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Módosítás 35
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 36
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
Bizottság azt javasolta, hogy azokat a 
területeket, amelyek a 2007–2013-as 
időszakban a hetedik kutatási
keretprogram hatálya alá tartoztak, 
továbbá a versenyképességi és innovációs

(10) „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
Bizottság azt javasolta, hogy a kutatásra és 
innovációra irányuló három fő 
támogatási forrást (a jelenlegi hetedik 
kutatási keretprogramot, a 
versenyképességi és innovációs program 
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keretprogram innovációs részét és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
(EIT) tevékenységét egyetlen közös 
kutatási és innovációs stratégiai keret
foglalja magában, amely az Európa 2020 
stratégiában kijelölt azon célkitűzés 
elérését szolgálja, hogy a kutatási-
fejlesztési kiadások 2020-ra a GDP 3%-ára 
emelkedjenek. Az említett közleményben a 
Bizottság azt is vállalta, hogy az uniós 
kiadási programokban érvényre juttatja az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet, és hogy 
az uniós költségvetésnek legalább 20%-át 
az éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekre 
fordítja. Az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az erőforrás-hatékonyság a 
fenntartható fejlődést szolgáló, egymást 
erősítő célkitűzések. A hozzájuk 
kapcsolódó különös célkitűzéseket ki kell 
egészíteniük a „Horizont 2020” 
keretprogram többi célkitűzéseinek. Ezáltal 
várhatóan a „Horizont 2020” keretprogram 
teljes költségvetésének legalább 60%-a a 
fenntartható fejlődéssel összefüggésben 
kerül felhasználásra. Az éghajlattal 
kapcsolatos – kölcsönösen 
összeegyeztethető erőforráshatékonyság-
növelő intézkedésekre is fordított –
kiadások pedig várhatóan meghaladják a 
költségvetés 35%-át. A Bizottság 
tájékoztatni fog az éghajlat-változási 
célkitűzések támogatásának mértékéről és 
eredményeiről. A „Horizont 2020” 
keretprogram alapján eszközölt éghajlat-
változási kiadásokat az említett 
közleményben ismertetett módszertan 
szerint kell nyomon követni.

jelenlegi innovációs részét és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
tevékenységét) egyetlen közös kutatási és 
innovációs stratégiai keretben fogják 
össze. A Bizottság ezzel az Európa 2020 
stratégiában kijelölt azon célkitűzés 
eléréséhez kíván hozzájárulni, hogy a 
kutatási-fejlesztési kiadások 2020-ra a 
GDP 3%-ára emelkedjenek. Az említett 
közleményben a Bizottság azt is vállalta, 
hogy az uniós kiadási programokban 
érvényre juttatja az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet, és hogy az uniós 
költségvetésnek legalább 20%-át az 
éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekre 
fordítja. Az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az erőforrás-hatékonyság a 
fenntartható fejlődést szolgáló, egymást 
erősítő célkitűzések. A hozzájuk 
kapcsolódó különös célkitűzéseket ki kell 
egészíteniük a „Horizont 2020” 
keretprogram többi célkitűzéseinek. Ezáltal 
várhatóan a „Horizont 2020” keretprogram 
teljes költségvetésének legalább 60%-a a 
fenntartható fejlődéssel összefüggésben 
kerül felhasználásra. Az éghajlattal 
kapcsolatos – kölcsönösen 
összeegyeztethető erőforráshatékonyság-
növelő intézkedésekre is fordított –
kiadások pedig várhatóan meghaladják a 
költségvetés 35%-át. A Bizottság 
tájékoztatni fog az éghajlat-változási 
célkitűzések támogatásának mértékéről és 
eredményeiről. A „Horizont 2020” 
keretprogram alapján eszközölt éghajlat-
változási kiadásokat az említett 
közleményben ismertetett módszertan 
szerint kell nyomon követni.

Or. en

Módosítás 37
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés



AM\905947HU.doc 5/72 PE492.556v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatásban kell részesítenie az 
innovációs lánc valamennyi szakaszát –
különösen a piachoz közeli 
tevékenységeket, beleértve a pénzügyi 
eszközöket is, valamint a nem technológiai 
és a szociális innovációt –, és célja, hogy 
az uniós szakpolitikák széles körének 
kutatási igényeit úgy teljesítse, hogy 
különös figyelmet fordít a támogatott 
tevékenységekből származó tudás minél 
szélesebb körű alkalmazására és 
terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
tudományos világbázisként betöltött 
pozíciójának megerősítése érdekében 
fokozza az európai tudományos kiválóság 
szintjét, hogy a vállalkozás – és elsősorban 
a kis- és középvállalkozások (kkv-k) – és 
az innováció támogatása érdekében ipari 
szerepvállalásra ösztönözzön, és hogy 
kezelje a társadalmi kihívásokat, s ezáltal –
a tevékenységeknek a kutatástól a piacig 
terjedő teljes tartományát támogatásban 
részesítve – közvetlen választ adjon az 
Európa 2020 stratégiában megjelölt 
kihívásokra. A „Horizont 2020” 
keretprogramnak támogatásban kell 
részesítenie az innovációs lánc valamennyi 
szakaszát – különösen a piachoz közeli 
tevékenységeket, beleértve a pénzügyi 
eszközöket is, valamint a nem technológiai 
és a szociális innovációt –, és célja, hogy 
az uniós szakpolitikák széles körének 
kutatási igényeit úgy teljesítse, hogy 
különös figyelmet fordít a támogatott 
tevékenységekből származó tudás minél 
szélesebb körű alkalmazására és 
terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

Or. en

Módosítás 38
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 39
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását, 
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási 
és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, különösen az 
egészségügyben és a környezetvédelemben 
kifejtett előnyeiket illetően, ehhez pedig 
elő kell mozdítania a tudományok 
oktatását, hozzáférhetőbbé kell tennie a 
tudományos ismereteket, olyan, 
felelősségteljes kutatási és innovációs 
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és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 
utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben. 

menetrendeket kell kidolgoznia, amelyek 
választ adnak a polgárok és a civil 
társadalom aggályaira és elvárásaira, és 
meg kell könnyítenie ez utóbbiak 
részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben. 

Or. ro

Módosítás 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a felelősségteljes kutatást 
és innovációt a társadalmi szereplők (a 
kutatók, a polgárok és a civil társadalom, a
döntéshozók és az ipar) kutatási és 
innovációs folyamatban való aktív 
részvétele révén, ehhez pedig többek között 
biztosítania kell a nemi dimenzió 
érvényesítését; elő kell mozdítania a 
tudományok oktatását, szavatolva az etikus 
jogalkotás tiszteletben tartását és 
világszerte ösztönözve a legszigorúbb 
etikai normáknak való megfelelést; 
javítania kell a köztámogatást élvező 
kutatás eredményeihez, különösen a 
tudományos kiadványokhoz és adatokhoz 
való hozzáférést és azok ismételt 
felhasználását; hozzáférhetőbbé kell 
tennie a tudományos ismereteket, olyan 
irányítási keretet kidolgozva, amely
választ ad a polgárok és a civil társadalom 
aggályaira és elvárásaira, és megkönnyíti
ez utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

Or. en
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Módosítás 41
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A „Horizont 2020” 
keretprogramhoz kapcsolódó tájékoztató 
és kommunikációs cselekvések, többek 
között a támogatott projektekre és 
eredményekre vonatkozó kommunikációs 
intézkedések csak mindenki számára 
hozzáférhető formátumok biztosításával 
válhatnak elérhetővé. A hozzáférhető 
formátumok közé tartozik például a 
nagybetűs írás, a Braille-írás, a könnyen 
olvasható szöveges, audio-, video- és 
elektronikus formátum.

Or. en

Módosítás 42
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása folyamán reagálni kell a 
tudomány és a technológia, az ipar, a 
szakpolitikák és a társadalom 
lehetőségeinek alakulására és fejlődésére. 
A menetrendeket tehát valamennyi ágazat 
érdekelt feleivel szoros együttműködésben
kell kijelölni, és kellő rugalmasságot kell 
hagyni az új fejlemények 
figyelembevételéhez, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak ugyanakkor fel kell 
ismernie, hogy az európai intézményeknek 
vezető szerepet kell vállalniuk a globális
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struktúrákat – például az európai 
technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is.

versenyképesség biztosítása érdekében, 
különösen a biotechnológia terén. A 
„Horizont 2020” keretprogram ideje alatt 
folyamatosan külső szaktanácsadáshoz kell 
folyamodni, igénybe véve egyebek mellett 
a megfelelő struktúrákat – például az 
európai technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is.

Or. en

Módosítás 43
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44
Frédérique Ries
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Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A „Horizont 2020” 
keretprogramnak emellett arra kell 
ösztönöznie az európai kutatókat, hogy 
Európában maradjanak, a világ minden 
tájáról Európába kell vonzania a 
kutatókat, és hozzá kell járulnia ahhoz, 
hogy Európa még vonzóbbá váljon a 
kutatók számára. E tekintetben az 
Unióban tanulmányozni kellene a 
kutatókat érintő összehangolt és vonzó 
adózás lehetőségét.

Or. fr

Módosítás 45
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 46
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kialakított tevékenységeknek
arra kell törekedniük, hogy a kutatásban 
és az innovációban előmozdítsák a nemek
közötti egyenlőséget, különösen a nemek 
közötti aránytalanság hátterében álló 
okok kezelésével, a női és férfi kutatók 
képességeinek teljes kibontakoztatásával, 
valamint a nemek kérdésének a projektek 
tartalmába való beépítésével, a kutatás 
színvonalasabbá tétele és az innováció 
serkentése céljából. A tevékenységeknek 
törekedniük kell továbbá a nemek közötti 
egyenlőséghez kapcsolódó – az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikke, 
valamint az EUMSZ 8. cikke szerinti –
elvek érvényre juttatására.

(23) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási tevékenységeknek meg 
kell felelniük a férfiak és nők
esélyegyenlőségével kapcsolatos uniós 
közösségi vívmányoknak. A „Horizont 
2020” keretprogramnak figyelmet kell 
fordítania a tudományos kiválóságra, 
valamint a kutatás és innováció területén 
dolgozó férfi és női tudósok és kutatók 
szakmai képesítésére. Az uniós 
finanszírozás eredményes 
felhasználásának biztosítása érdekében az 
uniós kutatási támogatások odaítélésekor 
elsősorban a tudományos projekt 
kiválóságát és a kutatási munkatársak 
szakmai képesítését kell mérlegelni.



PE492.556v01-00 12/72 AM\905947HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 48
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket. A tagok 
függetlenségét és tudományos 
szakértelmét szem előtt tartó, átlátható 
kiválasztási eljárás eredményeképpen 
létrejövő, a tudomány és az új technológiák 
etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport 
(EGE) indoklással ellátott és rendszeresen 
frissített véleményeit figyelembe kell 
venni. A kutatási tevékenységeknek 
továbbá figyelembe kell venniük az 
EUMSZ 13. cikkét, és csökkenteniük kell 
az állatok kutatási és kísérleti célú 
felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

Or. fr

Módosítás 49
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 

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

tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket. A tudomány 
és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni. A kutatási tevékenységeknek 
továbbá figyelembe kell venniük az 
EUMSZ 13. cikkét, és – többek között 
innovatív, nem állatkísérleteken alapuló 
eszközök és technológiák stratégiai 
fejlesztése, integrációja és használata 
révén – csökkenteniük kell az állatok 
kutatási és kísérleti célú felhasználását, 
végcélként az állatfelhasználás 
helyettesítését szem előtt tartva. Minden 
tevékenységet az emberi egészségvédelem 
magas szintjének biztosításával kell 
végrehajtani, összhangban az EUMSZ 168. 
cikkével.

Or. en

Indokolás

Az állatfelhasználás csökkentésére és végül annak helyettesítésére irányuló politikai célt 
olyan gyakorlati megközelítéssel kell ötvözni, amely lehetővé teszi e cél megvalósítását.

Módosítás 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tartva. A „Horizont 2020” 
keretprogramból kutatási tevékenységekre 
nyújtott támogatásoknak összhangban 
kell állniuk a tagállamok jogszabályi 
rendelkezéseivel és szokásaival. Minden 
tevékenységet az emberi egészségvédelem 
magas szintjének biztosításával kell 
végrehajtani, összhangban az EUMSZ 168. 
cikkével.

(A kutatási támogatások megvalósításakor 
az uniós keretprogramoknak tiszteletben 
kell tartaniuk a tagállamok nemzeti 
alkotmányos jogát. Az Unió kizárólag a 
tagállamokban engedélyezett kutatást 
támogathat.)

Or. en

Módosítás 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Európai Bizottság nem 
indítványozza kifejezetten az emberi 
embrionális őssejtek használatát. Az emberi 
– akár felnőtt, akár embrionális – őssejtek 
használata, ha ilyenre sor kerül, annak 
függvénye, hogy a tudósok célkitűzéseik 
fényében azt hogyan ítélik meg, és szigorú 
etikai felülvizsgálat tárgya. Emberi 
őssejtek használatával járó projekt nem 
finanszírozható a tagállamok szükséges 
jóváhagyásainak megszerzése nélkül. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

(25) Az őssejtterápiák bizonyos esetekben 
már bizonyították hozzáadott értéküket, 
különösen a regeneratív orvoslásban.
Ezért az Uniónak továbbra is támogatnia 
kell az ilyen kutatást. Ugyanakkor az
Európai Bizottság elismeri, hogy az emberi 
embrionális őssejtekkel kapcsolatos 
kutatás etikai aggályokat vet fel, és ezért
nem indítványozza kifejezetten az emberi 
embrionális őssejtek használatát. A felnőtt, 
emberi, különösen a köldökzsinórvérből 
származó őssejtek és az indukált 
pluripotens őssejtek használata, ha ilyenre 
sor kerül, annak függvénye, hogy a 
tudósok célkitűzéseik fényében azt hogyan 
ítélik meg, és szigorú etikai felülvizsgálat 
tárgya. Emberi őssejtek használatával járó 
projekt nem finanszírozható. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
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minden tagállamban jogellenes. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik.

Or. it

Módosítás 52
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Európai Bizottság nem 
indítványozza kifejezetten az emberi 
embrionális őssejtek használatát. Az 
emberi – akár felnőtt, akár embrionális –
őssejtek használata, ha ilyenre sor kerül, 
annak függvénye, hogy a tudósok 
célkitűzéseik fényében azt hogyan ítélik 
meg, és szigorú etikai felülvizsgálat tárgya. 
Emberi őssejtek használatával járó projekt 
nem finanszírozható a tagállamok 
szükséges jóváhagyásainak megszerzése 
nélkül. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

(25) Az Európai Bizottság az emberi –
akár felnőtt, akár embrionális, akár
köldökzsinórvérből származó – őssejtek 
használata során hangsúlyt fektet az 
egyenlőségre. Az emberi őssejtek 
használata, ha ilyenre sor kerül, annak 
függvénye, hogy a tudósok terápiás jellegű 
célkitűzéseik fényében azt hogyan ítélik 
meg, és szigorú etikai felülvizsgálat tárgya. 
Emberi őssejtek használatával járó projekt 
abban az esetben finanszírozható, ha az 
érintett tagállamok megfelelően 
engedélyezték azt.

Or. fr

Indokolás

Kapcsolódik a 16. cikk (4) bekezdésében az emberi őssejtek vonatkozásában javasolt 
módosításhoz.

Módosítás 53
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés



PE492.556v01-00 16/72 AM\905947HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Európai Bizottság nem 
indítványozza kifejezetten az emberi 
embrionális őssejtek használatát. Az 
emberi – akár felnőtt, akár embrionális –
őssejtek használata, ha ilyenre sor kerül, 
annak függvénye, hogy a tudósok 
célkitűzéseik fényében azt hogyan ítélik 
meg, és szigorú etikai felülvizsgálat tárgya. 
Emberi őssejtek használatával járó projekt
nem finanszírozható a tagállamok 
szükséges jóváhagyásainak megszerzése 
nélkül. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

(25) Az emberi – akár felnőtt, akár 
embrionális – őssejtek használata, ha 
ilyenre sor kerül, annak függvénye, hogy a 
tudósok célkitűzéseik fényében azt hogyan 
ítélik meg, és szigorú etikai felülvizsgálat 
tárgya. Emberi őssejtek használatával járó 
projekt nem finanszírozható a tagállamok 
szükséges jóváhagyásainak megszerzése 
nélkül. Úgy véli, hogy hasznos az állami 
embrionális őssejtbankok létrehozása és 
fenntartása.

Or. pt

Módosítás 54
Peter Liese, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Európai Bizottság nem 
indítványozza kifejezetten az emberi 
embrionális őssejtek használatát. Az
emberi – akár felnőtt, akár embrionális –
őssejtek használata, ha ilyenre sor kerül, 
annak függvénye, hogy a tudósok 
célkitűzéseik fényében azt hogyan ítélik 
meg, és szigorú etikai felülvizsgálat 
tárgya. Emberi őssejtek használatával járó 
projekt nem finanszírozható a tagállamok 
szükséges jóváhagyásainak megszerzése 
nélkül. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

(25) Az őssejtterápiák bizonyos esetekben 
már bizonyították hozzáadott értéküket, 
különösen a regeneratív orvoslásban. 
Különösen a köldökzsinórból vett és a 
felnőtt őssejtek mára bevett kezelési 
eljárásokat eredményeztek. Ezért az 
Uniónak továbbra is támogatnia kell az 
ilyen kutatást. Kiemelt szempontként 
törekedni kell az emberi embrionális 
őssejtekkel végzett kutatás meglévő vagy 
jövőbeni alternatíváinak, különösen a 
köldökzsinórból származó, az indukált
pluripotens és a felnőtt őssejtekkel végzett 
kutatásnak a vizsgálatára
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Or. en

Indokolás

A módosítások az előadó 1. és 6. módosításán alapulnak, de figyelembe veszik az arra 
irányuló döntést, hogy a véleményt szigorúan az ENVI bizottság hatáskörébe tartozó 
területekre, azaz a környezetvédelemre, az egészségügyre és az élelmiszer-biztonságra 
korlátozzák. A jogi és etikai szempontok a Jogi Bizottság hatáskörébe tartoznak. A módosítás 
ezért kerüli az etikai kérdéseket érintő megfogalmazást.

Módosítás 55
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Európai Bizottság nem 
indítványozza kifejezetten az emberi 
embrionális őssejtek használatát. Az 
emberi – akár felnőtt, akár embrionális –
őssejtek használata, ha ilyenre sor kerül, 
annak függvénye, hogy a tudósok 
célkitűzéseik fényében azt hogyan ítélik 
meg, és szigorú etikai felülvizsgálat tárgya. 
Emberi őssejtek használatával járó projekt 
nem finanszírozható a tagállamok 
szükséges jóváhagyásainak megszerzése 
nélkül. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

(25) Az őssejtterápiák már bizonyították 
jelentős hozzáadott értéküket, különösen a 
regeneratív orvoslásban. Ezért az 
Uniónak továbbra is támogatnia kell az e 
területen folyó kutatást. Az Európai 
Bizottság nem indítványozza kifejezetten 
az emberi embrionális őssejtek használatát. 
Az emberi embrionális őssejtek használata, 
ha ilyenre sor kerül, annak függvénye, 
hogy a tudósok célkitűzéseik fényében azt 
hogyan ítélik meg, és szigorú etikai 
felülvizsgálat tárgya. Emberi őssejtek 
használatával járó projekt nem 
finanszírozható a tagállamok szükséges 
jóváhagyásainak megszerzése nélkül. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
minden tagállamban jogellenes. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik. A Bizottságnak aktívan 
támogatnia kell az embrionális őssejtek 
alternatíváinak kidolgozására irányuló 
kutatást.

Or. en
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Indokolás

A véleménytervezetben szereplő javasolt módosítás kiigazítása. Az új szöveg nem utal konkrét 
alternatívákra, így mindenfajta meglévő és jövőbeni tudományos alternatív megoldás előtt 
nyitva hagyja az utat.

Módosítás 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Európai Bizottság nem 
indítványozza kifejezetten az emberi 
embrionális őssejtek használatát. Az
emberi – akár felnőtt, akár embrionális –
őssejtek használata, ha ilyenre sor kerül, 
annak függvénye, hogy a tudósok 
célkitűzéseik fényében azt hogyan ítélik 
meg, és szigorú etikai felülvizsgálat 
tárgya. Emberi őssejtek használatával járó 
projekt nem finanszírozható a tagállamok 
szükséges jóváhagyásainak megszerzése 
nélkül. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

(25) Figyelmet kell fordítani az emberi 
embriókat és az emberi embrionális 
őssejteket használó kutatás tekintetében a 
tagállamok nemzeti jogszabályai között 
fennálló jelentős eltérésekre. Az uniós 
kutatási politika nem vezethet a 
tagállamok nemzeti jogszabályainak 
harmonizációjához. A Bizottságnak 
emlékeznie kell a hetedik kutatási 
keretprogrammal kapcsolatos 
nyilatkozatára, amely szerint a jövőben is 
követi a jelenlegi gyakorlatot, és nem fog 
a szabályozó bizottság elé terjeszteni olyan 
pályázatokat, amelyek olyan kutatási 
tevékenységet tartalmaznak, amelyek 
emberi embriókat semmisítenek meg, még 
akkor sem, ha ezt őssejtekhez jutás 
céljából teszik1. Ezt a 
kötelezettségvállalást bele kell illeszteni e 
rendeletbe a jogfolytonosság biztosítása 
érdekében.
__________________
1 Az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról szóló, 2006. december 
18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozathoz (HL L 412., 
2006.12.30., 1. o.) csatolt, a 6. cikkre 
vonatkozó bizottsági nyilatkozat 12. 
pontja.
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Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy jogerővel ruházza fel az Európai Bizottság őssejtkutatásra irányuló 
kötelezettségvállalását.

Módosítás 57
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az Európai Unió Bírósága a C-
34/10. sz. ügyben úgy döntött, hogy az 
uniós jog kizárja, hogy az embrionális 
emberi őssejtek szabadalom tárgyát 
képezhessék. A Bíróság C-34/10. sz. 
ügyben hozott döntésével összhangban 
embrionális őssejtkutatásra uniós 
támogatás nem adható.
__________________
1 A Bíróság (nagytanács) C-34/10. sz. 
Oliver Brüstle kontra Greenpeace ügyben 
2011. október 18-én hozott ítélete.

Or. en

Módosítás 58
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) E keretprogram során az Európai 
Bizottságnak fokozottabban figyelembe 
kell vennie a köldökzsinórvérből származó
őssejtekkel kapcsolatos kutatásokat
(megkülönböztetés, szaporodás, antológ 
vagy allogén alkalmazás képessége, a 
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receptor immunválaszának hiánya), 
amelyeket már sikerrel alkalmaznak 
bizonyos betegségek kezelése során.

Or. fr

Indokolás

E módosítás pontosítja az előadó 6. módosításában kifejtett álláspontját a köldökzsinórvérből 
származó őssejtekkel kapcsolatos kutatás vonatkozásában, amelynek az őssejtekkel 
kapcsolatos kutatások harmadik támogatott területét kell alkotnia a „Horizont 2020” uniós 
keretprogramban.

Módosítás 59
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) Az uniós kutatáspolitikának és 
kutatástámogatásnak biztosítania kell, 
hogy az uniós adófizetők pénzéből 
finanszírozott kutatást végző tudósok 
találmányaikat az Unióban 
szabadalmaztassák. Mivel az embrionális 
emberi őssejtek nem képezhetik 
szabadalom tárgyát (vö. a Bíróság C-
34/10. sz. ügyben hozott ítéletével), az 
ilyen típusú kutatást ki kell zárni az uniós 
támogatások köréből, így biztosítva az 
adófizetők pénzének felelős 
felhasználását. Egy adott tagállam 
mindazonáltal dönthet úgy, hogy 
kizárólag saját nemzeti költségvetése 
terhére és nemzeti jogszabályaival 
összhangban támogatja az ilyen kutatást.

Or. en

Módosítás 60
Frédérique Ries
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Rendeletre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) Az indukált pluripotens őssejtek 
(IPS) nemrégiben történő felfedezése – a 
felnőtt és embrionális őssejtek több évvel 
ezelőtt elindított kutatása mellett – új utat 
nyitott a kutatásban, és ezáltal új 
reményeket keltett a kezelésre váró 
betegekben. Ezért indokolt, hogy az 
Európai Unió a következő ajánlásokat 
figyelembe véve lépjen fel ezen a 
területen:
- a tudóstársadalomnak e kutatások iránt 
tanúsított érdeklődése;
– az őssejtekkel kapcsolatos különböző 
kutatások közötti egyensúly megteremtése, 
azaz a kutatások egyetlen típusát se 
részesítsék előnyben az egyéb kutatások 
kárára;
– az őssejtek különböző típusai által 
felvetett etikai aggályok előítéletek nélküli 
vizsgálata.

Or. fr

Módosítás 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A „Horizont 2020” keretprogram 
hatásának maximalizálása érdekében 
különleges figyelmet kell fordítani a 
multidiszciplináris, interdiszciplináris és 
transzdiszciplináris megközelítésekre, 
amelyek a jelentős tudományos fejlődés 
szükséges elemét képezik. Tudományos 
áttörésekre gyakran a tudományágak és 
ismeretek határán vagy metszéspontjaiban 
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kerül sor. Az Európa előtt álló problémák 
és kihívások összetettsége ezenkívül olyan 
megoldásokat igényel, amelyek csak több 
tudományág és társadalmi szereplő 
együttműködésével biztosíthatók.

Or. en

Indokolás

A multidiszciplinaritás, az interdiszciplinaritás és a transzdiszciplinaritás alapvetően fontos a 
tudomány és az innováció fejlődéséhez. Összetettségük miatt a jelenlegi problémákra egyetlen 
tudományág vagy kizárólag a kutatók gyakran nem képesek megoldást találni. Ebből 
következően a legjobb megoldások megtalálása és kifejlesztése érdekében rendszeresen közös 
célkitűzésekre vagy közös kognitív struktúrákra van szükség a tudományágak és a különböző 
társadalmi szereplők között. A „Horizont 2020” programnak ennélfogva nem csupán 
rendelkeznie kell a multidiszciplinaritásról és az interdiszciplinaritásról, hanem elő is kell 
mozdítania ezeket.

Módosítás 62
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az európai innovációnak és gazdasági 
növekedésnek jelentős forrását képezik a 
kkv-k. Ezért a 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében 
vett kkv-k számottevő részvételére van 
szükség a „Horizont 2020” 
keretprogramban. Ez a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag célkitűzéseinek 
megvalósítását fogja szolgálni.

(27) Az európai innovációnak, gazdasági 
növekedésnek és munkahelyteremtésnek
alapvető forrását képezik a kkv-k. Ezért a 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás értelmében vett kkv-k számottevő 
részvételére van szükség a „Horizont 
2020” keretprogramban. Ez a 
kisvállalkozói intézkedéscsomag 
célkitűzéseinek megvalósítását fogja 
szolgálni.

Or. fr

Módosítás 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies



AM\905947HU.doc 23/72 PE492.556v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
elő kell mozdítania a közös érdeken és a 
kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködést harmadik országokkal. A 
tudomány, a technológia és az innováció 
területén a nemzetközi együttműködésnek 
arra kell irányulnia, hogy előmozdítsa az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérését, vagyis a versenyképesség 
növelését, a társadalmi kihívások kezelését 
és az uniós külpolitika és fejlesztési 
politika támogatását, egyebek mellett 
azáltal, hogy külső programokkal 
szinergiákat alakít ki, és hozzájárul az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai –
például a millenniumi fejlesztési célok és a 
RIO+20 konferenciai céljai –
teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Mérlegelni kell a kutatási csoportok 
különböző programokban való részvételét, 
amely javíthatja a minőséget, és lehetővé 
teheti a nemzetközi együttműködést.

Or. en

Módosítás 65
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Tanács elismerte, hogy az uniós kutatás 
finanszírozásában az ellenőrzés és a 
kockázatkezelés újfajta megközelítésére 
van szükség, és új egyensúly 
megteremtését szorgalmazta a bizalom és 
az ellenőrzés, illetve a kockázatvállalás és 
a kockázatkerülés között. A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló 2010. november 
11-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament az adminisztratív és pénzügyi 
egyszerűsítés irányába történő 
elmozdulásra szólított fel, és 
megállapította, hogy az európai 
kutatásfinanszírozásnak bizalomalapúnak 
és kockázattűrőbbnek kellene lennie a 
résztvevőkkel szemben. A hetedik kutatási 
keretprogramról (2007–2013) készült 
időközi értékelő jelentés következtetései 
szerint az ugrásszerű egyszerűsítés
radikálisabb megközelítést igényel, és 
újfajta egyensúlyt kell kialakítani 
kockázat és bizalom között.

(32) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Tanács elismerte, hogy az uniós kutatás 
finanszírozási stratégiájának részeként 
bizonyítékokon alapuló kockázatkezelési 
stratégia kidolgozására irányuló, újfajta 
megközelítésére van szükség. Ez 
alkalomból a Tanács új egyensúly 
megteremtését szorgalmazta a bizalom és 
az ellenőrzés, illetve a kockázatvállalás és 
kockázatkerülés között. A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló 2010. november 
11-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament az adminisztratív és pénzügyi 
egyszerűsítés irányába történő 
elmozdulásra szólított fel, és 
megállapította, hogy az európai 
kutatásfinanszírozásnak bizalomalapúnak 
és kockázattűrőbbnek kellene lennie a 
kutatókkal szemben. A hetedik kutatási 
keretprogramról (2007–2013) készült 
időközi értékelő jelentés következtetései 
szerint az olyan minőségi ugrás, amely az 
Unió kutatókba vetett bizalmát tükröző és 
őket a fokozott tudományos és 
technológiai haladáshoz szükséges 
kockázatok felvállalására ösztönző 
egyszerűsített eljárásokat eredményez, 
radikálisabb megközelítést igényel.

Or. en

Módosítás 66
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az eredményes (35) Az eredményes 
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teljesítményirányításhoz, beleértve az 
értékelést és a nyomon követést is, olyan 
egyedi eredményességi mutatók 
kidolgozására van szükség, amelyek 
mérhetők az idő előrehaladtával, reálisan 
teljesíthetők, megfelelnek az uniós 
beavatkozás logikájának, továbbá a 
célkitűzések és a tevékenységek 
hierarchiáját figyelembe véve relevánsak. 
Megfelelő koordinációs mechanizmusokat 
kell bevezetni a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtása és nyomon 
követése, valamint az európai kutatási 
térség előrehaladásának, vívmányainak és 
működésének nyomon követése között.

teljesítményirányításhoz, beleértve az 
értékelést és a nyomon követést is, olyan 
közös, európai szintű, egyedi 
eredményességi mutatók kidolgozására van 
szükség, amelyek mérhetők az idő 
előrehaladtával, reálisan teljesíthetők, 
megfelelnek az uniós beavatkozás 
logikájának, továbbá a célkitűzések és a 
tevékenységek hierarchiáját figyelembe 
véve relevánsak. Megfelelő koordinációs 
mechanizmusokat kell bevezetni a 
„Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása és nyomon követése, valamint 
az európai kutatási térség 
előrehaladásának, vívmányainak és 
működésének nyomon követése között.

Or. fr

Módosítás 67
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramot 
(2014–2020) (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram), és meghatározza a 
kutatási és innovációs tevékenységek uniós 
támogatására irányadó és az innováció-, a 
kutatás- és a technológiafejlesztési 
politikában az ipar szempontjából rejlő 
lehetőségek jobb kihasználását ösztönző 
keretszabályozást.

Ez a rendelet létrehozza a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramot 
(2014–2020) (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram), és meghatározza a 
kutatási és innovációs tevékenységek uniós 
támogatására irányadó és az innováció-, a 
kutatás- és a technológiafejlesztési 
politikában a társadalom, a gazdaság és az 
ipar szempontjából rejlő lehetőségek jobb 
kihasználását ösztönző keretszabályozást.

Or. en

Módosítás 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „kutatási infrastruktúra”: a kutatási 
közösségek által saját szakterületükön 
végzett kutatás és innováció végrehajtása 
során használt létesítmények, erőforrások, 
szervezeti rendszerek és szolgáltatások. 
Ezeket adott esetben a kutatáson kívül is 
alkalmazhatják, például oktatási vagy 
közszolgáltatások nyújtására. Ide 
tartoznak: a legfontosabb tudományos 
felszerelések (vagy eszköztárak); a 
tudományos kutatásban használt 
tudásalapú erőforrások, például 
gyűjtemények, archívumok, strukturált 
tudományos információk; elektronikus 
infrastruktúrák, úgymint az adatok, 
számítástechnikai és szoftverrendszerek, 
távközlési hálózatok, valamint a 
nyitottságot és a digitális bizalmat 
ösztönző rendszerek; a kiemelkedő szintű 
kutatás és innováció megvalósításához 
szükséges bármilyen más egyedi 
infrastruktúra;

Or. en

Indokolás

Az infrastruktúra fogalmának közös meghatározása érdekében jogszabályba kell foglalni azt a 
már alkalmazott fogalmat, amely kibővíti az épületekkel és a fizikai beruházásokkal 
kapcsolatos hagyományos értelmezést.

Módosítás 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „transzeurópai technológiaátadás”: a
tudományos eredmények és technológia 
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különböző európai uniós tagállamok 
állami és magánszervei közötti átadása;

Or. en

Módosítás 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) „intelligens szakosodás”: az Európai 
Unió K+F és innovációs politikájának 
kialakítására vonatkozó koncepció. Az 
intelligens szakosodás célja az állami 
beruházások hatékony és eredményes 
felhasználásának ösztönzése az országok 
és a régiók közötti szinergiák 
felhasználása és innovációs kapacitásuk 
erősítése által. Az intelligens szakosodási 
stratégia funkcionális nemzeti és 
regionális kutatási és innovációs rendszer 
létrehozására irányuló, többéves stratégiai 
program;

Or. en

Indokolás

Az intelligens szakosodás az egyes régiók által követendő gyakorlat, amely lehetővé teszi saját 
kapacitásaik meghatározását és jövőbeni regionális stratégiai programjuk kialakítását. Olyan 
alulról felfelé szerveződő követelményről van szó, amelynek köszönhetően a strukturális 
alapokból források csoportosíthatók át az Innovációs Programra és a „Horizont 2020” 
keretprogramra.

Módosítás 71
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést és Európában a
hosszú távú fenntarthatóság, a gazdasági 
fejlődés és a rugalmasság, valamint a 
társadalmi befogadás és az ipari 
versenyképesség biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

Or. en

Módosítás 72
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést, a jobb egészséget és
egészségügyi eredményeket, valamint 
Európa hosszú távú fenntartható 
növekedésének és versenyképességének 
biztosítását szolgáló eszközként lép fel.

Or. en
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Módosítás 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a 
kutatási eredmények valamennyi oktatási 
szinten történő megismertetését, a 
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

Or. en

Indokolás

Az oktatás az Európa 2020 stratégia egyik fontos kiemelt célkitűzése. Nélkülözhetetlen eszköz 
az erős Európa számára. Rendelkezni kell a tudományos ismeretek oktatási programok 
számára történő átadásáról.

Módosítás 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel. E célokat elsősorban a 
transzeurópai technológiaátadás eszköze 
révén kell megvalósítani.

Or. en

Módosítás 75
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram kellő 
mennyiségű további kutatás-, fejlesztés- és 
innovációfinanszírozás mozgósítása révén 

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

hozzájárul a tudás- és innovációalapú 
gazdaságnak az Unió egészében történő 
kiépítéséhez. Ezáltal támogatja az Európa 
2020 stratégia és az egyéb uniós politikák 
végrehajtását, valamint az európai kutatási 
térség létrehozását és működését; a kutatás 
és innováció, valamint a strukturális 
alapok közötti hálózati eszközöket „a 
tudás régiói” és az „intelligens 
szakosodás” programok keretében kell 
végrehajtani, és a kiválósági szintekre 
vonatkozó objektív mutatók kidolgozása 
érdekében ezeket az eszközöket az Európai 
Kutatási Térségen belül kell létrehozni.

Or. en

Indokolás

„A tudás régiói” és az „intelligens szakosodás” programok fontos eszközként szolgálhatnak a 
strukturális alapok és a „Horizont 2020” keretprogram közötti szinergiák kialakításához.

Módosítás 77
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez a rendelet nem támogatja az e 
program megvalósításához szükséges 
bizottsági igazgatási kiadásokat, valamint 
az olyan nagyméretű európai 
infrastrukturális projektek építését és 
üzemeltetését, mint a Galileo, a GMES 
vagy az ITER.

Or. en

Módosítás 78
Jill Evans, Yves Cochet
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ez a rendelet nem támogatja a 
környezetbe történő szándékos 
kibocsátásra, valamint élelmiszerben vagy 
takarmányban történő felhasználásra 
szánt, géntechnológiával módosított 
szervezetek létrehozását, továbbá a 
kapcsolódó kutatási tevékenységeket és 
infrastruktúrát.

Or. en

Módosítás 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. Tudásalapú tudomány és technológia. 
Élettudományok, egészségügy, Föld, 
környezet, természeti erőforrások és 
élelmiszer-biztonság.

Or. en

Indokolás

A technológiák, mérnöki tudományok, valamint az emberi és társadalmi szükségletekre 
irányuló kutatás közötti különbség.

Módosítás 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

ii. Társadalom, gazdaság és 
bölcsészettudományok. Demográfiai 
kihívások, oktatás, területi kérdések, 
kormányzás, kultúra, digitális tartalom, 
bölcsészettudományok, kulturális örökség 
és a nem kézzelfogható tudásterületek.

Or. en

Indokolás

A tudás nem kézzelfogható területeinek jelentős szerepet kell szánni a globális változásokhoz 
való alkalmazkodásban.

Módosítás 81
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret 87 740 millió 
EUR, és ezen belül legfeljebb 86 198
millió EUR fordítható az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
XIX. címe alapján végzett 
tevékenységekre.

(1) A „Horizont 2020” végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret 87 740 millió 
EUR, és ezen belül legfeljebb 86 698 
millió EUR fordítható az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
XIX. címe alapján végzett 
tevékenységekre.

Or. it

(Lásd a II. melléklet módosítását.)

Módosítás 82
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret 87 740 millió 
EUR, és ezen belül legfeljebb 86 198 
millió EUR fordítható az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
XIX. címe alapján végzett 
tevékenységekre.

(1) A „Horizont 2020” végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret XXX millió 
EUR, és ennek legfeljebb 98,2%-a 
fordítható az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) XIX. címe 
alapján végzett tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 83
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kiváló tudomány: 27 818 millió EUR; a) kiváló tudomány: 23 818 millió EUR;

Or. it

(Lásd a II. melléklet módosítását.)

Módosítás 84
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kiváló tudomány: 27 818 millió EUR; a) kiváló tudomány: 29,3%;

Or. en

Módosítás 85
Oreste Rossi
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ipari vezető szerep: 20 280 millió EUR; b) ipari vezető szerep: 25 280 millió EUR;

Or. it

(Lásd a II. melléklet módosítását.)

Módosítás 86
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ipari vezető szerep: 20 280 millió EUR; b) ipari és iparosodás utáni vezető szerep:
25 280 millió EUR;

Or. en

Indokolás

Fontos figyelembe venni, hogy az iparosodás utáni fejlődés néhány olyan tagállamban ma 
már valóság, amelyek továbbléptek a dinamikus szolgáltatások és a csúcstechnológiai
ágazatok által jellemzett iparosodás utáni társadalom felé. Másrészről a legfőbb 
versenytársaihoz képest lemaradással küzdő Európának a versenyképesség zálogaként 
fokoznia kell a kulcsfontosságú iparágakba irányuló beruházásokat, ezért a józan ész a három
prioritás közül kettő, azaz az ipari vezető szerep és a társadalmi kihívások közötti 
kiegyensúlyozottabb költségvetés-elosztást diktál.

Módosítás 87
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ipari vezető szerep: 20 280 millió EUR; b) ipari vezető szerep: 25,2%;

Or. en
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Módosítás 88
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) társadalmi kihívások: 35 888 millió 
EUR.

c) társadalmi kihívások: 34 388 millió 
EUR.

Or. it

(Lásd a II. melléklet módosítását.)

Módosítás 89
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) társadalmi kihívások: 35 888 millió 
EUR.

c) társadalmi kihívások: 30 888 millió 
EUR.

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontját érintő módosítással összefüggésben a 
kiegyensúlyozottabb költségvetés-elosztás érdekében. Az európai társadalmak előtt álló 
jelenlegi, illetve az elkövetkező évtizedekben várható komoly társadalmi kihívások kezeléséhez 
(jó és tisztességes munkahelyek létrehozása, valamint az európai polgárok életminőségének 
javítására irányuló törekvések) Uniós szinten nélkülözhetetlen egy erős ipari és iparosodás 
utáni politika kidolgozása.

Módosítás 90
Cristian Silviu Buşoi

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

c) társadalmi kihívások: 35 888 millió 
EUR.

c) társadalmi kihívások: 40,4%.

Or. en

Módosítás 91
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege 
2 212 millió EUR.

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege a 
teljes költségvetés 2,1%-a.

Or. en

Módosítás 92
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból 
legfeljebb 3 194 millió EUR összegű 
hozzájárulás erejéig, a II. mellékletben 
foglaltak szerint finanszírozható. Az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés XVII. címe alapján végzett 
tevékenységei céljára 1 542 millió EUR 
összegű első előirányzatban részesül. A 
legfeljebb 1 652 millió EUR összegű 
második előirányzat a 26. cikk (1) 

Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból 
legfeljebb 2 524 millió EUR összegű 
hozzájárulás erejéig, a II. mellékletben 
foglaltak szerint finanszírozható. Az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés XVII. címe alapján végzett 
tevékenységei céljára 1 042 millió EUR 
összegű első előirányzatban részesül. A 
legfeljebb 1 482 millió EUR összegű 
második előirányzat a 26. cikk (1) 
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bekezdése szerinti felülvizsgálat 
függvényében kerül rendelkezésre 
bocsátásra. Ezt a további összeget a (2) 
bekezdés b) pontja szerinti „Ipari vezető 
szerep” prioritás „Vezető szerep az alap- és 
az ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésére és a (2) bekezdés c) pontja 
szerinti „Társadalmi kihívások” prioritásra 
szánt összegből kell arányossági alapon – a 
II. mellékletben foglaltaknak megfelelően 
– fedezni.

bekezdése szerinti felülvizsgálat 
függvényében kerül rendelkezésre 
bocsátásra. Ezt a további összeget a (2) 
bekezdés b) pontja szerinti „Ipari vezető 
szerep” prioritás „Vezető szerep az alap- és 
az ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésére és a (2) bekezdés c) pontja 
szerinti „Társadalmi kihívások” prioritásra 
szánt összegből kell arányossági alapon – a 
II. mellékletben foglaltaknak megfelelően 
– fedezni.

Or. it

(Lásd a II. melléklet módosítását.)

Módosítás 93
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból 
legfeljebb 3194 millió EUR összegű 
hozzájárulás erejéig, a II. mellékletben 
foglaltak szerint finanszírozható. Az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés XVII. címe alapján végzett 
tevékenységei céljára 1542 millió EUR 
összegű első előirányzatban részesül. A 
legfeljebb 1652 millió EUR összegű 
második előirányzat a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat 
függvényében kerül rendelkezésre 
bocsátásra. Ezt a kiegészítő összeget a II. 
mellékletben meghatározott, arányosan 
számított módon kell biztosítani a (2) 
bekezdés b) pontjában meghatározott, 
ipari vezető szereppel kapcsolatos 
prioritáson belüli „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák terén” konkrét 
célkitűzésre szánt keretből, valamint a (2) 
bekezdés c) pontjában meghatározott, 

Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból 
a teljes költségvetés legfeljebb 3%-ának 
megfelelő hozzájárulás erejéig, a II. 
mellékletben foglaltak szerint 
finanszírozható.
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társadalmi kihívásokkal kapcsolatos 
prioritásra szánt keretből.

Or. en

Módosítás 94
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a két többéves előirányzat útján történő 
finanszírozás a következőkre terjed ki:

törölve

a) az első előirányzat esetében a meglévő 
tudományos és innovációs társulások (a 
továbbiakban: TIT-ek) folyamatban lévő 
fejlesztései, valamint a TIT-ek következő –
három új TIT-ből álló – hullámához 
szükséges magvető tőke;
b) a második előirányzat esetében a 
meglévő tudományos és innovációs TIT-
ek folyamatban lévő fejlesztései, valamint 
a TIT-ek harmadik – három új TIT-ből 
álló – hullámához szükséges magvető 
tőke.

Or. en

Módosítás 95
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második előirányzat a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat nyomán, 
különösen az alábbiak figyelembevételével 
bocsátandó rendelkezésre:

törölve
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a) a TIT-ek harmadik hullámának 
létrehozására kijelölt ütemterv;
b) a meglévő TIT-ek pénzügyi 
szükségleteinek egyedi fejlődésük 
függvényében történő programozása;
c) az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet és TIT-jei hozzájárulása a 
„Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseihez.

Or. en

Módosítás 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nem várt helyzetekre vagy új 
fejleményekre és szükségletekre való 
reagálás, valamint e cikk (3) bekezdésének 
figyelembevétele érdekében a Bizottság – a 
„Horizont 2020” keretprogramnak e 
határozat 26. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti időközi értékelése nyomán, 
az éves költségvetési eljárás keretében –
felülvizsgálhatja a prioritásokhoz a (2) 
bekezdésben rendelt összegeket és az e 
prioritásokon belül különös 
célkitűzésenként a II. mellékletben 
megállapított indikatív bontást, és 
legfeljebb a prioritásonként eredetileg 
megállapított teljes keret 10%-a, illetőleg a 
különös célkitűzésenként eredetileg 
megállapított indikatív bontás 10%-a
erejéig átcsoportosíthatja a prioritások és a 
különös célkitűzések előirányzatait. Ez 
nem vonatkozik sem a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvései 
vonatkozásában a (2) bekezdésben rögzített 
összegre, sem az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet részére a (3) 
bekezdésben rögzített hozzájárulásra.

(5) A nem várt helyzetekre vagy új 
fejleményekre és szükségletekre való 
reagálás, valamint e cikk (3) bekezdésének 
figyelembevétele érdekében a Bizottság – a 
„Horizont 2020” keretprogramnak e 
határozat 26. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti időközi értékelése nyomán, 
az éves költségvetési eljárás keretében –
felülvizsgálhatja a prioritásokhoz a (2) 
bekezdésben rendelt összegeket és az e 
prioritásokon belül különös 
célkitűzésenként a II. mellékletben 
megállapított indikatív bontást, és 
legfeljebb a prioritásonként eredetileg 
megállapított teljes keret 5%-a, illetőleg a 
különös célkitűzésenként eredetileg 
megállapított indikatív bontás 5%-a erejéig 
átcsoportosíthatja a prioritások és a 
különös célkitűzések előirányzatait. Ez 
nem vonatkozik sem a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvései 
vonatkozásában a (2) bekezdésben rögzített 
összegre, sem az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet részére a (3) 
bekezdésben rögzített hozzájárulásra.
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Or. en

Módosítás 97
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. szoros gazdasági és földrajzi 
kapcsolatokat ápolnak az Európai Unióval;

iii. szoros politikai, gazdasági és földrajzi 
kapcsolatokat ápolnak az Európai Unióval;

Or. fr

Módosítás 98
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont –  iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. jogrendjük demokratikus elveken 
alapul és hatékony közigazazgatással 
rendelkeznek;

Or. it

Módosítás 99
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
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létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; az ipar –
különösen az energiaintenzív iparágak –
képviselői; előremutató tevékenységek; 
célirányos nyilvános konzultációk; a 
felelősségteljes kutatás és innováció 
támogatásban részesítését garantáló, 
átlátható és interaktív folyamatok.

Or. it

Módosítás 100
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; a fogyatékossággal élők 
szervezeteivel folytatott aktív konzultációk, 
valamint a felelősségteljes kutatás és 
innováció támogatásban részesítését 
garantáló, átlátható és interaktív 
folyamatok.

Or. en

Indokolás

A társadalom számára hasznos és tartalmas kutatás megteremtése érdekében elengedhetetlen, 
hogy a fogyatékossággal élőket és képviseleti szerveiket teljes körűen bevonják a „Horizont 
2020” keretprogramhoz kötődő döntéshozatali folyamatba. Ez kulcsfontosságú, ha biztosítani 
kívánjuk, hogy az európai kutatási eredmények összhangban álljanak a társadalom és a 
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polgárok, különösen a fogyatékossággal élők igényeivel. A szöveg jelenleg nem utal a 
fogyatékossággal élőknek és képviseleti szerveiknek a „Horizont 2020” kutatásokba történő 
bevonására, ezért a javaslatot a fenti formában módosítani kell.

Módosítás 101
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk (pl. az egészségügyi kutatás 
esetében betegképviseleti szervezetekkel); 
valamint a felelősségteljes kutatás és 
innováció támogatásban részesítését 
garantáló, átlátható és interaktív 
folyamatok.

Or. en

Módosítás 102
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
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létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

létrehozott tanácsadó csoportok; nonprofit 
civil társadalmi platformok; nemzetközi 
tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

Or. en

Módosítás 103
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; a fogyatékossággal élők 
szervezeteivel folytatott aktív konzultációk, 
valamint a felelősségteljes kutatás és 
innováció támogatásban részesítését 
garantáló, átlátható és interaktív 
folyamatok.

Or. en

Módosítás 104
Corinne Lepage
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hetedik keretprogram „Tudomány 
és társadalom” témakörében megkezdett 
munkát folytatva a „Horizont 2020” 
keretprogramnak biztosítania kell a civil 
társadalmi szervezetek részvételét a 
kutatási prioritások meghatározásában és 
az egyes munkaprogramok 
kidolgozásában, valamint adott esetben 
konkrét projektekre irányuló felhívások 
révén a kutatási tevékenységekben.

Or. en

Módosítás 105
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A társadalmi kihívásként 
meghatározott kutatási igények és 
prioritások társadalmi hasznosságát 
biztosítandó a Bizottság kialakítja a civil 
társadalom képviselői és a kutatók közötti 
párbeszéd platformjait.

Or. en

Módosítás 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, a 
területrendezési, városi és területi 
kérdésekkel kapcsolatos rendszerszintű 
megközelítésre, az európai kutatási térség 
működésének és létrejöttének 
előmozdítására, a harmadik országokkal 
való együttműködésre, a nemek 
tekintetében is felelősségteljes kutatásra és 
innovációra, valamint a kutatási szakma 
vonzerejének növelésére és az ország- és 
ágazatközi kutatói mobilitás elősegítésére.

Or. en

Indokolás

A területrendezési szempont (földhasználat, régiók és városok) teljes mértékben hiányzik a 
programból. A társadalmi kihívások egy alapvető, központi eleméről van szó, amelyet 
valamennyi intézkedésbe be kell illeszteni.

Módosítás 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, az európai 
jogrendszerekkel kapcsolatos kutatás 
fejlesztésére, a harmadik országokkal való 
együttműködésre, a kutatás terén a férfiak 
és nők esélyegyenlőségének tiszteletben 
tartása tekintetében is etikus és
felelősségteljes kutatásra és innovációra, 
valamint a kutatási szakma vonzerejének 
mindkét nem körében történő növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 108
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 109
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 110
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása során a több területet érintő 
szempontok megfelelő 
figyelembevételének biztosítása érdekében 
a Bizottság a „Horizont 2020” 
keretprogram rendszeres nyomon 
követésének és értékelésének részeként az 
egyes kutatási programok gazdasági 
értékelésén túl azokról társadalmi, etikai 
és fenntarthatósági vizsgálatot és 
értékelést is készít.

Or. en

Módosítás 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A versenyképes európai képzés és oktatás megteremtéséhez gondoskodni kell a kutatási 
eredmények ilyen programok részére történő átadásáról.
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Módosítás 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Felelősségteljes kutatás és innováció

A tudomány és a társadalom közötti 
harmonikus és hatékony kapcsolat 
biztosítása érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenyen ösztönzi a 
felelősségteljes kutatást és innovációt. Ez 
olyan irányítási keret előmozdítását 
jelenti, amely a társadalmi szereplőket a 
kutatási és innovációs folyamat egésze 
során való együttműködésre sarkallja 
annak érdekében, hogy e folyamatot, 
valamint annak eredményeit és hatásait 
jobban összehangolja a társadalmi 
elvárásokkal, igényekkel és értékekkel. Ez 
az irányítási keret különösen az 
alábbiakat foglalja magában:
a) a nyilvánosság eredményes 
bevonásának biztosítása a fokozott kutatás 
és innováció, többek között a részvételen 
alapuló kutatás érdekében, amelynek 
keretében a tudás a társadalmi szereplők 
közreműködésével jön létre, hogy eleget 
tegyen a társadalmi igényeknek;
b) a 15. cikkben említett, nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesítése;
c) a tudományos adatokhoz való díjmentes 
online hozzáférésnek és azok díjmentes 
felhasználásának biztosítása a 15b. cikk 
szerint;
d) a kutatási és innovációs folyamatban 
való teljes körű részvételhez és 
felelősségvállaláshoz szükséges ismeretek 
és eszközök biztosítása az oktatás 
keretében a jövő kutatói és más 
társadalmi szereplők számára;
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e) a 16. cikk (1) bekezdésében említett 
etikai elvek betartásának biztosítása.

Or. en

Módosítás 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nemek közötti egyenlőség A férfiak és nők esélyegyenlősége a 
kutatásban

Or. en

Módosítás 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogramnak – a 
kutatás és az innováció tartalmát illetően a 
férfiak és nők esélyegyenlőségének 
előmozdításakor – tiszteletben kell 
tartania a kutatási szakemberek 
tudományos kiválóságát és szakmai 
képesítését.

Or. en

Módosítás 115
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
megfelelő lépésekkel – többek között a 
fogyatékossággal élők hozzáférését gátló 
akadályok felszámolására irányuló 
intézkedésekkel – elejét veszi a kutatás és 
innováció tartalmát illetően felmerülő, 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon vagy koron alapuló 
hátrányos megkülönböztetésnek.

Or. en

Módosítás 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A kutatók közötti egyenlőség

A „Horizont 2020” keretprogram 
hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb legyen a 
kutatói életpálya Európán belüli 
vonzereje. A keretprogram végrehajtása 
során ennélfogva ösztönzik az egységes 
kutatói piac létrehozását, különösen a 
kutatók díjazásában tapasztalható 
különbségek csökkentését célzó megfelelő 
mechanizmusok biztosítása révén.

Or. en

Módosítás 117
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés



AM\905947HU.doc 53/72 PE492.556v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is.

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, az emberi jogok európai 
egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt is.

Or. en

Indokolás

Az EU 2010. december 23-án megkötötte a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezményt, amely 2011. január 22-én lépett hatályba. Ez az EU által kötött első 
emberi jogi szerződés, és valamennyi uniós szakpolitikának és jogalkotási aktusnak 
összhangban kell állnia ezzel a nemzetközi egyezménnyel.

Módosítás 118
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is.

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit is. A kutatási 
tevékenységek továbbá figyelembe veszik 
az EUMSZ 13. cikkét, és – többek között 
innovatív, nem állatokon alapuló eszközök 
és technológiák stratégiai fejlesztése, 
integrációja és használata révén –
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csökkentik az állatok kutatási és kísérleti 
célú felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva.

Or. en

Módosítás 119
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, valamint az emberi jogok 
európai egyezményét és annak kiegészítő
jegyzőkönyveit is.

Valamennyi, a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében végrehajtott 
tevékenységnek összhangban kell állnia az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szabályozással, 
beleértve az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, az emberi jogok európai 
egyezményét és annak kiegészítő 
jegyzőkönyveit, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt is.

Or. en

Módosítás 120
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a megkülönböztetésmentességhez 
való jogra és arra, hogy biztosítani kell az 

Különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a 
testi és szellemi sérthetetlenséghez való 
jogára, a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
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emberi egészségvédelem magas szintjét. meggyőződésen, fogyatékosságon vagy 
koron alapuló megkülönböztetéstől való
mentességhez való jogra és arra, hogy 
biztosítani kell az emberi egészségvédelem 
magas szintjét.

Or. en

Módosítás 121
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a humánreprodukciós célú klónozásra 
irányuló kutatási tevékenység;

a) a humán- és állatreprodukciós célú 
klónozásra irányuló kutatási tevékenység;

Or. it

Módosítás 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a humánreprodukciós célú klónozásra 
irányuló kutatási tevékenység;

a) a humánreprodukciós, terápiás vagy 
tudományos célú klónozásra irányuló 
kutatási tevékenység;

Or. en

Módosítás 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az emberi embriók elpusztítására 
kiterjedő kutatások;

Or. en

Módosítás 125
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a gerinces állatoknak súlyos 
szenvedést okozónak minősített kutatások;

Or. en

Indokolás

Az EU nem támogathat olyan kutatásokat, amelyek súlyos szenvedést okoznak a gerinces 
állatoknak.



AM\905947HU.doc 57/72 PE492.556v01-00

HU

Módosítás 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) embrionális emberi őssejteket 
felhasználó kutatások;

Or. en

Módosítás 127
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) befogott vadon élő vagy F1 nem 
emberi főemlősöket felhasználó 
kutatások;

Or. en

Indokolás

Az EU nem támogathat befogott vadon élő vagy F1 nem emberi főemlősöket felhasználó 
kutatásokat.

Módosítás 128
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) emlősökkel vagy madarakkal végzett, 
az anyaállattól való szándékos 
elszakítással járó kutatások;
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Or. en

Indokolás

Az EU nem támogathat az anyaállattól való szándékos elszakítással járó, emlősökkel vagy 
madarakkal végzett kutatásokat.

Módosítás 129
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

(4) Az őssejtkutatás ígéretes kiindulópont 
számos neurodegeneratív és krónikus 
betegség kezeléséhez vagy gyógyításához.
A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység,
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

Or. en

Módosítás 130
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. A kutatási
és finanszírozási prioritásokat a 



AM\905947HU.doc 59/72 PE492.556v01-00

HU

tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

megszerzett tudományos ismereteken 
alapuló bizonyítékokból kiindulva kell 
megállapítani.

Or. pt

Indokolás

A kutatási és finanszírozási prioritásokat nem szabad hosszú időre előre meghatározni, 
hanem lépést kell tartaniuk a megszerzett tudományos ismeretekkel.

Módosítás 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes.
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

(4) A felnőtt emberi őssejteken alapuló 
terápiák kidolgozására és fejlesztésére 
irányuló kutatási tevékenységek 
részesülnek támogatásban. A felnőtt
emberi őssejteken végzett kutatásokhoz az 
adott tudományos pályázat tartalmának és 
az érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében biztosítható finanszírozás. 
Különösen a köldökzsinórvérből származó 
őssejtekkel és indukált pluripotens 
őssejtekkel kapcsolatos kutatás részesül 
támogatásban. Nem finanszírozható olyan 
kutatási tevékenység, amely minden 
tagállamban jogellenes. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik.

Or. it

Módosítás 132
Frédérique Ries
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes.
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

(4) A felnőtt, köldökzsinórvérből származó
vagy embrionális emberi őssejteken 
végzett kutatások az adott tudományos 
pályázat tartalmának és az érintett 
tagállamok jogi keretének függvényében 
finanszírozhatók. Embrionális őssejtekkel 
kapcsolatos kutatásokat csak olyan 
mesterséges megtermékenyítésből 
származó szám feletti embriókon lehet 
végezni, amelyek nem képezik születési 
terv részét.
Nem finanszírozható olyan kutatási 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik. Azonban az 
ilyen típusú őssejteken végzett 
orvostudományi kutatások 
finanszírozhatók abban a tagállamban, 
ahol e tevékenység engedélyezett.

Or. fr

Indokolás

A szám feletti embriók kényes kérdését objektivitással és toleranciával kell megközelíteni: 
egyes országok teljes körűen tiltják az embrionális és magzati őssejteken végzett kutatásokat; 
mások – árnyaltabb megközelítést alkalmazva – engedélyezik a szám feletti embriók 
használatát; végül egyes országok engedélyezik a 14 napnál nem idősebb embriókon folytatott 
kutatásokat.

Módosítás 133
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 

(4) Az emberi őssejteken alapuló terápiák 
kidolgozására és fejlesztésére irányuló 
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tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

kutatási tevékenységek részesülnek 
támogatásban. Különösen támogatható a 
köldökzsinórból származó, az indukált
pluripotens és a felnőtt őssejtekkel végzett 
kutatás az embrionális őssejtek lehetséges 
jövőbeni alternatívájaként.

Or. en

Indokolás

A módosítások az előadó 1. és 6. módosításán alapulnak, de figyelembe veszik az arra 
irányuló döntést, hogy a véleményt szigorúan az ENVI bizottság hatáskörébe tartozó 
területekre, azaz a környezetvédelemre, az egészségügyre és az élelmiszer-biztonságra 
korlátozzák. A jogi és etikai szempontok a Jogi Bizottság hatáskörébe tartoznak. A módosítás 
ezért kerüli az etikai kérdéseket érintő megfogalmazást.

Módosítás 134
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

(4) Az emberi őssejteken alapuló terápiák 
kidolgozására és fejlesztésére irányuló 
kutatási tevékenységek részesülnek 
támogatásban. Az embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

Or. en
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Módosítás 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felnőtt vagy embrionális emberi 
őssejteken végzett kutatások az adott 
tudományos pályázat tartalmának és az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében finanszírozhatók. Nem 
finanszírozható olyan kutatási tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik.

(4) Más típusú emberi őssejteken végzett 
kutatások az adott tudományos pályázat 
tartalmának és az érintett tagállamok jogi 
keretének függvényében finanszírozhatók. 
Nem finanszírozható olyan kutatási 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

Or. en

Módosítás 136
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tudományos célokra felhasznált 
állatok védelméről szóló 2010/63/EK 
irányelv hatálya alá tartozó 
állatkísérletekre irányuló kutatásokat 
szigorú és átlátható etikai és tudományos 
jogosultsági felülvizsgálatnak vetik alá, 
amelynek keretében teljes körűen igazolni 
kell, hogy az állati modellek az emberi 
állapot szempontjából relevánsak.

Or. en

Indokolás

A tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EK irányelv értelmében a 
projektek átfogó, az állatok felhasználásával kapcsolatos etikai megfontolásokat is figyelembe 
vevő értékelésére van szükség. Az EU csak olyan állatkísérletekre irányuló kutatásokat 
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támogathat, amelyeket szigorú és átlátható etikai és tudományos jogosultsági 
felülvizsgálatnak vetettek alá.

Módosítás 137
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat is.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat és a 
vállalkozások és kkv-k versenyképességét 
célzó programot (COSME) is.

Or. en

Indokolás

A véleménytervezet 9. módosításának kiegészítése.

Módosítás 138
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Stratégiai koordináció

A Bizottság gondoskodik a „Horizont 
2020” keretprogram keretében folyó
kutatási és innovációs tevékenységek 
stratégiai összehangolásáról, szükség 
esetén olyan vezető kutatókból álló ágazati 
irányítóbizottságok létrehozásával, akik 
tanácsadással segítik a prioritások 
meghatározását.
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Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a stratégiai koordinációt, különösen az olyan területeken, mint az 
egészségügy, ahol az innovációs ciklusok rendkívül hosszúak, és a jelenlegi program 
időtartamát is meghaladják. A Bizottság a „Horizont 2020” keretprogramon belüli 
támogatási prioritások meghatározásához együttműködhet vezető kutatókkal.

Módosítás 139
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy 
15%-a jut a kkv-kre.

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy 
30%-a jut a kkv-kre.

Or. it

Indokolás

Stratégiai jelentőséggel bír, hogy a kkv-k keretprogramban való részvételét a Bizottság által 
javasoltnál jelentősebb mértékben ösztönözzék.

Módosítás 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cselekvés hozzáadott értéke uniós 
szinten;

a) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értéke uniós szinten, különösen annak 
transzeurópai jellege;

Or. en
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Módosítás 141
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ipari versenyképességre, a 
fenntartható növekedésre és a társadalmi-
gazdasági kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje;

b) a társadalmi problémák kezelésére, a
fenntarthatóságra vagy az ipari 
versenyképességre gyakorolt hatás 
lehetséges nagyságrendje;

Or. en

Módosítás 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kutatók, betegek és érdekelt felek 
tárulási hálózatai létrehozásának és 
megerősítésének elősegítése az e 
hálózatok, valamint az érintett ágazatok, 
intézmények és a civil társadalom közötti 
kapcsolatok és csere javítása érdekében.

Or. en

Módosítás 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A köz-magán társulások 
finanszírozása nyílt versenypályázatok 
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keretében történik.

Or. en

Módosítás 144
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok közös programozási 
kezdeményezéseire.

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok – lehetőség szerint ugyanazon 
eurorégióba vagy az 1082/2006/EK 
rendelet által létrehozott ugyanazon 
területi együttműködési csoportosulásba 
tartozó – régióinak közös programozási 
kezdeményezéseire.

Or. it

Módosítás 145
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 
technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, valamint a várható hatást.
Ezek a fellépések különösen a fejlődő 
országok kutatási kapacitásainak 
megerősítését célzó fellépések, valamint 
együttműködési tevékenységek, amelyek 
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ezen országok sajátos szükségleteire 
összpontosítanak például az egészség –
többek között az elhanyagolt betegségek 
kutatása –, a mezőgazdaság, a halászat és 
a környezetvédelem területén, és 
amelyeket ezen országok kapacitásához 
igazodó pénzügyi feltételekkel hajtanak 
végre.

Or. fr

Módosítás 146
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az együttműködés prioritásainak 
figyelembe kell venniük az Unió 
szakpolitikáinak alakulását.

Or. fr

Módosítás 147
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat, például a 
fogyatékossággal élő kutatókat vagy 
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résztvevőket érintő – kezdeményezések;

Or. en

Módosítás 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az információhoz való egyszerűbb 
hozzáférés és a kutatói közösség által kért 
valamennyi információt magában foglaló 
eszköz létrehozása érdekében – az 
átláthatóság követelményére is 
figyelemmel – a Cordis digitális eszköz 
felülvizsgálata és reformja keretében 
javítják annak átláthatóságát és 
rugalmasságát. Az új Cordisnak 2013 
júniusáig kell elkészülnie.

Or. en

Indokolás

A CORDIS jelenleg az egyik legösszetettebb és legnehezebben kezelhető program. Ahhoz, 
hogy a társadalom, a kutatók és a vállalatok számára megkönnyítsük az információkhoz való 
hozzáférést, a programot felül kell vizsgálni, bővíteni kell az adatok körét, és valamennyi 
pályázathoz és támogatáshoz egyszerűbb hozzáférést kell biztosítani.

Módosítás 149
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) kezdeményezések a tudományos, 
technológiai és innovációs vonatkozású 
kérdésekről való nyilvános párbeszéd és 
vita előmozdítására, valamint a közösségi 

e) kezdeményezések a tudományos, 
technológiai és innovációs vonatkozású 
kérdésekről való, az akadémiai közösség 
bevonásával megvalósított nyilvános 



AM\905947HU.doc 69/72 PE492.556v01-00

HU

média és az egyéb innovatív technológiák 
és módszerek adta lehetőségek 
kihasználására;

párbeszéd és vita előmozdítására, valamint 
a közösségi média és az egyéb innovatív 
technológiák és módszerek adta 
lehetőségek kihasználására, kiemelten 
azzal a céllal, hogy tudatosítsák a 
nyilvánosságban a társadalmi kihívások 
területén végzett kutatás és innováció 
előnyeit;

Or. ro

Módosítás 150
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság – az érintett külső érdekelt 
felek, például betegképviseleti szervezetek 
közreműködésével – évente nyomon követi 
a „Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

Or. en

Módosítás 151
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
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Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, a tengerkutatás és a 
tengerhasznosítási célú kutatás, beleértve 
az éghajlattal kapcsolatos kiadások 
összegét is.

Or. en

Módosítás 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a 
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre vonatkozó információkra és 
mutatókra is, mint a felelősségteljes 
kutatás és innováció, többek között a 
fenntarthatóság és az éghajlatváltozás
terén, beleértve az éghajlattal kapcsolatos 
kiadások összegét is.

Or. en

Módosítás 153
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig –
független szakértők segítségével – elvégzi 

törölve
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az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet felülvizsgálatát. Az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézetre 
szánt – a 6. cikk (3) bekezdése szerinti –
második előirányzatot a szóban forgó 
felülvizsgálat nyomán kell rendelkezésre 
bocsátani. A felülvizsgálat az alábbiakhoz 
mérten értékeli az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet előrehaladását:
i. a 6. cikk (3) bekezdése szerinti első 
előirányzat felhasználásának szintje, 
megkülönböztetve a TIT-ek első 
hullámának fejlesztésére felhasznált 
pénzösszeget és a megvető tőkének a 
második szakaszra tett hatását, valamint 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet képességét arra, hogy a 
tudományos és innovációs társulások 
partnereit és a magánszférát bevonja a 
finanszírozásba, a(z) XX/2012 rendeletben 
[felülvizsgált EIT-rendelet] foglaltaknak 
megfelelően.
ii. a tudományos és innovációs társulások 
harmadik hullámának létrehozására 
kijelölt ütemterv, valamint a meglévő 
társulások pénzügyi szükségleteinek 
egyedi fejlődésük függvényében történő 
programozása; valamint
iii. az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet és a tudományos és innovációs 
társulások hozzájárulása a „Horizont 
2020” keretprogram „Társadalmi 
kihívások” prioritásához és „Vezető 
szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén” különös célkitűzéséhez.

Or. en

Módosítás 154
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont



PE492.556v01-00 72/72 AM\905947HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
férfiak és nők esélyegyenlőségének
érvényre jutása tekintetében. Az említett 
értékelésnek ezenkívül ki kell terjednie 
arra, hogy az intézkedések mennyiben 
járultak hozzá az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés uniós prioritásaihoz, 
és hogyan befolyásolták a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásait.

Or. en


