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Módosítás 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 címsor – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovációs ciklusban való interakciót 
előmozdító, a társadalmat gazdagító és a 
társadalom közreműködésével 
megvalósuló tudomány minden 
társadalmi szereplő számára történő 
lehetővé tétele megnöveli az innovációs 
eredmények minőségét, relevanciáját, 
elfogadhatóságát és fenntarthatóságát 
azáltal, hogy integrálja a társadalom 
érdekeit és értékrendjét.

Or. en

Módosítás 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Új eszköz: egy világosan meghatározott 
program végrehajtása a tudomány, a 
kutatás és az innováció átültetésére az 
oktatási tartalom valamennyi szintjébe, 
valamint a technológiák alkalmazásra 
való alkalmassá tételére.

Or. en

Módosítás 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész „Ipari vezető szerep” prioritás – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
az IKT, a nanotechnológia, a fejlett 
anyagok, a biotechnológia, a korszerű 
gyártás és feldolgozás és a világűr 
tárgyában végzett kutatáshoz, fejlesztéshez 
és demonstrációhoz nyújt célzott 
támogatást. Ezen belül kiemelt hangsúlyt 
kap a különböző technológiák közötti 
kölcsönhatás és konvergencia.

a) A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
az IKT, a nanotechnológia, a fejlett 
anyagok, ökoinnováció, a biotechnológia, 
a korszerű gyártás és feldolgozás és a 
világűr tárgyában végzett kutatáshoz, 
fejlesztéshez és demonstrációhoz nyújt 
célzott támogatást. Ezen belül kiemelt 
hangsúlyt kap a különböző technológiák 
közötti kölcsönhatás és konvergencia.

Or. en

Módosítás 158
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész „Ipari vezető szerep” prioritás – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a 
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
költségvetési keretének együttesen mintegy 
15%-a juthat a kkv-kre.

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a 
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
költségvetési keretének együttesen mintegy 
30%-a juthat a kkv-kre.

Or. it

Indokolás

A kkv-k keretprogramban való részvételének a Bizottság által javasoltnál jelentősebb 
mértékben történő ösztönzése stratégiai jelentőségű.

Módosítás 159
Yves Cochet, Jill Evans
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész „Társadalmi kihívások” prioritás – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság;

b) élelmezésbiztonság, az élelmiszerek 
minősége és élelmiszerbiztonság, 
fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás 
és tengerhasznosítási célú kutatás, valamint 
a biogazdaság;

Or. en

Módosítás 160
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész „Társadalmi kihívások” prioritás – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok;

e) éghajlatváltozás, környezetvédelem,
erőforrás-hatékonyság és a nyersanyagok 
megőrzése és fenntartható felhasználása;

Or. en

Módosítás 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész „Társadalmi kihívások” prioritás – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok;

e) éghajlatváltozás, vízgazdálkodás, 
erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok;

Or. en
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Módosítás 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész „Társadalmi kihívások” prioritás – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok;

e) éghajlat-változási és vízügyi fellépés, 
erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok;

Or. en

Módosítás 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész „Társadalmi kihívások” prioritás – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) kultúra és a tudás nehezen 
meghatározható területei

Or. en

Módosítás 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész „Társadalmi kihívások” prioritás – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) intelligens városok és kulturális 
örökség

Or. en

Módosítás 165
Yves Cochet, Jill Evans
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész „Társadalmi kihívások” prioritás – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes társadalmi kihívások keretében a 
kutatási prioritásokat és célkitűzéseket 
átlátható módon és a részvétel lehetővé 
tétele mellett meghatározni, a szereplők –
többek között a tudományos közösség, 
kutatók (kisebb kutatóhelyek kutatói is), a 
közszféra, a magánszféra és különösen a 
kkv-k, civil társadalmi szervezetek és 
egyéb fontos érdekelt felek –
kiegyensúlyozott bevonásával; ehhez 
kapcsolódóan a Bizottság speciális 
platformokat hoz létre a polgárok és a 
civil társadalmi szervezetek által a kutatás 
szereplőivel folytatott párbeszédhez a 
társadalmi kihívások részét képező 
kutatási prioritások terén.

Or. en

Módosítás 166
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész „Társadalmi kihívások” prioritás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. E 
tudományágak fejlesztése ezenkívül az 
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
is támogatásban részesül. A támogatás a 
nemzetközi, uniós, nemzeti és regionális 
szintű döntéshozatal tudományos 
eredményekkel való szilárd 
alátámasztására is összpontosulni fog. 
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
része lesz a harmadik országokkal való 

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok, 
valamint a civil társadalom integrálása. E 
tudományágak fejlesztése ezenkívül az 
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
is támogatásban részesül. A támogatás a 
nemzetközi, uniós, nemzeti és regionális 
szintű döntéshozatal tudományos 
eredményekkel való szilárd 
alátámasztására is összpontosulni fog. 
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
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stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

része lesz a harmadik országokkal való 
stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

Or. en

Módosítás 167
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1.3 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT Tudományos Tanácsa 
folyamatosan nyomon követi az EKT 
tevékenységét, és megvizsgálja, hogy a 
pályázók, valamint a programvégrehajtás 
és -irányítás szempontjából egyaránt fontos 
érthetőséget, stabilitást és egyszerűséget 
szem előtt tartó támogatási programok 
segítségével miként érheti el 
leghatékonyabban a kitűzött célokat, és 
hogyan elégítheti ki az adott esetben 
újonnan jelentkező igényeket. Az EKT 
igyekszik fenntartani és tovább finomítani 
a pályázatok átlátható, méltányos és 
elfogulatlan elbírálásán alapuló 
világszínvonalú szakmai értékelési 
rendszerét, amely lehetővé teszi az úttörő 
kutatást végző tudományos kiválóságok és 
tehetségek nemre, nemzeti hovatartozásra 
és korra való tekintet nélküli kiválasztását. 
Végezetül az EKT folytatja 
tevékenységeinek előkészítését és 
támogatását célzó saját stratégiai 
elemzéseit, szoros kapcsolatot tart fenn a 
kutatótársadalommal és más érdekeltekkel, 
valamint ügyel arra, hogy tevékenységeivel 
jól kiegészítse a más szinteken folyó 
kutatást.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 168
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2.1 pont – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése a 
tudományos alapokon nyugvó, nagy 
kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül. A
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 
gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 
hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 
kiaknázása.

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése a 
tudományos alapokon nyugvó, nagy 
kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül, 
ideértve az emberi betegségekkel és 
toxicitási folyamatokkal kapcsolatos 
ismeretek bővítését, valamint a humán 
vonatkozású, sejtszintű, genomikai és 
számítógépes eszközök és technológiák 
alkalmazását az EU egészségügyi 
kutatásaiban és kockázatértékelési 
stratégiáiban, célirányos, több 
tudományágat átfogó, együttműködésen 
alapuló, különféle léptékű kutatások 
rugalmas támogatásának és az innovatív 
kutatási módszerek alkalmazásával, a 
lakosság, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgáló, hosszú távra szóló lehetőségek 
feltárása és kiaknázása érdekében.

Or. en

Módosítás 169
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2.3 pont – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az újszerű ötletek támogatása keretében 
(„nyitott JFT-támogatások”) az olyan, 
korai stádiumban lévő tudományos és 
technológiai kutatás számíthat támogatásra, 
amely a mindenkor érvényes paradigmák 

a) Az újszerű ötletek támogatása keretében 
(„nyitott JFT-támogatások”) az olyan, 
kialakulóban lévő tudományos és 
technológiai kutatás számíthat támogatásra, 
amely a mindenkor érvényes paradigmák –
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megkérdőjelezésével és ismeretlen 
területekre való kitekintéssel törekszik a 
merőben új jövőbeni technológiák 
lehetséges új alapjainak feltérképezésére. 
Az alulról építkező kiválasztási folyamat 
bármilyen kutatási témajavaslat előtt nyitva 
áll, így a folyamat végén kialakuló 
projektlista meglehetősen sokszínű lesz. 
Kulcsfontosságú az ígéretes új ötletek, 
fejlemények és tendenciák idejekorán 
történő azonosítása és a kutatásban és az 
innovációban újonnan megjelenő, nagy 
potenciállal rendelkező szereplők 
figyelmének felkeltése.

mint például az állati modellek 
alkalmazása az orvosbiológiai 
kutatásokban vagy vegyi anyagok emberi 
egészségre káros hatásainak vizsgálata 
érdekében – megkérdőjelezésével és 
ismeretlen területekre való kitekintéssel 
törekszik a merőben új jövőbeni 
technológiák lehetséges új alapjainak 
feltérképezésére. Az alulról építkező 
kiválasztási folyamat bármilyen kutatási 
témajavaslat előtt nyitva áll, így a folyamat 
végén kialakuló projektlista meglehetősen 
sokszínű lesz. Kulcsfontosságú az ígéretes 
új ötletek, fejlemények és tendenciák 
idejekorán történő azonosítása és a 
kutatásban és az innovációban újonnan 
megjelenő, nagy potenciállal rendelkező 
szereplők figyelmének felkeltése.

Or. en

Indokolás

Az uniós kutatásoknak támogatniuk kell az orvosbiológiai kutatás paradigmaváltását és a 
toxicitás állatkísérletekkel történő vizsgálatáról a XXI. század korszerű vizsgálati módszereire 
való átállást. A molekuláris biológia, a biotechnológia és egyéb területek fejlődése jelentős 
előrelépéseket tesz lehetővé abban, ahogyan a tudósok értékelhetik a potenciálisan mérgező 
vegyi anyagok egészségügyi kockázatait. Ezek az eredmények gyorsabbá, olcsóbbá és a 
humán expozíció tekintetében közvetlenebb módon relevánssá teszik a toxicitási vizsgálatokat. 

Módosítás 170
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben Európa egyenlő félként akar 
belépni a kutatási és innovációs versenybe, 
több fiatal nőt és férfit kell a kutatói 
pályára csábítania, és igen vonzó 
lehetőségeket és munkakörnyezetet kell 
teremtenie a kutatás és az innováció 
területén. Európának mind az európai, 
mind a máshonnan érkező kiemelkedő 

Amennyiben Európa egyenlő félként akar 
belépni a kutatási és innovációs versenybe, 
több fiatal nőt és férfit kell a kutatói 
pályára csábítania, és igen vonzó 
lehetőségeket és munkakörnyezetet kell 
teremtenie a kutatás és az innováció 
területén. Európának mind az európai, 
mind a máshonnan érkező kiemelkedő 
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tehetségek szemében vonzó munkahellyé 
kell válnia. Európa egész területén 
gondoskodni kell arról, hogy egyöntetűen 
érvényesüljenek az olyan fontos 
munkaügyi szempontok, mint a nemek
közötti egyenlőség, a magas színvonalú és 
megbízható foglalkoztatási és munkahelyi 
feltételek, valamint a szakmai elismerés.

tehetségek szemében vonzó munkahellyé 
kell válnia. Európa egész területén 
gondoskodni kell arról, hogy egyöntetűen 
érvényesüljenek az olyan fontos 
munkaügyi szempontok, mint a nők és 
férfiak közötti esélyegyenlőség a kutatás 
terén, a magas színvonalú és megbízható 
foglalkoztatási és munkahelyi feltételek, 
valamint a szakmai elismerés.

Or. en

Módosítás 171
Anna Záborská

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E feladat sem tisztán uniós, sem tisztán 
tagállami finanszírozásból nem oldható 
meg. Jóllehet a tagállamokban történtek 
intézkedések a felsőoktatási intézmények 
megreformálására és a képzési rendszer 
korszerűsítésére, e téren még mindig nagy 
különbségek mutatkoznak az országok 
között, tehát uniós szinten nem egyenlő az 
előrehaladás mértéke. A köz- és a 
magánszektor közötti tudományos és 
technológiai együttműködés ma is 
általában csekélynek mondható Európában. 
Ugyanez érvényes a nemek közötti 
egyenlőségre és az európai kutatási 
térségen kívüli hallgatók és kutatók 
Európába vonzására tett erőfeszítésekre is. 
Jelen pillanatban az Unióban tanuló 
harmadik országbeli doktoranduszok 
aránya körülbelül 20%, ezzel szemben az 
USA-ban a doktoranduszok 35%-a 
külföldi. A folyamat felgyorsításához a 
nemzeti határokon túlmutató, uniós szintű 
stratégiai megközelítésre lesz szükség. Az 
ehhez elengedhetetlen strukturális 
reformok ösztönzéséhez és bátorításához 
mindenképpen uniós finanszírozás 

E feladat sem tisztán uniós, sem tisztán 
tagállami finanszírozásból nem oldható 
meg. Jóllehet a tagállamokban történtek 
intézkedések a felsőoktatási intézmények 
megreformálására és a képzési rendszer 
korszerűsítésére, e téren még mindig nagy 
különbségek mutatkoznak az országok 
között, tehát uniós szinten nem egyenlő az 
előrehaladás mértéke. A köz- és a 
magánszektor közötti tudományos és 
technológiai együttműködés ma is 
általában csekélynek mondható Európában. 
Ugyanez érvényes a nők és férfiak közötti 
esélyegyenlőségre a kutatás terén és az 
európai kutatási térségen kívüli női és férfi
hallgatók és kutatók Európába vonzására 
tett erőfeszítésekre is. Jelen pillanatban az 
Unióban tanuló harmadik országbeli 
doktoranduszok aránya körülbelül 20%, 
ezzel szemben az USA-ban a 
doktoranduszok 35%-a külföldi. A 
folyamat felgyorsításához a nemzeti 
határokon túlmutató, uniós szintű stratégiai 
megközelítésre lesz szükség. Az ehhez 
elengedhetetlen strukturális reformok 
ösztönzéséhez és bátorításához 
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szükséges. mindenképpen uniós finanszírozás 
szükséges.

Or. en

Módosítás 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
pályakezdő kutatók kiváló és újszerű 
posztgraduális képzésben részesüljenek, 
amelyben szerepet kapnak a különböző 
országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inek 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak részvételével szervezett 
interdiszciplináris projektek és doktori 
programok. Ezzel a köz- és a 
magánszektorban egyaránt javulni fognak a 
posztgraduális képzésben részt vevő fiatal 
kutatók karrierlehetőségei.

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
pályakezdő kutatók kiváló és újszerű 
posztgraduális képzésben részesüljenek, 
amelyben szerepet kapnak a különböző 
országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inek 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak részvételével szervezett 
interdiszciplináris projektek és doktori 
programok. Maximális rugalmasságra lesz 
lehetőség az időtartam, a fogadó 
intézmény és a képzés résztvevői 
tekintetében a fogadó hálózat egészében 
és a projekt pénzügyi volumene 
tekintetében. Ezzel a köz- és a 
magánszektorban egyaránt javulni fognak a 
posztgraduális képzésben részt vevő fiatal 
kutatók karrierlehetőségei.

Or. en

Módosítás 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.3a. A kutatási és innovációs 
eredményeket magában foglaló adatbázis 
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létrehozása
A cél egy olyan adatbázis létrehozása és 
rendelkezésre bocsátása, amely 
tartalmazza a kutatási és innovációs 
eredményeket. Az adatbázis nyitott lesz a 
nemzetközi együttműködés előtt. A 
kutatócsoportok és a vállalkozások 
egyaránt bővíteni fogják az adatbázis 
tartalmát, hogy ezáltal segítsék az 
innovációs és együttműködési piac 
elindítását és ösztönözzék a lehetséges 
partnerek találkozását.

Or. en

Módosítás 174
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés: világviszonylatban 
megtartani, illetve megerősíteni vezető 
szerepünket az alaptechnológiák, az 
űrkutatás és az innováció területén, 
amelyek a meglévő és feltörekvő iparágak 
és ágazatok egész soránál képezik a 
versenyképesség alapját.

A különös célkitűzés: világviszonylatban 
megtartani, illetve megerősíteni vezető 
szerepünket az alaptechnológiák, az 
űrkutatás és az innováció területén, 
amelyek a meglévő és feltörekvő iparágak 
és ágazatok egész soránál képezik a 
versenyképesség alapját, ideértve az 
egészségügyi kutatások finanszírozása 
révén elért vezető szerepet a humán 
vonatkozású kutatások – például az „-
omika” végződésű technológiák, a 
számítógépes és egyéb innovatív, állatok 
bevonását nem igénylő eszközök és 
technológiák – előmozdítása érdekében, 
hogy pontosabban meghatározhassák a 
humán betegségek folyamatait, ami a 
gyógyszerfejlesztés és a biztonságossági 
vizsgálatok alapjául szolgál.

Or. en
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Módosítás 175
Yves Cochet, Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A globális üzleti környezet gyorsan 
változik, és az Európa 2020 stratégia 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel kapcsolatos célkitűzései 
kihívásokat és lehetőségeket jelentenek az 
európai ipar számára. Európának fel kell 
gyorsítania az innovációt egyrészt a 
létrehozott ismeretek átalakításával, 
amelynek köszönhetően 
továbbfejleszthetők a meglévő termékek, 
szolgáltatások és piacok, másrészt új 
ismeretek létrehozásával. Az innovációban 
rejlő lehetőségeket a lehető legszélesebb 
értelemben ki kell aknázni, vagyis a 
technológián túlmenően az üzleti, 
szervezési és társadalmi szempontokat is 
figyelembe kell venni.

A globális üzleti környezet gyorsan 
változik, és az Európa 2020 stratégia 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel kapcsolatos célkitűzései 
kihívásokat és lehetőségeket jelentenek az 
európai ipar számára. Európának fel kell 
gyorsítania az innovációt egyrészt a 
létrehozott ismeretek átalakításával, 
amelynek köszönhetően továbbfejleszthető
a meglévő termékek, szolgáltatások és 
piacok minősége és fenntarthatósága, 
másrészt új ismeretek létrehozásával. Az 
innovációban rejlő lehetőségeket a lehető 
legszélesebb értelemben ki kell aknázni, 
vagyis a technológián túlmenően az üzleti, 
szervezési és társadalmi szempontokat is 
figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 176
Yves Cochet, Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész keretében 
végzett tevékenység elsősorban az ipari és 
üzleti vállalkozások és a kutatói közösség 
által meghatározott kutatási és innovációs 
menetrendeken fog alapulni, és 
hangsúlyosan a magánberuházások 
bevonására fog irányulni.

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész keretében 
végzett tevékenység elsősorban az ipari és 
üzleti vállalkozásokkal, a kutatói 
közösséggel és egyéb érdekelt felek 
szervezeteivel, mint például civil 
társadalmi szervezetekkel közösen
meghatározott kutatási és innovációs 
menetrendeken fog alapulni; a tevékenység 
célja nemcsak az adott ágazat közös 
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szükségleteinek és problémáinak kezelése, 
hanem ezen ágazatok szakpolitikai 
célkitűzéseinek támogatása is lesz; a 
tevékenység hangsúlyosan a 
magánberuházások bevonására fog 
irányulni.

Or. en

Módosítás 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 8 bekezdés „A kulcsfontosságú alaptechnológiák integrált 
megközelítése”

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási 
rendszerek22. Ezek a multidiszciplináris, 
tudás- és tőkeintenzív technológiák sok 
különféle ágazatot érintenek, és ezáltal 
jelentős versenyelőnyhöz juttathatják az 
európai ipart. Az integrált megközelítés, 
amely a különböző innovációs ciklusokban 
és értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok, a korszerű gyártási rendszerek és 
ökoinnováció22. Ezek a multidiszciplináris, 
tudás- és tőkeintenzív technológiák sok 
különféle ágazatot érintenek, és ezáltal 
jelentős versenyelőnyhöz juttathatják az 
európai ipart. Az integrált megközelítés, 
amely a különböző innovációs ciklusokban 
és értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
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egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

Or. en

Indokolás

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Módosítás 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 8 bekezdés „A kulcsfontosságú alaptechnológiák integrált 
megközelítése”

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási 
rendszerek22. Ezek a multidiszciplináris, 
tudás- és tőkeintenzív technológiák sok 
különféle ágazatot érintenek, és ezáltal 
jelentős versenyelőnyhöz juttathatják az 
európai ipart. Az integrált megközelítés, 
amely a különböző innovációs ciklusokban 
és értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási 
rendszerek22. Ezek a multidiszciplináris, 
tudás- és tőkeintenzív technológiák sok 
különféle ágazatot érintenek, és ezáltal 
jelentős versenyelőnyhöz juttathatják az 
európai ipart. Az integrált megközelítés, 
amely a különböző innovációs ciklusokban 
és értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
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eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem, az egészségügy és a 
mezőgazdaság területén). A 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és az 
alaptechnológiák közötti számos 
kölcsönhatást mint az innováció fontos 
forrását ezért rugalmas módon kell majd 
kiaknázni. Ez ki fogja egészíteni a 
kulcsfontosságú alaptechnológiákkal 
összefüggő kutatás-fejlesztést érintő, a 
nemzeti vagy regionális hatóságok által a 
kohéziós politika alapjaiból az intelligens 
szakosodási stratégiák keretében nyújtott 
támogatást.

Or. en

Indokolás

Óriási lehetőséget rejt magában az alap- és a horizontális technológiák mezőgazdasági 
alkalmazása, különösen a mezőgazdasági input anyagokat előállító ágazatokban, amelyek 
fontos szerepet játszanak az európai mezőgazdaság versenyképességének előmozdításában.

Módosítás 179
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi alap- és ipari technológia – a 
kulcsfontosságú technológiákat is beleértve 
– egyik fő célja a technológiák közötti és a 
„Társadalmi kihívások” rész keretében 
kifejlesztett alkalmazásokkal való 
kölcsönhatások növelése lesz. Ezt 
messzemenően figyelembe kell venni a 
menetrendek és a prioritások kialakításánál 
és végrehajtásánál. Ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy a különböző 
nézőpontokat képviselő érdekeltek teljes 
mértékben részt vegyenek a prioritások 

Valamennyi alap- és ipari technológia – a 
kulcsfontosságú technológiákat is beleértve 
– egyik fő célja a technológiák közötti és a 
„Társadalmi kihívások” rész keretében 
kifejlesztett alkalmazásokkal való 
kölcsönhatások növelése lesz. Ezt 
messzemenően figyelembe kell venni a 
menetrendek és a prioritások kialakításánál 
és végrehajtásánál. Ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy a különböző 
nézőpontokat – többek között a civil 
társadalmat – képviselő érdekeltek teljes 
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meghatározásában és végrehajtásában. 
Egyes esetekben szükség lesz az alap- és 
ipari technológiákra, valamint az egyes 
társadalmi kihívásokra irányuló 
támogatásokból közösen finanszírozott 
cselekvésekre is. Ez ki fog terjedni az 
olyan köz-magán társulások közös 
finanszírozására, amelyek célja a 
technológiafejlesztés, és amelyek ezeket a 
technológiákat a társadalmi kihívások 
kezelésére alkalmazzák.

mértékben részt vegyenek a prioritások 
meghatározásában és végrehajtásában. 
Egyes esetekben szükség lesz az alap- és 
ipari technológiákra, valamint az egyes 
társadalmi kihívásokra irányuló 
támogatásokból közösen finanszírozott 
cselekvésekre is. Ez ki fog terjedni az 
olyan köz-magán társulások és civil
társadalmi szervezetekkel létrehozott 
partnerségek közös finanszírozására, 
amelyek célja a technológiafejlesztés és az 
innováció, és amelyek ezeket a társadalmi 
kihívások kezelésére alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.1.3 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az egészségügyben és a 
fogyatékosságok terén alkalmazott fejlett 
robotok és technológiák

Or. en

Indokolás

Az olyan fejlett technológiák mint például a robotok, kulcsfontosságúak az egészségügyben.

Módosítás 181
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.1.3 pont – f pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az IKT energiahatékonyságának 
javítása.
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Or. en

Módosítás 182
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.1 pont – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése az, hogy ezen a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező globális 
piacon biztosítsa az Unió vezető szerepét a 
nanotechnológiai beruházások serkentése 
révén, illetve azáltal, hogy a nagy 
hozzáadott-értékű, versenyképes termékek 
és szolgáltatások létrehozásánál – az 
alkalmazások és ágazatok széles körében –
nagyobb szerephez jusson a 
nanotechnológia.

A nanotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése az, hogy ezen a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező globális 
piacon előkészítse az Unió vezető szerepét 
a nanotechnológiai beruházások és 
szabadalmak serkentése révén, illetve 
azáltal, hogy a nagy hozzáadott-értékű, 
versenyképes termékek és szolgáltatások 
létrehozásánál – az alkalmazások és 
ágazatok széles körében – nagyobb 
szerephez jusson a nanotechnológia.

Or. en

Indokolás

A tények mást mutatnak: Európa elmarad legfőbb versenytársai – az USA, Japán és Dél-
Korea – mögött, amely országok a világszerte eszközölt beruházások felét és a benyújtott 
szabadalmak kétharmadát adják.

Módosítás 183
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.1 pont – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése az, hogy ezen a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező globális 
piacon biztosítsa az Unió vezető szerepét a 
nanotechnológiai beruházások serkentése 
révén, illetve azáltal, hogy a nagy 
hozzáadott-értékű, versenyképes termékek 

A nanotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése az, hogy ezen a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező globális 
piacon biztosítsa az Unió vezető szerepét a 
biztonságos és felelős nanotechnológiával 
kapcsolatos beruházások serkentése révén, 
illetve azáltal, hogy a nagy hozzáadott-
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és szolgáltatások létrehozásánál – az 
alkalmazások és ágazatok széles körében –
nagyobb szerephez jusson a 
nanotechnológia.

értékű, versenyképes termékek és 
szolgáltatások létrehozásánál – az 
alkalmazások és ágazatok széles körében –
nagyobb szerephez jusson a 
nanotechnológia.

Or. en

Indokolás

Még sok a megoldatlan kérdés a nanoanyagok biztonságosságával kapcsolatban, és bizonyos 
alkalmazások egyértelműen elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberi egészségre 
és/vagy a környezetre nézve. Az EU-nak csak a biztonságos és felelős nanotechnológiákhoz 
kapcsolódó beruházásokat szabad finanszíroznia.

Módosítás 184
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ra a nanotechnológia bekerül a 
fősodorba, vagyis tökéletesen integrálódni 
fog a legtöbb technológiába és 
alkalmazásba, amihez a motivációt a 
fogyasztói számára megjelenő előnyök, az 
életminőség növelése iránti igény, a 
fenntartható fejlődés, valamint a korábban 
nem létező, termelékenységi és erőforrás-
hatékonysági megoldások megvalósítására 
kiaknázható erős ipari potenciál jelenti.

2015-re a Bizottság felülvizsgálja az 
összes vonatkozó jogszabályt annak 
érdekében, hogy garantálja a biztonságot 
a nanoanyagok termékekben történő 
minden olyan alkalmazása tekintetében, 
amelyek esetében az életciklusuk során 
hatást gyakorolhatnak az egészségre, a 
környezetre vagy a biztonságra. 2020-ra a 
nanotechnológia bekerül a fősodorba, 
vagyis tökéletesen integrálódni fog a 
legtöbb technológiába és alkalmazásba, 
amihez a motivációt a fogyasztói számára 
megjelenő előnyök, az életminőség 
növelése iránti igény, a fenntartható 
fejlődés, valamint a korábban nem létező, 
termelékenységi és erőforrás-hatékonysági 
megoldások megvalósítására kiaknázható 
erős ipari potenciál jelenti.

Or. en
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Indokolás

A Parlament 2009. áprilisi állásfoglalásában különösen fontosnak ítélte, hogy a 
nanoanyagokkal legalább a vegyi anyagokra, az élelmiszerekre, a hulladékra, a levegőre, a 
vízre és a munkavállalók védelmére vonatkozó jogszabályok keretében kifejezetten 
foglalkozzanak.

Módosítás 185
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia a bizonyítottan 
potenciállal rendelkező, fejlődő 
technológiák egész spektrumát jelenti, 
amely forradalmasítani fogja az 
anyagtudományt, az IKT-t, az 
élettudományokat, az egészségügyet és a 
fogyasztói termékeket, amint a kutatási 
eredmények tudományos áttörést képviselő
termékekben és termelési folyamatokban 
konkretizálódnak.

A nanotechnológia a bizonyítottan 
potenciállal rendelkező, fejlődő 
technológiák egész spektrumát jelenti, 
amely akár forradalmasíthatja az 
anyagtudományt, az IKT-t, az 
élettudományokat, az egészségügyet és a 
fogyasztói termékeket, amint a kutatási 
eredmények fenntartható és versenyképes
termékekben és termelési folyamatokban 
konkretizálódnak.

Or. en

Módosítás 186
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia létfontosságú szerepet 
játszik az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégiában azonosított kihívások 
kezelésében. E kulcsfontosságú 
alaptechnológiák sikeres alkalmazása 
hozzájárul az uniós ipar 
versenyképességéhez azáltal, hogy újszerű 

A nanotechnológia szerepet játszhat az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó Európa 2020 stratégiában 
azonosított kihívások kezelésében. E 
kulcsfontosságú alaptechnológiák sikeres 
alkalmazása hozzájárulhat az uniós ipar 
versenyképességéhez azáltal, hogy újszerű 
és tökéletesített termékeket vagy 
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és tökéletesített termékeket vagy 
hatékonyabb folyamatokat tesz elérhetővé, 
illetve megoldásokat kínál a jövőbeni 
kihívásokra.

hatékonyabb folyamatokat tesz elérhetővé, 
illetve megoldásokat kínál a jövőbeni 
kihívásokra.

Or. en

Módosítás 187
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának a világpiacon meg kell tartania 
és ki kell használnia ezt a pozíciót azáltal, 
hogy számos különféle értékláncban, 
illetve a különböző ipari ágazatok között 
előmozdítja a széles körű együttműködést. 
A cél az, hogy az e technológiához 
kapcsolódó gyártási folyamatok 
volumenének növelése révén kereskedelmi 
szempontból életképes termékek legyenek 
előállíthatók. A kockázatértékelés és -
kezelés, illetve a felelősségteljes irányítás 
kérdése meghatározó tényező lesz a 
nanotechnológia társadalomra és a 
gazdaságra gyakorolt jövőbeni hatása 
szempontjából.

Európának a világpiacon meg kell tartania 
és ki kell használnia ezt a pozíciót azáltal, 
hogy számos különféle értékláncban, 
illetve a különböző ipari ágazatok között 
előmozdítja a széles körű együttműködést. 
A cél az, hogy az e technológiához 
kapcsolódó gyártási folyamatok 
volumenének növelése révén biztonságos, 
fenntartható és kereskedelmi szempontból 
életképes termékek legyenek előállíthatók. 
A kockázatértékelés és -kezelés, illetve a 
felelősségteljes irányítás kérdése 
meghatározó tényező a nanotechnológia 
társadalomra és a gazdaságra gyakorolt 
jövőbeni hatása szempontjából, és ezért a 
Horizont 2020 program keretében főként 
az e területen megvalósított tevékenységek 
részesülnek támogatásban.

Or. en

Módosítás 188
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.2 pont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenység ily módon a 
nanotechnológiának a gazdaságban való 
széles körű és felelősségteljes
alkalmazására fog irányulni azért, hogy 
megvalósítsa a nagy társadalmi és ipari 
hatásokkal járó előnyöket. A potenciális 
lehetőségek kiaknázását – ideértve az új 
vállalatok és munkahelyek létrehozását –
szem előtt tartva, a kutatásnak a szükséges 
eszközökre kell összpontosítania a 
szabványosítás és a szabályozás megfelelő 
végrehajtása érdekében.

A tevékenység ily módon a 
nanotechnológiának a gazdaságban való 
felelősségteljes és fenntartható
alkalmazására fog irányulni azért, hogy 
megvalósítsa a nagy környezeti, társadalmi 
és ipari hatásokkal járó előnyöket. A 
potenciális lehetőségek kiaknázását –
ideértve az új vállalatok és munkahelyek 
létrehozását – szem előtt tartva, a 
kutatásnak a szükséges eszközökre kell 
összpontosítania a szabványosítás és a 
szabályozás megfelelő végrehajtása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 189
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Új generációs nanoanyagok, 
nanoeszközök és nanorendszerek 
kifejlesztése

a) Új generációs nanoanyagok, 
nanoeszközök és nanorendszerek 
kifejlesztése az elővigyázatosság elvének 
figyelembevételével

Or. en

Módosítás 190
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tevékenység elsősorban olyan új 
termékek kifejlesztésére irányul, amelyek 

Ez a tevékenység elsősorban olyan új 
termékek kifejlesztésére irányul, amelyek 
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az ágazatok széles körében fenntartható 
megoldásokat tesznek lehetővé.

az ágazatok széles körében, különösen az 
elektronika, az orvostudomány, az új 
energiaforrások és anyagok területén
fenntartható megoldásokat tesznek 
lehetővé.

Or. fr

Indokolás

A termékek tulajdonságainak és ellenálló képességének nanoszinten történő megerősítése 
egyes iparágakban vagy az orvostudomány területén is indokoltabb (idővel lehetőség lesz 
arra, hogy a gyógyszert a rákos sejtbe fecskendezzék), mint másokban. El kell gondolkodni 
azon, hogy ezt a forradalmi technológiát használjuk-e például az élelmiszeriparban, 
tekintettel arra, hogy nem bizonyított, hogy a nanorészecskék ártalmatlanok az egészségre 
(képesek behatolni a sejtekbe és ott felhalmozódni) és a környezetre nézve.

Módosítás 191
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A nanotechnológia biztonságos 
fejlesztésének és alkalmazásának 
biztosítása

b) A nanotechnológia biztonságos 
fejlesztésének és alkalmazásának 
biztosítása, különösen akkor, amikor azt 
az emberi testtel közvetlen érintkezésre 
szánt termékek gyártására használják,

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az ugyanerről a témáról szóló, az I. melléklet – II. rész – 1. pont – 1.2 pont –
1.2.3 pont a) pontjának első bekezdésében szereplő módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 192
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.3 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A nanotechnológia biztonságos 
fejlesztésének és alkalmazásának 
biztosítása

b) A nanotechnológia biztonságos 
fejlesztésének és alkalmazásának 
biztosítása, valamint megfelelő vizsgálati 
módszerek kifejlesztése a nanotechnológia 
és a mesterséges nanoanyagok emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt 
hatásainak értékelése érdekében

Or. en

Módosítás 193
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia és a nanorendszerek 
egészégre és környezetre gyakorolt 
potenciális hatásaira vonatkozó 
tudományos ismeretek bővítése, valamint 
az egész életciklusra vonatkozó 
kockázatértékelés és -kezelés eszközeinek 
biztosítása.

A nanotechnológia és a nanorendszerek 
egészégre és környezetre gyakorolt 
potenciális hatásaira vonatkozó 
tudományos ismeretek bővítése, valamint 
az egész életciklusra vonatkozó 
kockázatértékelés és -kezelés a célnak 
megfelelő és az állatkísérleteket mellőző 
eszközeinek biztosítása.

Or. en

Indokolás

Egyre gyakoribb a nanonanyagok fejlesztése és különböző termékekben való felhasználása. A 
toxicitást vizsgáló jelenlegi módszerek közül azonban sok nem alkalmas a nanoanyagok 
értékelésére, ami azt jelenti, hogy sürgős szükség van egy új, humán vonatkozású és az 
állatkísérleteket mellőző megközelítés létrehozására a nanoanyagok tekintetében.

Módosítás 194
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.3 pont – c pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi hozadék figyelembevétele a 
nanotechnológiai kutatások irányításában.

A társadalmi hozadék figyelembevétele a 
nanotechnológiai kutatások irányításában, 
figyelembe véve az elővigyázatosság elvét, 
és értékelve az egyes alkalmazások 
társadalmi elfogadhatóságát és 
relevanciáját.

Or. en

Módosítás 195
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.2.3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hangsúly az új műveletekre, az új és 
meglévő folyamatok intelligens 
integrációjára helyeződik, valamint a 
gyártási volumennek a termékek 
tömegtermelését lehetővé tévő növelésére 
és többcélú üzemek létesítésére, ami által 
a tudás hatékonyan átültethető az ipari 
innovációba.

A hangsúly az új műveletekre, az új és 
meglévő folyamatok intelligens 
integrációjára helyeződik.

Or. en

Módosítás 196
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az anyagok az ipari innováció 
középpontjában állnak, annak 
kulcsfontosságú alapelemei. A nagyobb 
tudástartalommal, új funkciókkal és jobb 
teljesítménnyel rendelkező fejlett anyagok 

Az anyagok az ipari innováció 
középpontjában állnak, annak 
kulcsfontosságú alapelemei. A nagyobb 
tudástartalommal, új funkciókkal és –
különösen az erőforrás- és 
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az alkalmazások és ágazatok széles 
körében nélkülözhetetlenek az ipari 
versenyképesség és a fenntartható fejlődés 
szempontjából.

energiahatékonyság tekintetében – jobb 
teljesítménnyel rendelkező fejlett anyagok 
az alkalmazások és ágazatok széles 
körében nélkülözhetetlenek az ipari 
versenyképesség és a fenntartható fejlődés 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 197
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az innovatív üzletmodellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok, a kritikus jelentőségű 
nyersanyagok, illetve a veszélyes anyagok 
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés. 
Innovatív üzletmodellek fejlesztése.

Or. en

Módosítás 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.3.3 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) Új anyagok a kulturális örökség 
megőrzése és helyreállítása 
vonatkozásában

Or. en

Módosítás 199
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.1 pont – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi ágazatban.

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi ágazatban, 
biztonságos menetrendet biztosítva ekként 
az alkalmazás tekintetében.

Or. en

Módosítás 200
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia területén a szilárd 
tudományos, technológiai és innovációs 
alapok kialakítása hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy az európai iparágak vezető szerephez 
jussanak e kulcsfontosságú 
alaptechnológiában. Ez a pozíció még 
inkább megerősödik, ha a biotechnológia 
alkalmazásába beépítjük az általános 
kockázatok biztonsági értékelését és 
kezelési szempontjait is.

A biotechnológia területén a szilárd 
tudományos, technológiai és innovációs 
alapok kialakítása hozzá fog járulni e 
technológia jelentőségének és hatásainak 
megértéséhez. Ez a pozíció megerősödik, 
ha a biotechnológia alkalmazásába 
beépítjük az általános és konkrét
kockázatok egészségi és biztonsági 
értékelését, a technológia alkalmazásának 
gazdasági és környezeti hatásait és 
kezelési szempontjait is.

Or. en

Módosítás 201
Yves Cochet, Jill Evans
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentő potenciált; a szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, 
amelynek segítségével innovatív ipari, 
egészségügyi és környezetvédelmi 
alkalmazások születhetnek. A feltörekvő 
tengeri (kék) biotechnológiai ágazat az 
előrejelzések szerint évi 10%-kal fog nőni.

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozások a szén-dioxid-
kibocsátások csökkentésével 
kiaknázhatják a biotechnológiai 
folyamatokban és a bioalapú termékekben 
rejlő potenciált; a szóban forgó 
kibocsátások ugyanis 2030-ra a becslések 
szerint évi 1–2,5 milliárd tonna szén-
dioxid-egyenértéket fognak kitenni. Európa 
biogyógyszerészeti ágazatában a jelenlegi 
gyógyszerek nagyjából 20%-a már 
biotechnológiai módszerekkel készül, az új 
gyógyszereknél pedig ez az arány akár az 
50%-ot is elérheti. A biotechnológia 
távlatokat nyithat a tengeri erőforrások 
felhasználásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

Or. en
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Módosítás 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentő potenciált; a szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari és mezőgazdasági alkalmazások, 
többek között az élelmiszer- és 
takarmánytermelés, a bioalapú vegyi 
anyagok is mutatják, amelyek 2015-re a 
becslések szerint a vegyianyag-gyártás 
akár 12–20%-át is kitehetik. A „zöld 
kémia” tizenkét szabályának némelyikét a 
biotechnológia is alkalmazza a biológiai 
rendszerek szelektivitása és hatékonysága 
miatt. Az európai uniós vállalkozásokra 
nehezedő esetleges gazdasági terhek 
csökkenthetők oly módon, hogy 
kiaknázzuk a biotechnológiai 
folyamatokban és a bioalapú termékekben 
rejlő szén-dioxid-kibocsátáscsökkentő 
potenciált; a szóban forgó kibocsátások 
ugyanis 2030-ra a becslések szerint évi 1–
2,5 milliárd tonna szén-dioxid-
egyenértéket fognak kitenni. Európa 
biogyógyszerészeti ágazatában a jelenlegi 
gyógyszerek nagyjából 20%-a már 
biotechnológiai módszerekkel készül, az új 
gyógyszereknél pedig ez az arány akár az 
50%-ot is elérheti. A biotechnológia 
ezenkívül új távlatokat nyithat a tengeri 
erőforrások hatalmas potenciáljának 
kiaknázásában is, amelynek segítségével 
innovatív ipari, egészségügyi és 
környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.
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Or. en

Indokolás

A biotechnológia a mezőgazdasági alkalmazások tekintetében is jelentőséggel bír.

Módosítás 203
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az élvonalbeli biotechnológia mint a 
jövőbeli innováció hajtóerejének 
előmozdítása

a) Az élvonalbeli biotechnológia mint a 
jövőbeli innováció hajtóerejének – a 
természeti környezetbe való beavatkozás 
kockázata nélkül és az elővigyázatosság 
elvének figyelembevételével történő –
előmozdítása

Or. en

Módosítás 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feltörekvő technológiai területek, például 
a szintetikus biológia, a bioinformatika és 
a rendszerbiológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új 
alkalmazások kifejlesztése szempontjából.

A feltörekvő technológiai területek, például 
a biológiai rendszerek, a bioinformatika, 
valamint a szintetikus biológia és a
rendszerbiológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új 
alkalmazások kifejlesztése szempontjából.

Or. en

Indokolás

A biotechnológia potenciálját nem szabad kizárólag az ipari folyamatokra korlátozni, hanem 
annak minden vonatkozó termékre és folyamatra vonatkoznia kell.
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Módosítás 205
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ipari biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes ipari termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás és az élelmiszer-
feldolgozás terén) és a kapcsolódó 
környezetvédelmi vonatkozások 
kidolgozása érdekében.

Az ipari biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes ipari termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
építőipar, az egészségügy, a bányászat, az 
energiaipar, a cellulóz- és papíripar, a 
textilipar, a keményítőgyártás és az 
élelmiszer-feldolgozás terén) és a 
kapcsolódó környezetvédelmi 
vonatkozások kidolgozása érdekében.

Or. en

Módosítás 206
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket.

Platformtechnológiák (pl. számítógépes 
vegyészet és rendszerbiológia, genomika, 
metagenomika, proteomika, nagy 
áteresztőképességű in vitro platformok, a 
mikrocsipeken modellezett emberi szervek
és molekulás eszközök) fejlesztése azzal a 
céllal, hogy a gazdasági ágazatok széles 
körében megerősítsük vezető szerepünket 
és versenyelőnyünket.

Or. en

Módosítás 207
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket.

Platformtechnológiák (pl. 
rendszerbiológia, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika és 
molekulás eszközök) fejlesztése azzal a 
céllal, hogy a gazdasági ágazatok széles 
körében megerősítsük vezető szerepünket 
és versenyelőnyünket.

Or. en

Indokolás

A rendszerbiológia a legátfogóbb fogalom, ezért elsőként kell említeni. Az utána következő 
fogalmak konkrétabb területekre vonatkoznak.

Módosítás 208
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket.

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket. A diagnosztikai 
eszközöket támogatni kell, ha 
kapcsolódnak valamely terápiához.

Or. en

Módosítás 209
Yves Cochet, Jill Evans
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Környezetvédelmi, társadalmi és etikai 
aggályok 
A cél bizonyos típusú technológiák 
tekintetében felmerülő környezetvédelmi, 
társadalmi és etikai aggályok kutatása, az 
érdekelt felekkel folytatott átfogó 
konzultációt is magában foglaló értékelési 
eljárások kidolgozásával.

Or. en

Módosítás 210
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.4.3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Társadalmi és etikai aggályok 
A szakpolitikai folyamatok kidolgozásakor 
a bizonyos típusú technológiák 
tekintetében felmerülő társadalmi és 
etikai aggályok figyelembevétele, 
értékelési kritériumok és az érdekelt 
felekkel folytatott átfogó konzultációs 
eljárások kidolgozásával.

Or. en

Módosítás 211
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.5.1 pont – bevezető bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korszerű gyártásra és feldolgozásra 
irányuló kutatás és innováció különös 
célkitűzése az ipari termelés jelenlegi 
formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, ágazatokon átívelő gyártási 
és feldolgozási technológiákra történő 
átalakítása, ami innovatívabb termékeket, 
folyamatokat és szolgáltatásokat 
eredményez.

A korszerű gyártásra és feldolgozásra 
irányuló kutatás és innováció különös 
célkitűzése az ipari termelés jelenlegi 
formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, erőforrás- és 
energiahatékony, ágazatokon átívelő 
gyártási és feldolgozási technológiákra 
történő átalakítása, ami innovatívabb 
termékeket, folyamatokat és 
szolgáltatásokat eredményez.

Or. en

Módosítás 212
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.5.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának folytatnia kell az uniós szintű 
beruházásokat ahhoz, hogy a gyártási 
technológiák területén megőrizhesse vezető 
szerepét és szakértelmét, valamint hogy az 
európai gyártóipar átálljon a nagy értékű, 
tudásintenzív termékek gyártására, ami 
által létrehozhatók a termékek fenntartható 
gyártásához és a legyártott termékek egész 
életciklusát lefedő szolgáltatások 
nyújtásához szükséges feltételek és 
eszközök. Az erőforrás-igényes gyártó- és 
feldolgozóiparnak uniós szinten további 
forrásokat és ismereteket kell mobilizálnia, 
és folytatnia kell a beruházásokat a kutatás, 
a fejlesztés és az innováció területén annak 
érdekében, hogy újabb eredményeket érjen 
el a versenyképes, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításában, 
továbbá hogy megfeleljen annak az uniós 
szinten előírt követelménynek, amely 
szerint az ipari ágazatoknak 2050-re 
csökkenteniük kell az üvegházhatású gázok 

Európának folytatnia kell az uniós szintű 
beruházásokat ahhoz, hogy a gyártási 
technológiák területén megőrizhesse vezető 
szerepét és szakértelmét, valamint hogy az 
európai gyártóipar átálljon a nagy értékű, 
erőforrás- és energiahatékony, 
tudásintenzív termékek gyártására, ami 
által létrehozhatók a termékek fenntartható 
gyártásához és a legyártott termékek egész 
életciklusát lefedő szolgáltatások 
nyújtásához szükséges feltételek és 
eszközök. Az erőforrás-igényes gyártó- és 
feldolgozóiparnak uniós szinten további 
forrásokat és ismereteket kell mobilizálnia, 
és folytatnia kell a beruházásokat a kutatás, 
a fejlesztés és az innováció területén annak 
érdekében, hogy újabb eredményeket érjen 
el a versenyképes, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és erőforrás-hatékony 
gazdaság megvalósításában, továbbá hogy 
megfeleljen annak az uniós szinten előírt 
követelménynek, amely szerint az ipari 
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kibocsátását. ágazatoknak 2050-re csökkenteniük kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását.

Or. en

Módosítás 213
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.5.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható ipari növekedés 
előmozdítása azáltal, hogy Európában a 
gyártás területén elősegítjük a költségalapú 
szemléletről a nagy hozzáadott értéken 
alapuló szemléletre való átállást.

A fenntartható ipari növekedés 
előmozdítása azáltal, hogy Európában a 
gyártás területén elősegítjük a költségalapú 
szemléletről a nagy hozzáadott értéken, az 
anyaghatékonyságon és a zártláncú 
rendszereken alapuló szemléletre való 
átállást.

Or. en

Módosítás 214
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.5.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a fenntartható 
építési technológiák kifejlesztése és 
alkalmazása révén

Az energiahatékonyság növelése és a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a 
fenntartható építési technológiák 
kifejlesztése és alkalmazása révén

Or. it

Módosítás 215
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.5.3 pont – c pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve a karbonszegény
technológiák elterjedésének 
előmozdításával az ilyen ipari 
tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklése az értéklánc egészében.

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az erőforrás- és 
energiahatékony technológiák, eljárások 
és anyagok elterjedésének előmozdításával 
az ilyen ipari tevékenységek környezeti 
hatásának mérséklése az értéklánc 
egészében.

Or. en

Módosítás 216
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.6.2 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrkutatáshoz kapcsolódó 
alkalmazásokra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés tekintetében nyújtott támogatás 
célja elsősorban az olyan társadalmi 
kihívások kezelésének előmozdítása, mint 
például az éghajlatváltozás, a 
környezetvédelem a fenntartható 
közlekedési rendszerek és a 
mezőgazdaság. A tudásmegosztás és az 
interoperábilis fejlesztés célkitűzései az e 
területeken nyújtott támogatás alapjául 
szolgálnak.

Or. en

Módosítás 217
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.6.3 pont – c pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
és az interoperabilitás területét érintő 
innovációk, különösen a Földdel 
kapcsolatos tudományokhoz kapcsolódó 
adatokhoz és metaadatokhoz való 
ingyenes hozzáférés és ezen adatok 
cseréjének előmozdítása, az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

Or. en

Módosítás 218
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.6.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
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nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az éghajlat-változási és óceán-
megfigyelési kérdésekkel foglalkozó
Éghajlat-változási Kormányközi Testületen 
(IPCC) keresztül.

Or. en

Módosítás 219
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.6.3 pont – c pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatásban részesül egy átfogó és 
folyamatos globális környezeti megfigyelő 
és információs rendszer létrehozása, 
többek között az éghajlatváltozás 
modellezésével foglalkozó közösségek és a 
környezetvédelmi megfigyelő és 
adatkezelő közösségek közötti 
együttműködés előmozdítása révén. 
Alapvető fontosságú a tagállamok 
bevonása az ilyen együttműködésbe, mivel 
gyakran a nemzeti hatóságok a tárolt 
adatok tulajdonosai.

Or. en

Módosítás 220
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.6 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6a. Ökoinnováció
Az ökoinnovációval összefüggő különös 
célkitűzések
Az ökoinnováció különös célkitűzése az, 
hogy előmozdítsa egy olyan innovatív 
európai ipari és innovációs közösség 
kialakulását, amely célzottan új – a zöld 
növekedést megvalósító és környezeti 
előnyöket magukban foglaló – termékeket,
eljárásokat és szolgáltatásokat hoz létre, 
és amelyet világvezetőként ismernek el. A 
cél az erőforrás-hatékonyság növelése, a 
környezeti hatások mérséklése, a 
(víz)szennyezés megelőzése és/vagy a 
természeti erőforrások hatékonyabb, 
eredményesebb és felelősségteljesebb 
felhasználásának megvalósítása.
Indokolás és uniós hozzáadott érték
Az ökoinnováció terén elért ipari vezető 
szerep jobb környezeti teljesítményt és 
rugalmasságot eredményez a 
gazdaságban, ugyanakkor 
költséghatékony és jó a vállalkozások és a 
társadalom egésze – a vidéki területeken 
és a városokban élők – számára egyaránt. 
Az ökoiparágak világpiaca (2020) gyorsan 
bővül, és az EU ezen üzleti ágazata már 
most is határozottan növekszik: az uniós 
ökoiparágak sokszor világvezető szerepet 
töltenek be. A Horizont 2020 programnak 
építenie kell erre. Az ökoinnovációnak a 
gazdaság és a társadalom minden részét át 
kell hatnia, aminek alapján Európa 
jelentős versenyelőnyre tehet szert ahhoz, 
hogy megvalósíthassa a 
fenntarthatóságot. Az ökoinnováció tehát 
kulcsfontosságú alaptechnológiának 
minősül.
Az ökoiparágakat nagyszámú kis- és 
középvállalkozás (kkv) jelenléte jellemzi. 
Ezek a vállalkozások a teljes 
foglalkoztatás megközelítőleg felét 
biztosítják. Ennélfogva a nagyobb iparági 
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partnerekkel partnerséget alkotó kkv-knek 
egyre hangsúlyosabb szerepet kell 
betölteniük az új technológiákkal és 
megoldásokkal kapcsolatos innovációk 
kidolgozásában és végrehajtásában.
Az innováció legfontosabb forrásai az 
ökoinnováció és más alaptechnológiák 
kapcsolódási területeinél helyezkednek el, 
elsősorban az IKT (nyomon követés és 
érzékelés) és a nanotechnológia terén.
A tevékenység nagy vonalakban
Az ökoinnováció minden olyan innováció, 
amely jelentős és bizonyítható haladást 
eredményez vagy ilyen haladás elérésére 
irányul a fenntartható fejlődés 
megvalósítása érdekében, a környezetre 
gyakorolt hatások mérséklése, a 
környezeti nyomásoknak való ellenállás 
növelése vagy a természeti erőforrások 
hatékonyabb és felelősségteljesebb 
felhasználásának megvalósítása révén.
Az ökoinnovációs tevékenységek a 
következő területeken végzett fenntartható 
innovációra koncentrálnak:
a) környezetbarát energiaellátás
b) energiahatékonyság
c) az anyagfelhasználás hatékonysága
d) zöld mobilitás
e) vízgazdálkodás
f) hulladékgazdálkodás

Or. en

Módosítás 221
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k azonban – a gazdaságban és A kkv-k azonban – a gazdaságban és 
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foglalkoztatásban betöltött fontos szerepük, 
illetve jelentős innovációs potenciáljuk 
ellenére – méretbeli gondokkal küzdenek a 
nagyobb fokú innováció és 
versenyképesség elérésében. Habár az 
induló vállalkozások számát tekintve 
Európa és az Amerikai Egyesült Államok 
között nincs nagy különbség, az USA-beli 
kkv-khoz képest az európai kkv-k sokkal 
nehezebben válnak nagyvállalatokká. Még 
nagyobb nyomás alá helyezi őket a 
nemzetközivé vált üzleti környezet, ahol az 
értékláncok egyre szorosabban 
összekapcsolódnak. A kkv-knak fokozniuk 
kell innovációs kapacitásukat. Gyorsabban 
és nagyobb mennyiségben kell új 
ismereteket és üzleti ötleteket, létrehozniuk 
és átvenniük, majd kereskedelmileg 
hasznosítaniuk ahhoz, hogy versenyben 
maradjanak a gyorsan fejlődő globális 
piacokon. A kihívás abban áll, hogy 
ösztönöznünk kell az innovációs 
tevékenységet a kkv-kban, ami által 
versenyképességük és növekedésük is 
lendületet kap.

foglalkoztatásban betöltött fontos szerepük, 
illetve jelentős innovációs potenciáljuk 
ellenére – méretbeli gondokkal küzdenek a 
nagyobb fokú innováció és 
versenyképesség elérésében. Habár az 
induló vállalkozások számát tekintve 
Európa és az Amerikai Egyesült Államok 
között nincs nagy különbség, az USA-beli 
kkv-khoz képest az európai kkv-k sokkal 
nehezebben válnak nagyvállalatokká. Még 
nagyobb nyomás alá helyezi őket a 
nemzetközivé vált üzleti környezet, ahol az 
értékláncok egyre szorosabban 
összekapcsolódnak. A kkv-knak fokozniuk 
kell innovációs kapacitásukat, és 
könnyebben hozzá kell férniük a pénzügyi 
támogatások különbözői formáihoz 
(kölcsönök, garanciák, kockázati tőke). 
Gyorsabban és nagyobb mennyiségben kell 
új ismereteket és üzleti ötleteket, 
létrehozniuk és átvenniük, majd 
kereskedelmileg hasznosítaniuk ahhoz, 
hogy versenyben maradjanak a gyorsan 
fejlődő globális piacokon. A kihívás abban 
áll, hogy ösztönöznünk kell az innovációs 
tevékenységet a kkv-kban, ami által 
versenyképességük és növekedésük is 
lendületet kap.

Or. fr

Módosítás 222
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacorientált innováció támogatása abból 
a célból, hogy az innovációhoz és a 
különösen az innovatív kkv-k növekedését 
gátló tényezők kezeléséhez szükséges 
keretfeltételek javuljanak.

A piacorientált innováció támogatása abból 
a célból, hogy az innovációhoz és a 
különösen az innovatív kkv-k növekedését 
gátló tényezők – mint például a 
technológiai innováció és az uniós 
jogszabályok közötti összhang hiánya –
kezeléséhez szükséges keretfeltételek 
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javuljanak.

Or. en

Módosítás 223
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a munkahely-teremtés és 
a növekedés mind olyan célok, amelyeket 
az e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához.

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a munkahely-teremtés és 
a növekedés mind olyan célok, amelyeket 
az e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához. A 
fogyatékkal élők esetében kétszer-
háromszor nagyobb a munkanélküliség 
valószínűsége a nem fogyatékkal élőkkel 
összevetve.

Or. en

Módosítás 224
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a munkahely-teremtés és 
a növekedés mind olyan célok, amelyeket 
az e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 

Az egészségben és jólétben töltött élet, az 
inkluzív, a magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a munkahely-teremtés és 
a növekedés mind olyan célok, amelyeket 
az e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
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2020 stratégia megvalósulásához. 2020 stratégia megvalósulásához.

Or. en

Módosítás 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a munkahely-teremtés és 
a növekedés mind olyan célok, amelyeket 
az e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához.

Az egész életen át tartó testi és lelki 
egészség és jólét, a magas színvonalú és 
gazdasági szempontból fenntartható 
egészségügyi- és ellátórendszerek, a 
munkahely-teremtés és a növekedés mind 
olyan célok, amelyeket az e területen folyó 
kutatás és innováció támogatásával az EU 
el kíván érni, és amelyek nagyban 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia 
megvalósulásához.

Or. en

Módosítás 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a munkahely-teremtés és 
a növekedés mind olyan célok, amelyeket 
az e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához.

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, az idősödő népesség 
jellemezte gazdaság problémáinak 
megoldása, a munkahely-teremtés és a 
növekedés mind olyan célok, amelyeket az 
e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához.
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Or. en

Indokolás

A társadalmi szempontok jelentősége a közeljövőben növekedni fog.

Módosítás 227
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a munkahely-teremtés és 
a növekedés mind olyan célok, amelyeket 
az e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához. 

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
hatékony, magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, az egészségügyi 
ellátáshoz való méltányos és az Európai 
Unió egész területén biztosított hozzáférés, 
valamint a munkahely-teremtés és a 
növekedés mind olyan célok, amelyeket az 
e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához. 

Or. fr

Módosítás 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meg kell erősíteni a hőmérséklet 
növekedésével és az éghajlatváltozással 
összefüggő, különösen – de nem kizárólag 
– a földközi-tengeri országokat érintő 
betegségekkel kapcsolatos kutatásokat.

Or. en
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Módosítás 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatásoknak lehetővé kell tenniük a 
fejlett terápiás és a sejtterápiás módszerek 
fejlesztését, előtérbe helyezve a krónikus 
és a degeneratív betegségek kezelését.

Or. en

Módosítás 230
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a sérülések
hatékony megelőzésének, gyógyításának és 
kezelésének függvénye

Or. en
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Indokolás

Az I. melléklet 1. célkitűzésében – Egészségügy, demográfiai változások és jólét – a 
„fogyatékosságokat” folyamatosan összekapcsolják a „betegséggel”. Ha kutatásokat akarnak 
folytatni a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos megelőzésről és e személyek rehabilitációjáról, a 
„sérült” szó jobban tükrözi a fogyatékosság társadalmi modelljét vagy a fogyatékosság 
jogokon alapuló megközelítését.

Módosítás 231
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.
Nincsenek az életminőség javítását célzó 
egészségügyi és más területekkel 
kapcsolatos politikák. Hiányzik továbbá a 
betegség diagnosztizálása utáni 
stádiumokra irányuló kutatásra fordított 
beruházás.

Or. pt
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Módosítás 232
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének,
valamint – többek között szakértői 
központokban – a megfelelő és speciális 
gyógykezeléshez és kezeléshez való 
hozzáférésnek a függvénye.

Or. en

Módosítás 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
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évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
testi és lelki egészségben és jólétben 
élhesse le életét, ami pedig a betegségek és 
a fogyatékosságok hatékony 
megelőzésének, gyógyításának és 
kezelésének függvénye.

Or. en

Módosítás 234
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket meg kell előzni,
csökkenteni kell, illetve bizonyos korlátok 
között kell tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.
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Módosítás 235
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy a polgárokat 
jobban tájékoztassák az egészséget 
meghatározó tényezőkről és felelőssé 
tegyék őket e tekintetben annak 
optimalizálása érdekében, hogy minden 
polgár egészségben és jólétben élhesse le 
életét, ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Or. fr

Módosítás 236
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. A demográfiai 
változások – különösen az idősödő 
népesség – komoly nemi dimenzióval 
rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az 
idősek és az időseket gondozó személyek 
nagy része egyaránt nő. A betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzése, 
gyógyítása és kezelése tekintetében a 
holisztikusabb megközelítés alkalmazása –
többek között nemek és a nemi 
különbségek szempontja 
figyelembevételével – biztosítaná, hogy 
minden polgár egészségben és jólétben 
élhesse le életét, ennélfogva pedig
csökkentené az e jelenséghez kapcsolódó 
költségeket, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet.

Or. en

Módosítás 237
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
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2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
továbbá hogy megerősítsék az egészséget 
veszélyeztető kockázati tényezők 
megelőzését és tudatosítását, és lehetővé 
tegyék a betegségek és a fogyatékosságok 
hatékony gyógyítását és kezelését.

Or. fr

Módosítás 238
Edite Estrela

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, reumás betegségek és váz-
és izomrendszeri betegségek, a légzőszervi 
megbetegedések, a mentális és 
idegrendszeri betegségek, a túlsúly és az 
elhízás, valamint a képességcsökkenés 
különböző formái nagymértékben felelősek 
a fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. en

Módosítás 239
Glenis Willmott
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a légzőszervi, a mentális és 
idegrendszeri betegségek, a túlsúly és az 
elhízás, valamint a képességcsökkenés 
különböző formái nagymértékben felelősek 
a fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak. A WHO európai 
régiójában a nem fertőző krónikus 
betegségek felelősek az elhalálozások 
86%-áért.

Or. en

Módosítás 240
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagymértékben felelősek a 
sérülésekért, a rossz egészségi állapotért és 
a korai halálozásért, emellett súlyos 
társadalmi és gazdasági költségekkel is 
járnak.

Or. en

Módosítás 241
Karin Kadenbach
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, 
tüdőbetegségek, a rák, a cukorbetegség, a 
mentális és idegrendszeri betegségek, a 
túlsúly és az elhízás, valamint a 
képességcsökkenés különböző formái 
nagymértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. en

Módosítás 242
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, reumás betegségek és váz-
és izomrendszeri betegségek, allergiák, a 
légzőszervi megbetegedések, a mentális és 
idegrendszeri betegségek, a túlsúly és az 
elhízás, valamint a képességcsökkenés 
különböző formái nagymértékben felelősek 
a fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. 
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Módosítás 243
Peter Liese, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
fertilitási zavarok, valamint a 
képességcsökkenés különböző formái 
nagymértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. en

Módosítás 244
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

A krónikus betegségek nagymértékben
felelősek a fogyatékosságokért, a rossz 
egészségi állapotért és a korai halálozásért, 
emellett súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. en

Indokolás

Lehetetlen mindenre kiterjedően felsorolni azokat a betegségeket, amelyeket finanszírozni 
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kellene, ezért jobb, ha nem említünk egyetlen betegséget sem, ami teret enged az összes 
krónikus betegség finanszírozásának.

Módosítás 245
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagymértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért, a morbiditásért és a korai 
halálozásért, emellett súlyos társadalmi és 
gazdasági költségekkel is járnak.

Or. fr

Módosítás 246
Edite Estrela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 120 millió polgár szenved 
reumás vagy váz- és izomrendszeri 
betegségektől, és több mint 27 millió 
cukorbeteg él, míg az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
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környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak, a reumás 
vagy váz- és izomrendszeri betegségek 
összes költsége pedig 240 milliárd EUR. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

Or. en

Módosítás 247
Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be. A következő négy kockázati 
tényező együtt felelős a nem fertőző 
krónikus betegségek többségéért: 
dohányzás, kiegyensúlyozatlan 
táplálkozás, alkoholfogyasztás és a 
testmozgás hiánya. 
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Or. en

Módosítás 248
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek. A 45–64 év közöttiek 
esetében minden negyedik haláleset 
hátterében a rák áll, míg az Unióban több 
mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. Ezek a 
számok drámaian fognak növekedni, 
főként Európa idősödő népessége és az 
időskorhoz kapcsolódó neurodegeneratív 
betegségek – mint például a Parkinson-
kór és az Alzheimer-kór –
előfordulásainak növekedése miatt. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be. Egyéb betegségek – különösen 
a neurodegeneratív betegségek – esetében 
azonban a hatékony megelőzési 
stratégiákhoz először is jelentős 
mértékben fokozni kell az e betegségek 
kialakulásával foglalkozó kutatásokat és 
fejleszteni kell a jobb korai felismerést és 
a kezelési lehetőségeket.

Or. en
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Indokolás

Rendkívül komoly társadalmi-gazdasági tényezők kapcsolódnak az agyi rendellenességekhez, 
ezért sürgősen jelentős mértékű kutatásfinanszírozást kell biztosítani az okok azonosítása, a 
korai felismerés javítása és a jobb kezelési lehetőségek kidolgozása érdekében. Ez különösen 
igaz a neurodegeneratív betegségekre, amelyek az idősödő népesség miatt egyre gyakoribbá 
fognak válni és egyre több költséget jelentenek majd az egészségügyi rendszerek számára.

Módosítás 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be. Egyéb betegségek – különösen 
a neurodegeneratív betegségek – esetében 
azonban a hatékony megelőzési 
stratégiákhoz először is jelentős 
mértékben fokozni kell az e betegségek 
kialakulásával foglalkozó kutatásokat és 
fejleszteni kell a jobb korai felismerést és 
a kezelési lehetőségeket. 

Or. en
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Indokolás

Rendkívül komoly társadalmi és gazdasági tényezők kapcsolódnak az agyi 
rendellenességekhez, ezért sürgősen jelentős mértékű kutatásfinanszírozást kell biztosítani az 
okok azonosítása, a korai felismerés javítása és a jobb kezelési lehetőségek kidolgozása 
érdekében. Ez különösen igaz a neurodegeneratív betegségekre, amelyek az idősödő népesség 
miatt egyre gyakoribbá fognak válni és egyre több költséget jelentenek majd az egészségügyi 
rendszerek számára.

Módosítás 250
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be. Egyéb betegségek – különösen 
a neurodegeneratív betegségek – esetében 
azonban a hatékony megelőzési 
stratégiákhoz először is jelentős 
mértékben fokozni kell az e betegségek 
kialakulásával foglalkozó kutatásokat és 
fejleszteni kell a jobb korai felismerést és 
a kezelési lehetőségeket.

Or. en
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Módosítás 251
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be. Egyéb betegségek – különösen 
a neurodegeneratív betegségek – esetében 
azonban a hatékony megelőzési 
stratégiákhoz először is jelentős 
mértékben fokozni kell az e betegségek 
kialakulásával foglalkozó kutatásokat és 
fejleszteni kell a jobb korai felismerést és 
a kezelési lehetőségeket.

Or. en

Indokolás

Az agyi rendellenességek rendkívül nagy terhet jelentenek az egyének, és óriási költségeket a 
társadalom számára, ezért sürgősen jelentős mértékű kutatásfinanszírozást kell biztosítani az 
okok azonosítása, a korai felismerés javítása és a jobb kezelési lehetőségek kidolgozása 
érdekében. Ez különösen igaz a neurodegeneratív betegségekre, amelyek az idősödő népesség 
miatt egyre gyakoribbá fognak válni és egyre több költséget jelentenek majd az egészségügyi 
rendszerek számára.
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Módosítás 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb betegségek – különösen a 
neurodegeneratív betegségek – esetében 
azonban a hatékony megelőzési 
stratégiákhoz először is jelentős 
mértékben fokozni kell az e betegségek 
kialakulásával foglalkozó kutatásokat és 
fejleszteni kell a jobb korai felismerést és 
a kezelési lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 253
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A ritka betegségek továbbra is óriási 
kihívást jelentenek az Unió és a 
tagállamok számára. A ritka betegségek 
száma 6000 és 8000 között van, és e 
betegségek Európa-szerte megközelítőleg 
30 millió embert érintenek. E 
betegségekre csak a tagállamok 
együttműködésével alakítható ki hatékony 
kezelés, mert az egyes tagállamokban 
felmerülő esetek száma nem elegendő 
ahhoz, hogy hatékony kutatást 
folytassanak.

Or. en

Módosítás 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentális egészséggel kapcsolatos 
problémák a betegségek okozta teher 
csaknem 20%-áért felelősek a WHO 
európai régiójában, ahol minden negyedik 
ember élete valamely szakaszában 
zavarokat él át a mentális egészségében.

Or. en

Módosítás 255
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gyermekbetegségek, ideértve a koraszülött 
gyermekeket
A gyermekek egészsége alapvető 
fontosságú terület az Európai Unióban. A 
ritka betegségekhez hasonlóan, a 
hatékony kutatás és kezelés csak közös 
európai erőfeszítés révén valósulhat meg.

Or. en

Módosítás 256
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór és a malária) globális 
problémát jelentenek: ezekre vezethető 

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS 
és a malária) terjedése és a szinte már 
teljesen eltűnt fertőző betegségek (köztük 
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vissza a világszinten betegség miatt 
elvesztett 1,5 millió életév 41%-a, 
amelyből 8% Európára jut. Fel kell 
készülni továbbá az újonnan fellépő 
járványokra és az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia 
fokozódására.

a szifilisz és a gümőkor) újbóli 
megjelenése globális problémát jelentenek: 
ezekre vezethető vissza a világszinten 
betegség miatt elvesztett 1,5 millió életév 
41%-a, amelyből 8% Európára jut. Fel kell 
készülni továbbá az újonnan fellépő 
járványokra és az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia 
fokozódására.

Or. fr

Módosítás 257
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 258
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vakcinafejlesztési eljárások költségei egyre 
nőnek, hatékonyságuk pedig csökken, a 
közegészségügy terén tett intézkedések, az 
egészségfejlesztés, a kockázati tényezők 
csökkentése és a megelőzési stratégiák 
ugyanakkor hosszú távon 
költséghatékonynak bizonyultak. 
Megoldást kell találnunk az 
egészségügyben fennálló 
egyenlőtlenségekre és valamennyi európai 
polgár számára biztosítanunk kell a 
hatékony és szakszerű ellátáshoz való 
hozzájutást az egészségügyi 
rendszerekben.

Or. en

Módosítás 259
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 260
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Mindeközben a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztési eljárások költségei egyre 
nőnek, hatékonyságuk pedig csökken, az 
ezen eljárások alapjául szolgáló, humán 
vonatkozású állatkísérletek pedig egyre 
több ellenállásba ütköznek. Az ezekre 
vonatkozó szabályozást javítani kell.
Megoldást kell találnunk az 
egészségügyben fennálló 
egyenlőtlenségekre és valamennyi európai 
polgár számára biztosítanunk kell a 
hatékony és szakszerű ellátáshoz való 
hozzájutást az egészségügyi 
rendszerekben.

Or. en

Indokolás

Az uniós kutatásoknak támogatniuk kell az orvosbiológiai kutatás paradigmaváltását, azaz a 
állatkísérletekről a XXI. század korszerű vizsgálati módszereire való átállást. A molekuláris 
biológia, a biotechnológia és egyéb területek fejlődése jelentős előrelépéseket tesz lehetővé 
abban, ahogyan a tudósok a gyógyszereket és az oltóanyagokat értékelhetik. Ezek az 
eredmények gyorsabbá, olcsóbbá és a humán expozíció tekintetében relevánsabbá teszik a 
vizsgálatokat. 

Módosítás 261
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyre több tanulmány mutatja ki, hogy 
egyes vegyi anyagok veszélyeztetik az 
ember endokrin rendszerét és egészségét. 
Az endokrin zavarokat okozó ilyen –
különösen egymással kölcsönhatásban 
lévő – anyagokat teszik felelőssé többek 
között a fiúcsecsemőknél a deformálódott 
nemi szervek kialakulásáért, a lányoknál 
a korai pubertáskorért, továbbá a 
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meddőség, az elhízás és a cukorbetegség 
kialakulásáért. Ezért ezt a területet 
alaposabban meg kell vizsgálni.

Or. da

Módosítás 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 263
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 



PE492.608v01-00 68/73 AM\906315HU.doc

HU

miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nemcsak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Nagy 
volumenű, humánbiológiai kutatási 
erőfeszítésekre van különösen szükség a 
genetikai és sejtszintű folyamatok korai 
szakaszban bekövetkező zavara és az 
emberi egészségre káros fejlemények 
megjelenése közötti biológiai folyamat 
legfontosabb állomásainak 
meghatározásához. Mivel a felvázolt 
problémák nemcsak Európában, hanem –
sok esetben – világszinten tartósan fennálló 
kihívást jelentenek, megoldásuk több 
tudományágat átfogó, vegyes összetételű 
szakértői csoportok közötti, hosszú távú, 
összehangolt támogatást élvező 
együttműködést követel meg.

Or. en

Módosítás 264
Alda Sousa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nem csak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 

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

tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg, nemcsak az Európai Unióban, 
hanem globálisan is, támogatva például a 
kutatási és fejlesztési képességet az 
endemikus betegségekkel – malária, 
dengue-lázzal, tuberkulózis – sújtott 
területeken.

Or. pt

Módosítás 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ha a kutatás célja a maximális társadalmi haszon megteremtése, nem elég, hogy csak 
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innovatív és hatékony megoldásokat hoz létre: az eredményeket a nagyközönség számára is 
elérhetővé kell tenni.

Módosítás 266
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 267
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás összetettsége és elemeinek 
kölcsönös egymásra utaltsága okán európai 

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

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

Or. en

Módosítás 268
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás összetettsége és elemeinek 
kölcsönös egymásra utaltsága okán európai 
szintű fellépésre van szükség. Számos 
olyan megközelítés, eszköz és technológia 
létezik, amely a szóban forgó kihíváshoz 
kapcsolódó kutatási és innovációs területek 
legtöbbjén alkalmazható, és amelynek 
használata leghatékonyabban uniós szinten 
segíthető elő. Ezek között említhető a 
hosszú időszakot felölelő kohors 
vizsgálatok és klinikai vizsgálatok végzése, 

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

támogatása, a hosszú időszakot felölelő 
kohors vizsgálatok és klinikai vizsgálatok 
végzése, az „-omika” végződésű 
technológiák klinikai alkalmazása vagy az 
IKT-alkalmazásoknak az egészségügyi 
ellátásban való hasznosítása, vagyis az e-
egészségügy. A népesség egyes konkrét 
csoportjainak igényei szintén integrált 
megközelítést alkalmazva elégíthetők ki a 
leghatékonyabban, például a 
betegcsoportra és/vagy személyre szabott 
gyógyászat fejlesztése, a ritka betegségek 
kezelése, és az életvitelt segítő, illetve az 
önálló életvitelt lehetővé tevő megoldások 
biztosítása révén.

Or. en

Módosítás 269
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

foglalkozó európai innovációs partnerség 
és a krónikus betegségekhez kapcsolódó 
jövőbeni cselekvések keretében 
kidolgozásra kerülő tevékenységekhez.

Or. en


