárok 
életminőségének javítására irányul, amely 
egy módja az európai társadalmi 
kihívásokkal szembesülni képes 
tudásalapú társadalom terén való 
előrelépésnek;

Or. pt

Módosítás 15
Rovana Plumb

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy az innovációra fektetett 
nagyobb hangsúly lehetőséget nyújt az 
állami szolgáltatások modernizálására és 
megerősítésére a meglévő és az új 
területeken, a gazdasági és társadalmi élet 
számos területén, és ezzel javítja a 
minőséget és a hatékonyságot, lendületet 
ad a munkahelyteremtésnek, a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemnek, valamint a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziónak;

7. úgy véli, hogy az innovációra fektetett 
nagyobb hangsúly lehetőséget nyújt az 
állami szolgáltatások modernizálására és 
megerősítésére a meglévő és az új 
területeken, a gazdasági és társadalmi élet 
számos területén, és ezzel javítja a 
minőséget és a hatékonyságot, lendületet 
ad a környezetbarát munkahelyek 
teremtésnek, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemnek, valamint a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziónak;

Or. ro

Módosítás 16
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékeztet arra, hogy többek között a 
környezetvédelmi, közegészségügyi és 

8. emlékeztet arra, hogy többek között a 
környezetvédelmi, közegészségügyi és 
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élelmiszer-biztonsági területeken a kutatási 
és fejlesztési intézmények pótolhatatlan 
szerepet játszanak az ágazati közrend 
meghatározásában, az állami kockázatok 
értékelésében, minimalizálásában és 
kezelésében, valamint a tanúsítás, 
szabványosítás és szabályozás terén, és 
több egyéb kulcsfontosságú feladatkörben, 
melyeket el kell ismerni és meg kell 
védeni;

élelmiszer-biztonsági területeken a kutatási 
és fejlesztési intézmények pótolhatatlan 
szerepet játszanak az ágazati közrend 
meghatározásában, a kockázatok 
értékelésében, minimalizálásában és 
kezelésében, valamint a tanúsítás, 
szabványosítás és szabályozás terén, és 
több egyéb kulcsfontosságú feladatkörben, 
melyeket el kell ismerni és meg kell 
védeni;

Or. en

Módosítás 17
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza az uniós programokhoz 
való egyszerűbb hozzáférés 
szükségességét, jobb összehangolásukat, 
valamint hogy ezek a programok fokozzák 
a húzóerejét a magánszektor 
beruházásainak. Kiemeli, hogy az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapot 
teljes mértékben ki kellene használni, 
hogy Európa-szerte fejlesszék a kutatási–
és innovációs kapacitásokat;

Or. en

Módosítás 18
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11b. üdvözli az „európai innovációs 
partnerségeket”, amelyeket arra szántak, 
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hogy növeljék és összehangolják a 
kutatásba és fejlesztésbe való 
befektetéseket, valamint hogy jobban 
koordinálják a közbeszerzéseket annak 
érdekében, hogy felgyorsítsák a 
fejlesztések piacra történő bevezetését;
kiemeli azonban, hogy a közbeszerzési 
politikákat úgy kellene megtervezni, hogy 
azok ne a magánpiacot helyettesítsék, 
vagy a versenyt torzítsák, hanem hogy 
támogassák azokat, serkentve az 
innováció elterjedését, lehetőséget adva a 
piacoknak, hogy új irányba mozduljanak 
el;

Or. en

Módosítás 19
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
11 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11c. hangsúlyozza, hogy elsősorban 
magántőkéből kellene fedezni az 
innováció és a kutatás-fejlesztés 
költségeit. Üdvözli a Bizottság által 
bejelentett intézkedéseket, melyek a 
kockázatitőke-piac fejlesztését szolgálják;

Or. en

Módosítás 20
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
11 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11d. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
miszerint fejleszteni kell a pénzügyi 
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eszközöket annak érdekében, hogy a 
magánberuházások 2014-re jelentős 
növekedést érjenek el a kutatás-
fejlesztésben. Üdvözli továbbá az Európai 
Beruházási Bankkal, a nemzeti pénzügyi 
közvetítőkkel, valamint a 
magánbefektetőkkel javasolt arra irányuló 
együttműködést, hogy javaslatokat 
dolgozzanak ki a kritikus piaci 
hiányosságok pótlását illetően, beleértve a 
kockázati tőkét a gyorsan növekvő cégek 
számára, a kockázatmegosztó 
finanszírozást a kutatás-fejlesztési 
projektekbe történő befektetésekhez, 
valamint kölcsönök nyújtását a gyorsan 
növekvő innovatív kkv-k számára;

Or. en

Módosítás 21
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
11 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11e. kiemeli az innovatív és dinamikus 
vállalatok útjában álló további akadályok 
megszüntetésének szükségességét, így a 
korai kockázatmegelőző hitelekhez való 
hozzáférést, elsősorban a kkv-k részére.
Elismeri, hogy a működő belső piac 
adhatja a legnagyobb lendületet az 
európai uniós innovációnak;

Or. en

Módosítás 22
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
13 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

13. úgy véli, hogy a tudás előrehaladása 
és többféle alkalmazása nem jelenti azt, 
hogy nincs szükség nyitott és részvételi 
értékelésre ezen alkalmazások erkölcsi, 
társadalmi és politikai következményei 
tekintetében; felhívja a figyelmet arra, 
hogy szükség van a tudományos kultúra 
lakosság körében való előmozdítására és 
terjesztésére;

törölve

Or. en

Módosítás 23
Rovana Plumb

Véleménytervezet
13 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

13. úgy véli, hogy a tudás előrehaladása és 
többféle alkalmazása nem jelenti azt, hogy 
nincs szükség nyitott és részvételi 
értékelésre ezen alkalmazások erkölcsi, 
társadalmi és politikai következményei
tekintetében; felhívja a figyelmet arra, 
hogy szükség van a tudományos kultúra 
lakosság körében való előmozdítására és 
terjesztésére;

13. úgy véli, hogy a tudás előrehaladása és 
többféle alkalmazása nem jelenti azt, hogy 
nincs szükség nyitott és részvételi 
értékelésre ezen alkalmazások erkölcsi, 
társadalmi és politikai következményei 
tekintetében; felhívja a figyelmet arra, 
hogy szükség van a tudományos kultúra 
lakosság körében való előmozdítására és 
terjesztésére, a nemi dimenzió figyelembe 
vételével;

Or. ro

Módosítás 24
Edite Estrela

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

13a. úgy véli, hogy lépéseket kellene tenni 
minden olyan kezdeményezés támogatása 
érdekében, amely a tudományos 
párbeszédet elősegíti, és amely amellett, 
hogy támogatja a találmányok lehető 
legszélesebb körben való terjesztését, 
növeli – a tudományos közösségen 
túlmenően– a civil társadalom szerepét a 
kutatásokban;.

Or. pt

Módosítás 25
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14a. rámutat arra, hogy egy uniós szintű 
koordinált megközelítés elfogadható, 
amennyiben a méretgazdaságosság, 
valamint az uniós hozzáadott érték 
megléte bizonyítást nyer egy 
hatásvizsgálati tanulmányban.
Hangsúlyozza a tagállamok és az uniós 
politikák közötti egyértelműbb és 
hatékonyabb koordináció szükségességét 
a kutatási és fejlesztési folyamatokat 
illetően, hogy elkerüljék a költséges 
párhuzamosságot és átfedéseket. Ezért 
támogatja az olyan lépéseket, melyek 
felszámolják a mobilitás és a határokon 
átnyúló kutatási tevékenységek útjában 
álló akadályokat;

Or. en
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Módosítás 26
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
14 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14b. kiemeli a szükségességét olyan 
mutatók kifejlesztésének, melyek 
segítségével nyomon követhető lenne a 
fejlesztési politika terén elért előrelépés, 
valamint a megvalósított politikai lépések 
teljesítményének értékelése, a kutatási és 
innovációs teljesítménytábla példáját 
követve. Üdvözli az európai szemeszter 
keretében az innováció uniós országokban 
való előrehaladásának nyomon követésére 
irányuló javaslatot;

Or. en

Módosítás 27
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
14 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14c. úgy véli, hogy a közösségi 
szabadalom hiánya „teher az 
innovációra”, gátolva a nagyratörő fiatal 
kutatókat abban, hogy olyan partnereket 
találjanak, akik az ő áttörő találmányaikat 
fejlesztik, finanszírozzák, gyártják és 
értékesítik. Kiemeli, hogy egy egységes 
uniós szabadalmi rendszer a szabadalmi 
bejelentéseket gyorsabbá és olcsóbbá 
tehetné az újító ötletekkel rendelkező 
vállalatok részére, és megkönnyítené a 
vitarendezést, képessé téve Európát, hogy 
valóban fel tudja venni a versenyt a 
világpiacon. Ezért ezen a területen 
fokozott együttműködésre biztat, és a 
tagállamokat arra ösztönzi, hogy 
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csatlakozzanak a hasonló törekvésekhez;

Or. en

Módosítás 28
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
14 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14d. kiemeli, hogy az interoperábilis 
szabványok elősegíthetik a növekedést és a 
versenyt, különösen amikor ezeket a piac 
alakítja ki, és nem felülről erőltetik rá.  
Ezért úgy véli, hogy az „intelligens” 
szabályozás előírások formájában az 
innováció mozgatórugója lehet, ha az 
előírások és a szabványok arányosak, 
időtállóak, technológiasemlegesek, 
valamint a további innovációt elősegítve 
valósulnak meg;

Or. en

Módosítás 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14a. kiemeli, hogy néhány ágazatban, úgy 
mint az egészségügyben, a kutatások 
eredményei innovációt eredményeznek 
ahányszor csak a tudomány engedi, és 
ezért úgy véli, hogy a Bizottság borúlátása 
az innovációt illetően sokszor 
indokolatlan;

Or. es
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Módosítás 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
14 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14b. mivel az innováció általában szoros 
kapcsolatban van a piaccal, és informális 
csatornákon keresztül fejlődik, úgy 
gondolja, hogy az EU-nak finomítani 
kellene az értékelési módszereket annak 
figyelembe vételével, hogy ugyanazokat a 
kritériumokat nem lehet az összes területet 
értékelésére használni;

Or. es

Módosítás 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
14 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14c. felszólítja az EU-t, hogy készítsen 
tanulmányt azokról az akadályokról, 
amelyeket maga az Unió emelt az európai 
kutatások elősegítése és az innováció 
útjába azáltal, hogy lecsökkentette a 
szabadalmak érvényességi idejét, az 
elővigyázatosság elvét széles körben 
bevezette, a helyettesítés elvét jogi 
formába öntötte anélkül, hogy bármilyen 
konkrét hatásvizsgálatot folytatott volna, 
és elfogadta a REACH rendeletet a 
minőségi meggondolások vagy kivételek 
figyelembe vétele nélkül, és anélkül, hogy 
leellenőrizte volna, hogy annak lehet-e 
bármilyen negatív hatása az ipari 
tevékenységre;
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Or. es

Módosítás 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
innovációs protokoll hosszú bürokratikus 
jóváhagyási eljárásnak van kitéve, ami 
lelassítja az innovációt, korlátozza az 
Unió piacának versenyképességét, 
valamint megbénítja az egészségügyben 
dolgozók tudományos ismereteinek 
fejlesztését, ezzel késleltetve a páciensek 
javát szolgáló intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
14 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14b. felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy határozzanak meg és 
valósítsanak meg olyan politikai 
keretrendszert, amely arra hivatott, hogy 
Európa-szerte elősegítse a 
felhasználóknak az értékes innovációkhoz 
való gyors hozzáférést, ezzel biztosítva azt, 
hogy a legújabb innovációk ésszerű 
határidőn belül megtalálják a lehetséges 
végfelhasználókat;

Or. en
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Módosítás 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
14 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14c. hangsúlyozza, hogy előnyben kell 
részesíteni a klinikai vizsgálatokról szóló 
irányelvnek a felülvizsgálatát a 
kutatásokkal összhangban, abból a célból, 
hogy a gyógyszerkészítmények 
fejlesztésére és az alternatív kezeléseknek 
a gyógyszerkészítményekkel való, klinikai 
kutatás keretében zajló összehasonlítására 
vonatkozó szabályozási keretet 
hatékonyabbá tegyék (ahogy azt a 
gyógyszerágazatban megvalósuló 
innovációról és szolidaritásról szóló, 2010. 
december 6-i brüsszeli tanácsi 
következtetések megállapítják);

Or. en

Módosítás 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
14 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14d. hangsúlyozza az új ismeretek 
használatának rendkívüli fontosságát, 
hogy új és jobbmódszereket hozzanak létre 
a rák megelőzésére, kimutatására és 
kezelésére, valamint hogy gyorsított 
eljárásokon keresztül a páciensek 
számára elérhetővé tegyék ezek a 
felfedezéseket;

Or. en
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Módosítás 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
14 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14e. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
kövesse a hetedik keretprogram időközi 
értékelésének ajánlásait (szakértői 
csoport), amely szerint mérlegelni kell az 
új eszközökre vonatkozó moratóriumot, 
amíg a létező eszközöket kellőképpen 
kialakítják és megfelelően értékelik, és 
figyelni kell arra is, hogy ne legyen 
zavaróan sok új eszköz forgalomban;

Or. en

Módosítás 37
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
14 f bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

14f. felkéri az Európai Bizottságot, hogy 
az Európai Parlamentnek nyújtson be egy 
külső értékelést a hetedik keretprogram 
keretében létrehozott innovációs 
eszközökről, platformokról és közös 
európai technológiai kezdeményezésekről, 
amelyek esetében az értékelésben ki kell 
térni a tevékenységekre, a pályázati 
felhívásokra, az innovációs projektekre és 
az eredményekre (amennyiben vannak), 
valamint az állami és magánforrásokból 
származó gazdasági hozzájárulásokra;

Or. en
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