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Módosítás 53
Rolandas Paksas

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 54
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió ipari vezető szerepének 
megtartása és kiterjesztése érdekében égető 

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

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

Or. en

Módosítás 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. lt

Módosítás 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. lt
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Módosítás 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az egyedi program kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a Europe 2020 stratégia 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges uniós fellépéseket, 
ezen belül különösen a kohézió, a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, az 
oktatás és szakképzés, az ipar, a 
közegészségügy, a fogyasztóvédelem, a 
foglalkoztatás és szociális politika, az 
energiaügy, a közlekedés, a 
környezetvédelem. éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés, biztonság, tengeri és 
halászati ügyek, fejlesztési együttműködés, 
valamint bővítés és szomszédsági politika 
területére vonatkozókat. Ami az innováció 
és a kutatás ösztönzését illeti, ösztönözni 
kellene az e szakpolitikai területek közötti 
szinergiákat, mivel a tapasztalatok azt 
igazolják, hogy a társadalmi problémák 
megoldására – bizonyos esetekben –
egyedül sokoldalú és átfogó 
megoldásokkal kerülhet sor.

Or. lt

Módosítás 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tudástranszfer erősítése a kutatástól 
és fejlesztéstől az oktatás valamennyi 
szintjére;

Or. en

Módosítás 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élethosszig tartó egészség és a jólét 
javítása;

a) az élethosszig tartó egészség és a jólét 
javítása, valamint az idősödő személyek 
önállóságának fenntartására irányuló 
megoldások javítása;

Or. en

Módosítás 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 66
Corinne Lepage

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



PE492.557v01-00 10/49 AM\905948HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a társadalom és az intézmények 
tudományos eredményekhez és 
innovációhoz, demográfiai és éghajlati 
változásokhoz és más fő társadalmi 
kérdésekhez való alkalmazkodásának 
előmozdítása.

Or. en

Módosítás 68
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 69
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdése szerint az egyedi program 
végrehajtásának költségvetése 86 198 
millió EUR.

(1) Az egyedi program végrehajtásának 
költségvetése megfelel a(z) XX/2012/EU 
[„Horizont 2020” keretprogram] rendelet 
6. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltaknak.

Or. it

Módosítás 70
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság igazgatási kiadásai a(z) 
XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 6. cikkének (2) 
bekezdésében az egyedi program I., II. és 
III. részeire meghatározott összegnek 
legfeljebb 6%-a lehet.

(3) A Bizottság igazgatási kiadásai a(z) 
XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 6. cikkének (2) 
bekezdésében az egyedi program I., II. és 
III. részeire meghatározott összegnek 
legfeljebb 3%-a lehet.

Or. it

Indokolás

Az igazgatási és irányítási kiadásoknak a keretprogramban meghatározott célkitűzések 
megvalósítására szánt források növelése érdekében történő csökkentése.
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Módosítás 71
Chris Davies

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Míg egy lazán koordinált, „alulról felfelé építkező” megközelítés a kutatás bizonyos területein 
éppen megfelelő, mások nagy léptékű, stratégiai gondolkodást és szigorú, „felülről lefelé 
irányuló” koordinációt igényelnek. A Horizont 2020 rendszerbiológiai és hasonló kutatási 
megközelítéseire helyezett, fokozott hangsúly szükségessé teszi, hogy felülről lefelé irányuló 
keretekről rendelkezzenek.
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Módosítás 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 73
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Az EKT elnöke kinevezési eljárása átláthatóságának biztosítása érdekében.
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Módosítás 74
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 75
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tudományos Tanács a legnagyobb 
szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező, a 
kutatási területek sokféleségét biztosító 
tudósokból, mérnökökből és kutatókból
áll, akik saját minőségükben, külső 
érdekektől függetlenül járnak el.

A Tudományos Tanácsnak legfeljebb hat 
tagja van, akiket a legnagyobb szakmai 
megbecsülésnek örvendő és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező, a kutatási 
területek sokféleségét biztosító tudósok, 
mérnökök és kutatók köréből nevezik ki, 
és akik saját minőségükben, külső 
érdekektől függetlenül járnak el.

Or. it

Módosítás 76
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tudományos Tanács tagjait a Bizottság 
nevezi ki a tudományos tanáccsal
egyetértésben lefolytatott független és 
átlátható kiválasztási eljárás 
eredményeképpen, amelynek része a 
tudományos közösséggel való konzultáció 
és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
tett jelentés.

A Tudományos Tanács tagjait a Bizottság 
nevezi ki a 6. cikk (3) bekezdésében 
szereplő kutatóbizottsággal egyetértésben 
lefolytatott független és átlátható 
kiválasztási eljárás eredményeképpen, 
amelynek része a tudományos közösséggel 
való konzultáció és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak tett jelentés.

Or. it

Indokolás

A Tudományos Tanács tagjait érintő kinevezési eljárás nagyobb átláthatóságának biztosítása 
érdekében.

Módosítás 77
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 2007/134/EK határozat hatályát 
veszti.

Or. it

Indokolás

In coerenza con l'articolo 6, paragrafo 1.

Módosítás 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

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



PE492.557v01-00 16/49 AM\905948HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 79
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 30%-a jut a kkv-kra.

Or. it

Indokolás

A „Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén” különös célkitűzés megvalósítása 
érdekében stratégiai jelentősége van annak, hogy a kkv-k keretprogramban való részvételét a 
Bizottság által javasoltnál jelentősebb mértékben ösztönözzék.
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Módosítás 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 81
Chris Davies

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 82
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 

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

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

Or. en

Módosítás 83
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 84
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 

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

társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között. 
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

Or. xm

Módosítás 85
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

vegyenek a lényeges kutatási kérdések 
kidolgozásában, valamint a 
végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

Or. en

Módosítás 86
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sl

Módosítás 87
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – I rész – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tudományos Tanács tagjai az általuk 
végzett feladatokért tiszteletdíjban 

A Tudományos Tanács tagjai az általuk 
végzett feladatokért tiszteletdíjban 
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részesülnek, továbbá az indokolt körben 
utazási és tartózkodási költségtérítést 
kapnak.

részesülnek, továbbá az indokolt körben a 
megfelelő dokumentumokkal igazolt
utazási és tartózkodási költségeik 50%-át 
visszatérítik.

Or. it

Indokolás

A visszaélések és a források szétforgácsolásának elkerülése érdekében meg kell határozni az 
utazási és tartózkodási költségtérítés felső határát.

Módosítás 88
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – I rész – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT elnöke megbízatásának időtartama 
alatt Brüsszelben fog lakni, és idejének 
nagy részét17 az EKT ügyeire fogja 
fordítani. Az elnök a Bizottság felső 
vezetéséhez hasonló mértékű 
javadalmazásban fog részesülni. 

Az EKT elnöke megbízatásának időtartama 
alatt Brüsszelben fog lakni. Az elnök a 
Bizottság felső vezetéséhez hasonló 
mértékű javadalmazásban fog részesülni. 

Or. it

Módosítás 89
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – I rész – 1.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tudományos Tanács a tagjai közül 
három alelnököt választ, akik a képviseleti 
és a munkaszervezési feladatok ellátásában 
segítik az elnök munkáját. Ezek a 
személyek egyben az Európai Kutatási 
Tanács elnökhelyettesi címét is viselhetik.

A Tudományos Tanács a tagjai közül egy
alelnököt választ, aki a képviseleti és a 
munkaszervezési feladatok ellátásában 
segíti az elnök munkáját. Ez a személy
egyben az Európai Kutatási Tanács 
elnökhelyettesi címét is viselheti.

Or. it
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Módosítás 90
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – I rész – 1.1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül a három alelnök a saját 
intézményében a megfelelő helyi 
adminisztratív támogatás biztosítása 
érdekében támogatást kap.

törölve

Or. it

Indokolás

A források szétforgácsolásának elkerülése érdekében kerülni kell a bürokratikus struktúra 
megkettőzését.

Módosítás 91
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Indokolás

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

Módosítás 92
Oreste Rossi
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – I rész – 1.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT igazgatását a kifejezetten erre a 
célra foglalkoztatott személyzet, köztük 
szükség szerint az uniós intézmények 
tisztviselői látják el, és ez a tevékenység 
kizárólag a hatékony igazgatáshoz 
szükséges stabilitás és a folytonosság 
biztosításához elengedhetetlen igazgatási 
feladatok ellátására fog szorítkozni.

Az EKT igazgatását az uniós intézmények
már hivatalban lévő tisztviselői látják el, 
és ez a tevékenység kizárólag a hatékony 
igazgatáshoz szükséges stabilitás és a 
folytonosság biztosításához 
elengedhetetlen igazgatási feladatok 
ellátására fog szorítkozni.

Or. it

Indokolás

A források szétforgácsolásának elkerülése mellett az is fontos, hogy az igazgatási végrehajtást 
az uniós intézmények már hivatalban lévő humánerőforrásainak ésszerűsítése révén 
biztosítsák.

Módosítás 93
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– rendszeresen tájékoztatja a 
programbizottságot az EKT 
tevékenységeinek végrehajtásáról.

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

Or. it

Indokolás

Az EKT tevékenységének nagyobb átláthatósága és hatékonyabb nyomon követése érdekében.

Módosítás 94
Vittorio Prodi
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – I rész – 2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész lényeges 
összetevői a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a mikro- és 
nanoelektronikát, a fotonikát, a 
nanotechnológiát, a biotechnológiát, a 
fejlett anyagokat és a korszerű gyártási 
folyamatokat foglalják magukban. Sok 
olyan innovatív termék van, amely több 

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

van, amely több ilyen technológiát 
tartalmaz egyidejűleg, akár különálló, akár 
integrált részként. Míg minden technológia 
technológiai újítást jelent, addig több 
alaptechnológia együttes használata 
technológiai ugrásokhoz is vezethet. A 
több területet érintő, kulcsfontosságú 
alaptechnológiákból merítve növelni lehet 
a termékek versenyképességét és hatását. A 
technológiák számos kölcsönhatását ezért 
ki kell használni. A nagyszabású 
próbagyártási és demonstrációs projektek 
részére célzott támogatás fog rendelkezésre 
állni.

Or. en

Módosítás 96
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 97
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 1.1 pont – 1.1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az intelligens beágyazott 
komponensekhez és rendszerekhez 
kapcsolódó technológiák terén az európai 

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

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

Or. en

Módosítás 98
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 99
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 100
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hogy az európai ipar (pl. a vegyipar, az 
egészségügy, a növényi alapú 
géntechnológia, a bányászat, az 
energiaipar, a cellulóz- és papíripar, a 
textilipar, az élelmiszeripar) új, az ipari és 
társadalmi elvárásoknak megfelelő 
termékeket és folyamatokat fejlesszen ki, 
valamint versenyképes és továbbfejlesztett 
biotechnológia-alapú megoldásokkal 
helyettesítse a meglévőket. Ez magában 
foglalja az enzimes és anyagcsere-
folyamatok, a biofolyamatok tervezése, a 
korszerű fermentáció, az upstream és 
downstream feldolgozás területén folytatott 
kutatást és innovációt, a mikrobiális 
közösségek dinamikájával kapcsolatos 
ismeretek elmélyítését. Ez magában 
foglalja továbbá a prototípusok abból a 
célból történő kifejlesztését, hogy 
felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági 
megvalósíthatósága.

Or. en

Módosítás 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél kettős: egyfelől lehetővé kell tenni, 
hogy az európai ipar (pl. a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, az 
élelmiszeripar) új, az ipari és társadalmi 
elvárásoknak megfelelő termékeket és 
folyamatokat fejlesszen ki, valamint 
versenyképes és továbbfejlesztett 
biotechnológia-alapú megoldásokkal 
helyettesítse a meglévőket; másfelől pedig

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

helyettesítse a meglévőket; ezenfelül a 
biotechnológiában rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetszennyezés 
észlelésére, nyomon követésére, 
megelőzésére és eltávolítására. Ez 
magában foglalja az enzimes és 
anyagcsere-folyamatok, a biofolyamatok 
tervezése, a korszerű fermentáció, az 
upstream és downstream feldolgozás 
területén folytatott kutatást és innovációt, a 
mikrobiális közösségek dinamikájával 
kapcsolatos ismeretek elmélyítését. Ez 
magában foglalja továbbá a prototípusok 
abból a célból történő kifejlesztését, hogy 
felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági 
megvalósíthatósága.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 102
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tétele, és a biotechnológiai alapú 
egészségügyi megoldások (diagnosztika, 
oltóanyagok, orvosbiológiai eszközök) 
fejlődésének fenntartása.

Or. en

Módosítás 103
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 1.4 pont – 1.4.3 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 105
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 1.5 pont – 1.5.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafelhasználás és szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a fenntartható 
építési technológiák fejlesztése és 
használata által, az energiahatékony 
rendszerek és anyagok fokozott 
felhasználása új, felújított és átalakított 
épületekben. Az életciklussal kapcsolatos 
megfontolások és a tervezési-építési-
működtetési koncepciók növekvő 
fontossága kulcsfontosságú tényezők 
lesznek ahhoz, hogy Európa 2020-ig 
áttérjen a majdnem nulla 
energiafogyasztású épületekre, valamint 

Az energiahatékonyság növelése és szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése a 
fenntartható építési technológiák 
fejlesztése és használata által, az 
energiahatékony rendszerek és anyagok 
fokozott felhasználása új, felújított és 
átalakított épületekben. Az életciklussal 
kapcsolatos megfontolások és a tervezési-
építési-működtetési koncepciók növekvő 
fontossága kulcsfontosságú tényezők 
lesznek ahhoz, hogy Európa 2020-ig 
áttérjen a majdnem nulla 
energiafogyasztású épületekre, valamint 
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hogy az érdekeltek széles körének 
bevonásával energiahatékony kerületek 
jöjjenek létre.

hogy az érdekeltek széles körének 
bevonásával energiahatékony kerületek 
jöjjenek létre.

Or. it

Módosítás 106
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 107
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 1.5 pont – 1.5.3 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 108
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 109
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 2.2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. Tőkefinanszírozó eszköz (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. it

Indokolás

Az „equity” (tőke) kifejezésnek létezik olasz megfelelője.

Módosítás 110
Oreste Rossi
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköznél arra is lesz lehetőség, hogy a 
vállalkozások versenyképességéért és a 
kis- és középvállalkozásokért program 
növekedéstámogató tőkefinanszírozási 
eszközével (EFG) együtt beruházásokat 
hajtson végre az expanziós és a növekedési 
szakaszban lévő vállalkozásoknál (ez a 
széles befektetői bázissal rendelkező 
“alapok alapjába” való befektetéseket, az 
intézményi és stratégiai 
magánberuházókat, valamint a nemzeti 
közintézményeket és a részben állami 
pénzintézeteket is magában foglalja). Az 
utóbbi esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram tőkefinanszírozási 
eszközéből származó beruházás nem 
haladhatja meg az uniós beruházás teljes 
összegének 20%-át, kivéve a több szakaszt 
is érintő beruházásokat, amelyek esetében 
az EFG-ből és a kutatási-fejlesztési 
tőkefinanszírozó eszközből származó 
finanszírozást arányos alapon nyújtják az 
alapok befektetési politikájának 
megfelelően. A tőkefinanszírozó eszköz az 
EFG-hez hasonlóan kerülni fogja 
felvásárlásokat vagy a megszerzett 
vállalkozások szétdarabolására szánt 
helyettesítő tőke kihelyezését. A Bizottság 
a változó piaci feltételektől függően 
dönthet a 20%-os küszöb módosításáról.

Az eszköznél arra is lesz lehetőség, hogy a 
vállalkozások versenyképességéért és a 
kis- és középvállalkozásokért program 
növekedéstámogató tőkefinanszírozási 
eszközével (EFG) együtt beruházásokat 
hajtson végre az expanziós és a növekedési 
szakaszban lévő vállalkozásoknál (ez a 
széles befektetői bázissal rendelkező 
“alapok alapjába” való befektetéseket, az 
intézményi és stratégiai 
magánberuházókat, valamint a nemzeti 
közintézményeket és a részben állami 
pénzintézeteket is magában foglalja). Az 
utóbbi esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram tőkefinanszírozási 
eszközéből származó beruházás nem 
haladhatja meg az uniós beruházás teljes 
összegének 30%-át, kivéve a több szakaszt 
is érintő beruházásokat, amelyek esetében 
az EFG-ből és a kutatási-fejlesztési 
tőkefinanszírozó eszközből származó 
finanszírozást arányos alapon nyújtják az 
alapok befektetési politikájának 
megfelelően. A tőkefinanszírozó eszköz az 
EFG-hez hasonlóan kerülni fogja 
felvásárlásokat vagy a megszerzett 
vállalkozások szétdarabolására szánt 
helyettesítő tőke kihelyezését. A Bizottság 
a változó piaci feltételektől függően 
dönthet a 30%-os küszöb módosításáról.

Or. it

Módosítás 111
Edite Estrela

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

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

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

Or. en

Módosítás 112
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 113
Theodoros Skylakakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 114
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
befolyásoló tényezők, ezen belül a számos 
krónikus betegség legfontosabb okának 
számító elhízás, megismerésén, a hatékony 
megelőzési eszközök, köztük az oltások 
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programokon, a betegségekre való 
felkészültségen, valamint a hatékony 
szűrőprogramokon is múlik. 

rendelkezésre állásán, a hatékony 
egészségügyi és járványfelügyeleti 
programokon, a betegségekre való 
felkészültségen, valamint a hatékony 
szűrőprogramokon is múlik. 

Or. da

Módosítás 115
Alda Sousa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 116
Vittorio Prodi
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 117
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó okokkal, folyamatokkal és 
hatásokkal, valamint a jó egészségi 
állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 
hatékony terjesztése és mindennapi 
körülmények között folytatott, nagy 
léptékű kohors vizsgálatokkal való 
összekapcsolása szintén alapvető 

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

összekapcsolása szintén alapvető 
fontosságú, csakúgy, mint a kutatási 
eredmények klinikai alkalmazási módokká 
való alakítása, különösen klinikai 
vizsgálatok végzése révén.

Or. da

Módosítás 118
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fertőző, szegénységgel összefüggő, ritka 
és figyelmen kívül hagyott betegségek 
terén mutatkozó kutatási hiányosságokkal 
a kutatás és innováció révén kell 
foglalkozni.

Or. en

Módosítás 119
Zofija Mazej Kukovič

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 120
Edite Estrela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 121
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sl

Módosítás 122
Edite Estrela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészséget meghatározó tényezők jobb 
megértése bizonyítékokkal szolgál az 
egészség hatékony fejlesztése és a 
betegségek megelőzése számára, és 
lehetővé teszi az egészséggel és a jóléttel 
kapcsolatos átfogó mutatók kialakítását az 
Unión belül. Tanulmányozni kell a 

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

környezeti, viselkedésbeli (ezen belül 
életstílusbeli), társadalmi-gazdasági (ezen 
belül a foglalkozási kockázat elemei) és 
genetikai tényezőket a legtágabban vett 
értelemben. A megközelítések magukban 
foglalják a hosszú távú kohors 
vizsgálatokat és ezeknek az „-omikai” 
kutatásokból származó adatokkal és egyéb 
módszerekkel való összekapcsolását.

Or. en

Módosítás 123
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 124
Vittorio Prodi
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 125
Christel Schaldemose
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. da

Módosítás 126
Edite Estrela

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



AM\905948HU.doc 49/49 PE492.557v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 127
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


