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Módosítás 270
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hatékony megelőzési eszközök, köztük az 
oltások rendelkezésre állásán, a hatékony 
egészségügyi és járványfelügyeleti 
programokon, a betegségekre való 
felkészültségen, valamint a hatékony 
szűrőprogramokon és a korai 
diagnosztizáláson is múlik.

Or. en

Módosítás 272
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. da

Módosítás 273
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 274
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 275
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 276
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az orvosbiológiai kutatások 
eredményeinek a különböző betegségek, a 
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kohors vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények klinikai alkalmazási 
módokká való alakítása, különösen klinikai 
vizsgálatok végzése révén.

valamennyi polgár számára elérhető 
diagnózissal, kezeléssel és egészségügyi 
ellátással kísért gyógymódjának 
kidolgozásához való felhasználása 
hatékony eszközül szolgál az egészségügyi 
ellátás lefedettségének és 
hatékonyságának növeléséhez, valamint a 
betegek életminőségének javításához. Az 
ezekkel kapcsolatos adatok hatékony 
terjesztése és nagy léptékű kohors 
vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények klinikai alkalmazási 
módokká való alakítása, különösen klinikai 
vizsgálatok végzése révén.

Or. pt

Módosítás 277
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 
hatékony terjesztése és nagy léptékű 
kohors vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények klinikai alkalmazási 
módokká való alakítása, különösen klinikai 
vizsgálatok végzése révén (amelyeket 
például multidiszciplináris, meghatározott 
betegségre szakosodott szakértői 
központokban végeznek).

Or. en
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Módosítás 278
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. da

Módosítás 279
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 

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

hatékony terjesztése és nagy léptékű, 
többek között uniós (a szív- és érrendszeri 
betegségek esetében a Framingham
kohors vizsgálat mintáján alapuló) kohors
vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények klinikai alkalmazási 
módokká való alakítása, különösen több 
központban végzett klinikai vizsgálatok 
révén.

Or. fr

Módosítás 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegek igényeihez igazítható, új 
megelőzési és terápiás stratégiák 
kialakítása érdekében fejleszteni kell a 
személyre szabott gyógyászatot, fokozva 
ezzel a megelőzést és a betegségek korai 
felismerését. A kutatás révén azonosítani 
kell, még jobban meg kell világítani és ki 
kell dolgozni a terápiás döntéshozatalt 
befolyásoló tényezőket.

Or. en

Módosítás 281
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 

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

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

Or. en

Indokolás

A krónikus betegségek jelentik a legnagyobb kihívást annak az uniós célnak a szempontjából, 
hogy 2020-ig kettővel emelni kívánják az Európa polgárai által egészségben töltött életévek 
számát. Ezt külön meg kell említeni annak biztosítása érdekében, hogy minden krónikus 
betegségben szenvedőnek a javára váljon a megelőzéssel és a gyógyítással kapcsolatos 
döntéshozatal javítása, a legjobb gyakorlatok terjesztése és a technológiai és társadalmi 
újítások térnyerése.

Módosítás 282
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 

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

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

Or. en

Módosítás 283
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 

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

javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az (adott esetben 
szakértői központokban nyújtott) integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek, valamint a fogyatékkal élők és a 
betegek számára – lehetővé teszik, hogy 
aktívak és önállóak maradjanak. Mindez 
hozzájárul ezen társadalmi csoportok 
fizikai, szociális és mentális jóllétének 
növeléséhez és meghosszabbításához, 
valamint életminőségének emeléséhez.

Or. en

Módosítás 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

emberek, a krónikus betegségben 
szenvedők és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Or. en

Módosítás 285
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 286
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 287
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 288
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak. Hangsúlyt fognak 
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helyezni arra is, hogy a polgárokat 
aktívan bevonó és szükségleteiket és 
elvárásaikat tükröző kutatási és 
innovációs menetrend kialakítása 
érdekében az egészségügy valamennyi 
érdekelt felét, köztük a betegeket és a 
betegek szervezeteit is bevonják.

Or. en

Indokolás

Az EU által finanszírozott egészségügyi kutatásnak a polgárok szükségleteit és elvárásait kell 
tükröznie, akiknek segítésére e kutatás hivatott, vagyis maguknak a betegeknek a szükségleteit 
és elvárásait. A betegek szervezetei szakértelmük, rálátásuk és elképzeléseik folytán ideális 
helyzetben vannak ahhoz, hogy segítsenek a kutatási menetrend meghatározásában, tartalmas 
kapcsolatokat építsenek ki az összes jelentős érdekelt féllel és egységesen képviseljék a 
betegek álláspontját.

Módosítás 289
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak. E célból az Európai 
Unióban a magas szintű versenyképesség 
és jövőbeni innováció érdekében 
rendkívül fontos a széles kutatási bázis.

Or. en

Módosítás 290
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az új piaci lehetőségek 
kialakítása és az Unióban működő 
iparágak versenyképessége, valamint 
támogatásban részesüljenek a kkv-k.

Or. fr

Módosítás 291
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; az emberi
betegségek és toxicitás folyamatainak
megértése és a diagnosztizálás javítása, 
valamint a biomarkerek és 
hatásmechanizmusok megértése; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
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elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató, az emberi egészség és 
betegség megértése szempontjából 
lényeges tudományos eszközök és 
módszerek javítása; végül az egészségügyi 
rendszerek hatékonyságának és 
eredményességének optimalizálása, illetve 
az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 292
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos, valamint 
szociális) tényezők megismerése, az 
egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés 
javítása; a betegségek megértése és a 
diagnosztizálás javítása; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
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szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal,
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; a 
fogyatékossággal élők rendelkezésére álló 
egészségügyi ellátás és kezelés típusában, 
megfelelőségében és minőségében 
fennálló egyenlőtlenségek megértése, 
ideértve ezeknek a fogyatékossággal 
élőket érintő következményeit (például az 
önállóság elvesztése); az aktív időskor, az 
önálló életvitel és az életvitelt segítő 
megoldások alkalmazásának elősegítése az 
idősek és a fogyatékossággal élők, 
különösen a magas fokú támogatást 
igénylők számára; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén, 
ideértve az európai jóléti rendszerekre és 
azoknak a fogyatékossággal élők 
különböző szükségleteinek – köztük a 
részvétel és a foglalkoztatásban maradás 
iránti igénynek – a kielégítése 
tekintetében elért hatékonyságára 
vonatkozó tanulmányokat.

Or. en

Módosítás 293
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal,
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel, az 
éghajlatváltozással, a szegénységgel és a 
nemi hovatartozással kapcsolatos) 
tényezők megismerése, az 
egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés 
javítása; a betegségek megértése és a 
diagnosztizálás javítása; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek jobb
gyógyítása, a mindenki számára elérhető 
diagnózis, kezelés és egészségügyi ellátás 
biztosításával; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való gyorsabb 
és hatékonyabb alakítása; az egészséggel 
kapcsolatos adatok hatékonyabb 
felhasználása; az egészséges időskor, az 
önálló életvitel és az életvitelt segítő 
megoldások alkalmazásának elősegítése; a 
palliatív kezelésekhez és a reproduktív 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
feltételeinek javítása, és az egyének arra 
való bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. pt
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Módosítás 294
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal,
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony és speciális szűrőprogramok 
kidolgozása és az azok 
hozzáférhetőségének javítása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; gyógymódok kifejlesztése az 
elhanyagolt betegségekre; a felügyelet és a 
felkészültség fokozása; hatékonyabb 
védőoltások kifejlesztése; a számítógépes 
(úgynevezett „in silico”) gyógyászat 
alkalmazása a betegségek kezelésének és 
előrejelzésének javítása érdekében; a 
betegségek gyógyítása; a klinikai gyakorlat 
során szerzett ismeretek innovatív, 
igényekre szabható tevékenységekké való 
alakítása; az egészséggel kapcsolatos 
adatok hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése, ideértve a 
meghatározott betegségre szakosodott, 
multidiszciplináris szakértői 
központokban nyújtott ellátást és kezelést; 
a politikai döntéshozatalt és a szabályozás 
iránti igényeket támogató tudományos 
eszközök és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása,
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
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tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése (például az 
ellátás leghatékonyabb biztosításával 
kapcsolatban, a betegek értékelése 
alapján), valamint az innovatív 
technológiák és megközelítések 
alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 295
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló tényezők (köztük a 
környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos tényezők és az endokrin 
rendszert károsító tényezők) megismerése, 
az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása, 
ideértve a pszichoszociális szempontokat 
is; az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; szabványosított 
adatelemzési technikák; az aktív időskor, 
az önálló életvitel és az életvitelt segítő 
megoldások alkalmazásának elősegítése; az 
egyének arra való bátorítása, hogy 
egészségükkel kapcsolatban felelős 
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és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

döntéseket hozzanak; az integrált ellátás 
ösztönzése; a politikai döntéshozatalt és a 
szabályozás iránti igényeket támogató 
tudományos eszközök és módszerek 
javítása; végül az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
optimalizálása, illetve az egészségügyi 
egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén. A 
tevékenységek a területen belüli 
fenntartható megoldások biztosítása 
érdekében teljes mértékben kihasználják a 
valódi interdiszciplináris megközelítésre 
kínálkozó lehetőségeket, egyesítve a mind 
a hat kihívásból és a többi pillérből 
származó tudást. Az eredmények gyors 
térnyerésének és hasznosításának 
biztosítása érdekében ösztönözni kell az 
egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók 
aktív részvételét.

Or. en

Módosítás 296
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
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„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal,
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; a meddőségi zavarok 
megoldása; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 297
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a magatartással, a
környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos) tényezők megismerése, az 
egészség-műveltség megértése és az 
európai polgárok körében az egészség-
műveltséget javító, kapcsolódó programok 
támogatása, az egészségfejlesztésnek, az 
egészséges életmód népszerűsítésének és a 
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fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal,
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

betegségmegelőzésnek a javítása; a 
betegségek megértése és a diagnosztizálás 
javítása; hatékony szűrőprogramok 
kidolgozása, a megbetegedésre való hajlam 
felmérésének javítása; a felügyelet és a 
felkészültség fokozása; hatékonyabb 
védőoltások kifejlesztése; a számítógépes 
(úgynevezett „in silico”) gyógyászat 
alkalmazása a betegségek kezelésének és 
előrejelzésének javítása érdekében; a 
betegségek gyógyítása; a klinikai gyakorlat 
során szerzett ismeretek innovatív, 
igényekre szabható tevékenységekké való 
alakítása; az egészséggel kapcsolatos 
adatok hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 298
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
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megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása, 
különösen a lehetséges gyógykezeléshez 
vagy megelőzéshez kapcsolódóan; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. en

Indokolás

A diagnosztizálásra vonatkozó elszigetelt kutatás nem célravezető, ha nem foglalkozik 
legalább tágabb értelemben a terápiával is.

Módosítás 299
Rolandas Paksas
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; a 
fogyatékossággal élők rendelkezésére álló 
egészségügyi ellátás és kezelés típusában, 
megfelelőségében és minőségében 
fennálló egyenlőtlenségek megértése, 
ideértve ezeknek a fogyatékossággal 
élőket érintő következményeit (például az 
önállóság elvesztése); az egészségügyi 
ellátásban való felhasználói részvételre 
vonatkozó politikákra és gyakorlatokra 
irányuló kutatás; az aktív időskor, az 
önálló életvitel és az életvitelt segítő 
megoldások alkalmazásának elősegítése; az 
egyének arra való bátorítása, hogy 
egészségükkel kapcsolatban felelős 
döntéseket hozzanak; az integrált ellátás 
ösztönzése; a politikai döntéshozatalt és a 
szabályozás iránti igényeket támogató 
tudományos eszközök és módszerek 
javítása; végül az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
optimalizálása, illetve az egyenlőtlenségek 
csökkentése tudományosan megalapozott 
döntéshozatal, a bevált gyakorlatok 
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terjesztése, valamint az innovatív 
technológiák és megközelítések 
alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.3 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai vízügyi intézkedések jövőbeni 
szükségességével kapcsolatos kihívásnak 
való megfelelés érdekében megfelelő 
uniós forrásokat kell előirányozni a 
vízügyi innovációk területén végzett 
kutatási és innovációs tevékenységekre. E 
célból a Horizont 2020 teljes 
költségvetésének egy részét (2014–2020 
folyamán) e társadalmi kihívásra kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 301
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Élelmiszer-biztonság és 
élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

Or. en
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Indokolás

A 31. módosítás javítása, amely részben a Bizottság által a tengerkutatás és a 
tengerhasznosítási célú kutatás hatóköre tekintetében tett észrevételeket tükrözi.

Módosítás 302
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 
gyorsítani a fenntartható európai 
biogazdaságra való áttérést.

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez a biológiai sokféleséget 
tiszteletben tartó termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 
gyorsítani a fenntartható európai 
biogazdaságra való áttérést.

Or. en

Módosítás 303
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű egészséges
élelmiszer és egyéb bioalapanyagú termék 
rendelkezésre állítása: ehhez termelékeny 
és erőforrás-hatékony elsődleges termelési 
és élelmiszer-feldolgozási rendszereket kell 
kifejleszteni, meg kell erősíteni a hozzájuk 
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szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 
gyorsítani a fenntartható európai 
biogazdaságra való áttérést.

kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 
valamint versenyképes és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ellátási láncokat kell 
létrehozni. Mindez fel fogja gyorsítani a 
fenntartható európai biogazdaságra való 
áttérést.

Or. en

Módosítás 304
Elena Oana Antonescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 
gyorsítani a fenntartható európai 
biogazdaságra való áttérést.

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása, az ökoszisztémák jelenlegi túlzott 
kihasználásának elkerülésével: ehhez 
termelékeny és erőforrás-hatékony 
elsődleges termelési rendszereket kell 
kifejleszteni, meg kell erősíteni a hozzájuk 
kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 
valamint versenyképes és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ellátási láncokat kell 
létrehozni. Mindez fel fogja gyorsítani a 
fenntartható európai biogazdaságra való 
áttérést.

Or. ro

Módosítás 305
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
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egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 
gyorsítani a fenntartható európai 
biogazdaságra való áttérést.

egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, közelíteni kell a 
mennyiségi és minőségi megközelítéseket, 
valamint versenyképes és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ellátási láncokat kell 
létrehozni.

Or. fr

Módosítás 306
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátáshoz becslések szerint a világon 70%-
kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátáshoz becslések szerint a világon 70%-
kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
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tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 2030-ig 50%-kal csökkentsük. Az 
állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez. 
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 2030-ig 50%-kal csökkentsük. Az 
állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
Hatékony, nemzeti szintű szárazföld-
figyelési, talajvédelmi és megelőzési 
intézkedésekre is szükség van, de az uniós 
fellépés is alapvető fontosságú az egységes 
piac végső ellenőrzéséhez és hatékony 
működéséhez. A kihívás sokrétű, és 
számos, egymással szorosan összefüggő 
területet érint, ezért többféle megközelítést 
igényel.

Or. en

Módosítás 307
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
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erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátáshoz becslések szerint a világon 70%-
kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 2030-ig 50%-kal csökkentsük. Az 
állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez. 
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel. 

erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátásához becslések szerint a világon 
70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Ez 
az élelmezési vészhelyzet nem igazolja sem 
a gyakran többletet mutató nemzeti 
termelés és az élelmiszeripari termékek 
behozatalának rendszeres növekedése 
közötti aktuális egyensúlyhiányt, sem a 
nemzetközi élelmiszerhálózat egyre 
bonyolultabb voltát. Ezért az Európai 
Unió számára fontos, hogy elsősorban a 
váltakozó évszakok, a termékek 
származása és az élelmiszerek nyomon 
követésére való képesség 
figyelembevételével jobban ellenőrzése 
alatt tartsa az ellátási láncokat. Az Unió 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 10%-a a 
mezőgazdasághoz köthető, és miközben 
Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 2030-ig 50%-kal csökkentsük. Az 
állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
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Hatékony, nemzeti szintű megelőzési 
intézkedésekre is szükség van, de az uniós 
fellépés is alapvető fontosságú az egységes 
piac végső ellenőrzéséhez és hatékony 
működéséhez. A kihívás sokrétű, és 
számos, egymással szorosan összefüggő 
területet érint, ezért többféle megközelítést 
igényel.

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszerek jobb nyomonkövethetősége az Európai Unió egyik fontos célkitűzése, hogy 
jobb legyen az ételmérgezések felderítése és elkerülhető legyen a fertőzés forrásának 
azonosításában elszenvedett késedelem. A 2011. júniusban Németországban kitört E. coli 
járvány okozta egészségügyi válság példája különösen jól szemlélteti ezt.

Módosítás 308
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságos és egészséges élelmiszerek, 
a bioanyagok, a bio-üzemanyagok és a 
bioalapanyagú, a fogyasztási cikkektől az 
alapvegyszerekig terjedő termékek iránti 
piaci igény kielégítéséhez egyre több 
biológiai forrás szükséges. Az ezek 
előállításához szükséges szárazföldi és vízi 
ökoszisztémák kapacitása azonban véges, 
miközben kiaknázásukért számos ágazat 
verseng egymással és használatuk sem 
mindig optimális, miként ezt a talajban 
lévő kötött szén és ezáltal a talaj 
termőképességének súlyos mértékű 
csökkenése is bizonyítja. A mezőgazdasági 
földterületek, az erdők, a tengerek és az 
édesvizek nyújtotta ökoszisztéma-
szolgáltatásokat nagy mértékben lehetne 
tovább erősíteni: ehhez azonban az 
agronómiai és környezetvédelmi 
szempontok érvényesülésére van szükség a

A biztonságos és egészséges élelmiszerek, 
a bioanyagok, a bio-üzemanyagok és a 
bioalapanyagú, a fogyasztási cikkektől az 
alapvegyszerekig terjedő termékek iránti 
piaci igény kielégítéséhez egyre több 
biológiai forrás szükséges. Az ezek 
előállításához szükséges szárazföldi és vízi 
ökoszisztémák kapacitása azonban véges, 
miközben kiaknázásukért számos ágazat 
verseng egymással és használatuk sem 
mindig optimális, miként ezt a talajban 
lévő kötött szén és ezáltal a talaj 
termőképességének súlyos mértékű 
csökkenése is bizonyítja. Az ökoszisztémák 
ellenálló képességét és a mezőgazdasági 
földterületek, az erdők, a tengerek és az 
édesvizek nyújtotta ökoszisztéma-
szolgáltatásokat nagymértékben lehetne 
tovább erősíteni: ehhez azonban az 
agronómiai és környezetvédelmi 
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fenntartható termelés során. szempontok érvényesülésére van szükség a 
fenntartható termelés során.

Or. en

Módosítás 309
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.1 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony hulladékképződéssel járó 
termelési lánc megteremtése – amely az 
éghajlatváltozással és a 
népességnövekedéssel összefüggésben is 
képes biztosítani az élelmiszer-ellátást –
felölelheti az olyan, jobb gazdálkodási 
rendszereket, amelyek az ellátási lánc 
egészében minimálisra szorítják a 
szárazföld/ tenger szintjén történő bevitelt. 
A külső beviteltől való függőség 
minimálisra szorításának alapjaként 
felhasználhatók a mezőgazdasági 
termelők természeti erőforrásokra, 
ökológiai folyamatokra és 
termékminőségre vonatkozó közös 
ismereteik. A fogyasztók bizalmán és a 
termelőkhöz való nagyobb közelségen 
alapuló, rövidebb agrár-élelmiszeripari 
láncok szintén az alacsony 
hulladékképződéssel járó termelési lánc 
alapját jelentik, és eközben – az állatjólét 
figyelembevétele mellett – megoldást 
adnak a jó minőségű élelmiszerek iránti 
fogyasztói keresletre.

Or. en

Módosítás 310
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biológiai forrásokban és az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntarthatóbb, hatékonyabb és 
integráltabb módon is történhet. Jobban 
lehetne hasznosítani például az erdőkből 
származó biomasszát, valamint a 
mezőgazdasági, vízi, ipari vagy akár a 
települési hulladék-áramokat.

A biológiai forrásokban és az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntarthatóbb, hatékonyabb és 
integráltabb módon is történhet. Jobban 
lehetne hasznosítani például a 
mezőgazdaságból, az erdőkből származó 
biomasszát, valamint a mezőgazdasági, 
vízi, ipari vagy akár a települési hulladék-
áramokat.

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy maga a mezőgazdaság az e célra szolgáló növények, a beépített 
tulajdonságokkal rendelkező növények kifejlesztése és a termények kaszkádhasznosítása révén 
nagy lehetőségeket rejt a biomassza fenntartható előállítására és felhasználására.

Módosítás 311
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
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vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

vidéki területeken és a part menti 
térségekben. A biogazdaság a piacorientált 
funkciók mellett a közjavakkal 
kapcsolatos funkciók széles körét is 
ellátja, amelyeket meg kell őrizni: 
mezőgazdasági és erdős táj, a 
mezőgazdasági földterületek és az erdők 
biológiai sokfélesége, vízminőség és a víz 
rendelkezésre állása, talajműködés, az 
éghajlat stabilitása, levegőminőség, az 
árvizekkel és tüzekkel szembeni ellenálló 
képesség. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók, a fogyasztók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 312
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.2 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. Az átlátható
többszereplős fellépés révén biztosítható a 
kutatók, a vállalkozások, a mezőgazdasági 
és egyéb termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Or. en
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Módosítás 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
takarmánnyá, bioalapanyagú termékekké 
és energiává való átalakítását, valamint a 
kapcsolódó közjavakat foglalja magában –
magas európai uniós hozzáadott értéket hoz 
létre. A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.
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Módosítás 314
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció az uniós 
szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a közös halászati 
politika, az integrált tengerpolitika, az 
európai éghajlat-változási program, a 
vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv, az erdészeti 
cselekvési terv, a talajvédelmi tematikus 
stratégia, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig szóló uniós stratégia, 
az európai stratégiai energiatechnológiai 
terv, az EU ipari és innovációs 
szakpolitikái, illetve külső és fejlesztési 
segélyezési politikái, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben a kutatás és az 
innováció jobban beépül az uniós 
szakpolitikákba, az nagy mértékben 
növelni fogja azok európai hozzáadott 
értékét, multiplikátor hatást fejt ki, növeli a 
kutatás és az innováció társadalmi 
jelentőségét, és elősegíti a termőfölddel, a 
tengerekkel és az óceánokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a bioalapú 

A kutatás és az innováció az uniós 
szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a közös halászati 
politika, az integrált tengerpolitika, az 
európai éghajlat-változási program, a 
vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv, a hulladékokról 
szóló keretirányelv, az erdészeti cselekvési 
terv, a talajvédelmi tematikus stratégia, a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig szóló uniós stratégia, az európai 
stratégiai energiatechnológiai terv, az EU 
ipari és innovációs szakpolitikái, illetve 
külső és fejlesztési segélyezési politikái, a 
növény-egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben a kutatás és az 
innováció jobban beépül az uniós 
szakpolitikákba, az nagy mértékben 
növelni fogja azok európai hozzáadott 
értékét, multiplikátor hatást fejt ki, növeli a 
kutatás és az innováció társadalmi 
jelentőségét, és elősegíti a termőfölddel, a 
tengerekkel és az óceánokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a bioalapú 



AM\906357HU.doc 41/95 PE492.613v01-00

HU

piacok továbbfejlesztését. piacok továbbfejlesztését.

Or. en

Módosítás 315
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi és gazdasági előnyökre 
összpontosító, problémaorientált fellépést, 
valamint a biogazdasághoz kapcsolódó 
ágazatok és piacok korszerűsítését több 
tudományágat érintő kutatások támogatják 
majd, ez pedig serkenti az innovációt és új 
gyakorlatok, termékek és eljárások 
megjelenéséhez vezet. Az említett fellépés 
az innovációt átfogó módon közelíti meg: 
számos területre kiterjed a technológiai, 
nem technológiai, szervezési és társadalmi 
innovációtól az új üzleti modelleken át a 
márkafejlesztésig és a szolgáltatásokig.

A társadalmi, környezetvédelmi és 
gazdasági előnyökre összpontosító, 
problémaorientált fellépést, valamint a 
biogazdasághoz kapcsolódó ágazatok, a 
részt vevő szereplők és piacok 
korszerűsítését több tudományágat érintő 
kutatások támogatják majd, ez pedig 
serkenti az innovációt és új gyakorlatok, 
fenntartható termékek és eljárások 
megjelenéséhez vezet. Az említett fellépés 
az innovációt átfogó módon közelíti meg: 
számos területre kiterjed a technológiai, 
nem technológiai, szervezési és társadalmi 
innovációtól az új üzleti modelleken át a
márkafejlesztésig és a szolgáltatásokig. 
Teljes mértékben el kell ismerni a 
mezőgazdasági termelők és a kkv-k 
innovációhoz való hozzájárulásának 
lehetőségét a területen. A bioalapú 
gazdaság megközelítése figyelembe veszi a 
helyi tudás fontosságát, amely növeli a 
helyi képességeket, és emellett a 
sokféleségnek és az összetettségnek is teret 
enged.

Or. en

Módosítás 316
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.3 pont – a pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben európai és globális távlatban
megőrizzük a természeti erőforrásokat, így 
a biológiai sokféleséget, erősítsük az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 
alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz és 
enyhítsük annak hatásait. A tevékenységek 
a fenntarthatóbb, ellenállóképesebb,
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó, alacsony külső bevitelű 
és organikus gazdálkodás), a természeti 
erőforrásokat védő, sokszínű, a változó 
környezethez alkalmazkodni képes és 
ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
különféle élelmiszerrendszereket és a
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

Or. en

Módosítás 317
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a 
fenntarthatóbb, nagyobb termelékenységű, 

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, védjük a talajt és a 
vízforrásokat, és egyúttal megbirkózzunk 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
és az abból fakadó hatások enyhítésének 
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erőforrás-hatékony (ezen belül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó) és 
ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

kihívásaival. A tevékenységek a 
fenntarthatóbb, nagyobb termelékenységű, 
erőforrás-hatékony (ezen belül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó) és 
ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

Or. en

Módosítás 318
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben globális szinten megőrizzük a 
természeti erőforrásokat, erősítsük az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, védjük a 
biológiai sokféleséget és a természetes 
élőhelyeket, és alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek előnyben 
részesítik a módszeres megközelítéseket, és
a fenntarthatóbb, nagyobb 
termelékenységű, erőforrás-hatékony (ezen 
belül alacsony szén-dioxid-kibocsátással és 
alacsony bevitellel járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek – ezen belül az organikus 
gazdálkodás – előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan az élelmiszer-termelési 
rendszerek sokféleségének biztosítását 
célzó és a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

Or. en
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Módosítás 319
Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók jobb tájékoztatást 
kapjanak az élelmiszerekről, és teret 
nyerjenek az olyan versenyképes 
élelmiszer-feldolgozási módszerek, 
amelyek kevesebb nyersanyagot 
használnak fel, és kisebb a melléktermék-, 
hulladék- és üvegházhatásúgáz-
kibocsátásuk.

Or. en

Módosítás 320
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 

A cél a polgárok jó minőségű, biztonságos, 
egészséges és megfizethető árú 
élelmiszerek iránti igényének kielégítése, 
az élelmiszerek és takarmányok 
előállításának és forgalmazásának 
fenntarthatóbbá tétele, valamint az 
élelmiszer-ágazat versenyképességének 
növelése. A tevékenységek célja, hogy 
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egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

mindenki jó minőségű, egészséges és 
biztonságos élelmiszerhez jusson, a 
fogyasztók megalapozott döntéseket 
hozzanak, és teret nyerjenek az olyan 
versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

Or. it

Módosítás 321
Yves Cochet, Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának, valamint az élelmiszer-
fogyasztásnak a fenntarthatóbbá tétele, 
továbbá az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges, autentikus, jó minőségű és 
biztonságos élelmiszerek széles 
választékához jusson, a fogyasztók 
megalapozott döntéseket hozzanak, és teret 
nyerjenek az olyan versenyképes 
élelmiszer-feldolgozási módszerek, 
amelyek kevesebb nyersanyagot és 
adalékanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

Or. en

Módosítás 322
Vittorio Prodi
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése, az európai 
biológiai sokféleség megőrzése mellett. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

Or. en

Módosítás 323
Yves Cochet, Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása, a biológiai sokféleség és 
az ökoszisztéma-szolgáltatások védelme 
mellett. A tevékenységek középpontjában 
az áll, hogy a világgazdaság 
kontextusában fenntartható és 
környezetbarát halászati formák és európai 
akvakultúra-ágazat kialakítása révén a 
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hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz.
Gondosan figyelembe kell venni a
biotechnológia nyílt tengeri
ökoszisztémákban való felhasználásával 
kapcsolatos környezetvédelmi aggályokat.

Or. en

Módosítás 324
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

A cél az élő vízi erőforrások 
fogyasztásának fenntartható szinten 
tartása, és eközben az európai óceánokból 
és tengerekből származó társadalmi és 
gazdasági előnyök maximalizálása. A 
tevékenységek középpontjában egyrészről 
az áll, hogy fenntartható és környezetbarát 
halászati formák kialakítása és a 
világgazdaság kontextusában versenyképes 
európai akvakultúra-ágazat létrehozása 
révén a halászat optimális mértékben 
járuljon hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

Or. en

Módosítás 325
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.3 pont – c pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”). Az
elővigyázatosság elvét, valamint a civil 
társadalomnak a biotechnológia nyílt 
tengeri ökoszisztémákban való 
felhasználásával és elterjesztésével 
kapcsolatos aggályait figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 326
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) további cél a beltengerekben és a 
folyókban élő fajok homogenizálódása 
elleni küzdelem, amelyek – elsősorban a 
zavarokkal szembeni fokozott 
rugalmasságuk következtében – nem 
elhanyagolható hatást gyakorolnak az 
ökoszisztémák működésére.
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Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy foglalkozni kezdjünk a vizek és a folyók uniformizálódásának jelenségével. Az 
elmúlt évtizedekben csak az EU-ban több mint 400 halfajt juttattak be olyan folyókba, 
amelyekben azok korábban nem voltak jelen.

Módosítás 327
Yves Cochet, Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

A cél a megújuló energián alapuló és 
energiahatékony, erőforrás-hatékony, 
fenntartható és versenyképes bioalapú 
iparágak előmozdítása Európában. A 
tevékenységek középpontjában a 
hagyományos ipari folyamatok és 
termékek erőforrás- és energiahatékony 
bioalapú folyamatokká és termékekké való 
átalakítása és ezáltal a biogazdaság 
előmozdítása, az elsődleges termelésből 
származó biomassza, a biohulladék és a 
bioalapú iparágakból származó 
melléktermékek hasznosítása és ily módon 
az integrált biofinomítók fejlesztése, 
valamint az új piacok szükség esetén a 
szabványosítás támogatásán, de 
szabályozási, demonstrációs és egyéb 
tevékenységeken keresztül is történő
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
környezeti és társadalmi-gazdasági
hatásokat.

Or. en

Módosítás 328
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2.3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek előállítása és
hasznosítása és ily módon az integrált 
biofinomítók fejlesztése, valamint a 
szabványosítási, szabályozási és 
demonstrációs/kísérleti és egyéb 
tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

Or. en

Indokolás

Az integrált biofinomítók fejlesztése nem korlátozódhat a hasznosításra.

Módosítás 329
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
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folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat, valamint a civil társadalom 
nézeteit és aggályait.

Or. en

Módosítás 330
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal kívánja 
csökkenteni üvegházhatásúgáz-
kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A 
tervek szerint 2020-ban a végfelhasználói 
energiafogyasztás 20%-át a megújuló 
energiaforrások fednék le. Mindezt 
kiegészíti egy 20%-os energiahatékonysági 
célkitűzés. Ezek a célok csak az 
energiarendszer teljes felülvizsgálatával 
érhetők el, amelynek alacsony szén-dioxid 
kibocsátási profillal, energiaellátási 
biztonsággal és megfizethetőséggel kell 
együtt járnia, egyúttal pedig erősíteni kell 
az európai gazdasági versenyképességet is. 
E reformra azért van szükség, mert az
energia világpiaci árának ingadozása (és az 
azzal járó, ellátásbiztonságot érintő 
gondok), az energiaforrásokra nehezedő 
adóterhek növekedése, valamint az uniós 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

környezetvédelmi politikákhoz való 
alkalmazkodás jelentős költségei miatt az 
európai ágazati szereplők és fogyasztók 
jövedelmük mind nagyobb hányadát 
fordítják energiára.

Or. it

Módosítás 331
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. 2050-ig el 
kell érni az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások 80–95%-os csökkentését. A 
2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben 
szereplő összes szén-dioxid-mentesítési 
forgatókönyv azt mutatja, hogy e század 
közepére az energiaellátási technológiák 
legnagyobb részét a megújuló energián 
alapuló technológiák fogják adni, és a 
végfelhasználás energiahatékonysága 
kritikus szerepet fog játszani a 
célkitűzések elérésében. Ezért célszerű, 
hogy az e kihíváshoz tartozó költségvetés 
80%-át a megújuló energiával, valamint a 
végfelhasználás energiahatékonyságával 
kapcsolatos kutatásra és innovációra 
fordítsák. Ezek a célok csak az 
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teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

energiarendszer teljes felülvizsgálatával 
érhetők el, amelynek alacsony szén-dioxid 
kibocsátási profillal, energiaellátási 
biztonsággal és megfizethetőséggel kell 
együtt járnia, egyúttal pedig erősíteni kell 
az európai gazdasági versenyképességet is. 
Európa egyelőre távol áll ezeknek az 
átfogó céloknak a megvalósulásától. Az 
európai energiarendszer 80%-a még a 
fosszilis tüzelőanyagokra épül, az Unió 
teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
80%-áért pedig az ágazat felel. Évente a 
bruttó hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en

Módosítás 332
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig végső soron 80–95%-kal kívánja 
csökkenteni üvegházhatásúgáz-
kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A 
tervek szerint 2020-ban a végfelhasználói 
energiafogyasztás 20%-át a megújuló 
energiaforrások fednék le. Mindezt 
kiegészíti egy 20%-os energiahatékonysági 
célkitűzés. Ezek a célok csak az 
energiarendszer teljes felülvizsgálatával 
érhetők el, amelynek alacsony szén-dioxid 
kibocsátási profillal, energiaellátási 
biztonsággal és megfizethetőséggel kell 
együtt járnia, egyúttal pedig erősíteni kell 
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gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

az európai gazdasági versenyképességet is. 
Európa egyelőre távol áll ezeknek az 
átfogó céloknak a megvalósulásától. Az 
európai energiarendszer 80%-a még a 
fosszilis tüzelőanyagokra épül, az Unió 
teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
80%-áért pedig az ágazat felel. Évente a 
bruttó hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet, hacsak nem kerül sor az EU-ban 
új források fenntartható módon történő 
feltárására. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2050-ig történő csökkentésére vonatkozó végső célról még 
nem született döntés. A 80–95%-os célok kívánatos, de nem szükségszerűen megvalósítható 
célok. Európában léteznek új földgáz- és kőolajforrások is, és jelenleg döntenek arról, hogy 
ezeket fenntarthatóan ki lehet-e aknázni. A Horizont 2020-ban ezekről sem szabad 
megfeledkezni.

Módosítás 333
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve egyértelművé 
teszi, hogy az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás célzott csökkentését elsősorban 
az Unió területén kell elérni. Ehhez 2050-
ig az energia-ágazatban több mint 90%-
kal, az iparban több mint 80%-kal, a 
közlekedési ágazatban legalább 60%-kal, 

törölve
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a lakossági felhasználás és a 
szolgáltatások terén pedig mintegy 90%-
kal kell csökkenteni a szén-dioxid-
kibocsátást.

Or. it

Indokolás

A keretprogram – amint az a címéből is kitűnik – 2020-ig érvényes. Ezért teljesen felesleges a 
következő évtizedekre vonatkozó, jövőbeni forgatókönyvek felvázolása.

Módosítás 334
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve egyértelművé 
teszi, hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
célzott csökkentését elsősorban az Unió 
területén kell elérni. Ehhez 2050-ig az 
energia-ágazatban több mint 90%-kal, az 
iparban több mint 80%-kal, a közlekedési 
ágazatban legalább 60%-kal, a lakossági 
felhasználás és a szolgáltatások terén pedig 
mintegy 90%-kal kell csökkenteni a szén-
dioxid-kibocsátást. 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának a Bizottság által 
készített ütemterve – tekintettel arra, hogy 
nincs globális megállapodás a kérdésről –
azon a feltételezésen alapul, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás célzott 
csökkentését elsősorban az Unió területén 
kell elérni. Ehhez 2050-ig az energia-
ágazatban akár több mint 90%-kal, az 
iparban több mint 80%-kal, a közlekedési 
ágazatban 60%-kal, a lakossági 
felhasználás és a szolgáltatások terén pedig 
90%-kal kell csökkenteni a szén-dioxid-
kibocsátást.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2050-ig történő csökkentésére vonatkozó végső célról még 
nem született döntés. A 80–95%-os célok kívánatos, de nem szükségszerűen megvalósítható 
célok.
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Módosítás 335
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a megfizethető 
árú, hatékony, megbízható, alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Or. it

Módosítás 336
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.1 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A források optimális felhasználását 
tekintve a SET-terv európai hozzáadott 
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értékét az adja, hogy a tervben szereplő 
valamennyi technológia külön 
költségvetési tételként szerepel.

Or. it

Módosítás 337
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

Az intézkedések központi célkitűzése a
megújuló energiaforrások, a nagyobb 
léptékű, megfizethető árú, 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságosabb, magasabb átalakítási 
hatékonysággal rendelkező és a különféle 
piaci és működési környezet számára 
könnyebben elérhető technológiák kutatása 
és teljes körű demonstrációja.

Or. it

Módosítás 338
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
hatékonyabb, alacsonyabb költségű, a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságosabb, magasabb átalakítási 
hatékonysággal rendelkező és a különféle 
piaci és működési környezet számára 
könnyebben elérhető technológiák kutatása 
és demonstrációja.
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kutatása és teljes körű demonstrációja.

Or. en

Módosítás 339
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja. A 
tevékenységek központi célkitűzése a 
megújuló energia tárolására szolgáló 
technológiák kutatása és fejlesztése is.

Or. xm

Módosítás 340
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása 
és teljes körű demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a 
hidrogén- és üzemanyagcellák piacra 
jutásához szükséges időt, és új, hosszú távú 
kiérleltségi potenciállal rendelkező 

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása 
és teljes körű demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a
biometán, hidrogén- és üzemanyagcellák 
piacra jutásához szükséges időt, és új, 
hosszú távú kiérleltségi potenciállal 
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opciókat kínálnak. rendelkező opciókat kínálnak.

Or. it

Módosítás 341
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.3 pont – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Intelligens és egységes európai 
villamosenergia-hálózat

d) Intelligens és egységes európai 
villamosenergia-hálózat, amely lehetővé 
teszi a megújuló energiaforrásoknak az 
energiaszerkezetbe történő teljes körű 
integrálását

Or. en

Módosítás 342
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.3 pont – e pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
energiaipari technológiák több 
tudományágat érintő kutatása (beleértve a 
távlati cselekvéseket), valamint a 
páneurópai kutatási programok és a 
világszínvonalú létesítmények közös 
megvalósítása.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
energiaipari technológiák (beleértve a 
távlati cselekvéseket) és az eszközök, 
létesítmények és új technológiai 
fejlesztések tengeri környezetre gyakorolt 
hatásának több tudományágat érintő 
kutatása, valamint a páneurópai kutatási 
programok és a világszínvonalú 
létesítmények közös megvalósítása.

Or. en

Módosítás 343
Yves Cochet, Jill Evans
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések középpontjában az 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
piaci elterjedését elősegítő, a nem 
technológiai akadályok felszámolását és az 
uniós energiapolitika költséghatékony 
végrehajtását célzó alkalmazott innováció 
áll.

Az intézkedések középpontjában az 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
piaci elterjedését elősegítő, a nem 
technológiai akadályok felszámolását és az 
uniós energiapolitika költséghatékony 
végrehajtását célzó alkalmazott innováció 
áll. Ezzel összefüggésben a jelenlegi 
Horizont 2020 program keretében 
ambiciózus költségvetési előirányzat 
mellett folytatni kell a versenyképességi és 
innovációs keretprogram alatt sikeresen 
végrehajtott Intelligens energia – Európa 
programot.

Or. en

Módosítás 344
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4.1 pont – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes 
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgálja.

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, megfizethető, gördülékeny, és 
az egyes polgárok, a gazdaság és a 
társadalom javát szolgálja.

Or. en

Módosítás 345
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4.1 pont – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedési rendszernek fel kell 
karolnia az „egészséges időskor és az 
önálló életvitel” filozófiáját, vagyis
életkorra, nemre és fogyatékosságra 
tekintet nélkül mindenki számára 
hozzáférhetőnek és kihasználhatónak kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 346
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4.3 pont – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, az elektromos 
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla
kibocsátású járművek új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, a megfizethető 
piaci árú, alacsony kibocsátású járművek 
új generációja kifejlesztésének és 
alkalmazásának felgyorsítása, különös 
tekintettel a hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Or. it
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Módosítás 347
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4.3 pont – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, az elektromos 
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla 
kibocsátású járművek új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, a megfizethető 
piaci árú, elektromos meghajtású és egyéb 
alacsony vagy nulla kibocsátású járművek 
új generációja kifejlesztésének és 
alkalmazásának felgyorsítása, különös 
tekintettel a hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Or. it

Módosítás 348
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4.3 pont – c pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési eszközök új 
generációjának kifejlesztése és a következő 

Az intézkedések központi célkitűzése a 
versenyképes piaci árú, innovatív 
közlekedési eszközök új generációjának 
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generáció előkészítése új koncepciók és 
tervek, intelligens ellenőrző rendszerek és 
interoperábilis szabványok kidolgozásával, 
valamint hatékony termelési folyamatok, 
rövidebb fejlesztési idő és az életciklusra 
vonatkozó alacsonyabb költségek 
alkalmazásával.

kifejlesztése és a következő generáció 
előkészítése új koncepciók és tervek, 
intelligens ellenőrző rendszerek és 
interoperábilis szabványok kidolgozásával, 
valamint hatékony termelési folyamatok, 
rövidebb fejlesztési idő és az életciklusra 
vonatkozó alacsonyabb költségek 
alkalmazásával.

Or. it

Módosítás 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok

5. Éghajlatváltozás, vízügyi fellépés,
erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Or. en

Indokolás

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Módosítás 350
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás- A különös célkitűzés olyan erőforrás-
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hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság 
megteremtése, a természeti erőforrások és 
ökoszisztémák védelme és az ezekkel való 
fenntartható gazdálkodás, valamint a 
nyersanyagok fenntartható felhasználása 
és biztosítása, hogy a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül ki lehessen elégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa jólétének növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 351
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és 
védve a kulturális örökséget.
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Or. en

Módosítás 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok és a víz fenntartható 
biztosításának megteremtése, amely a 
bolygónk adta természeti erőforrások 
fenntarthatóságának határain belül képes 
kielégíteni a világ egyre növekvő 
népességének igényeit. A tevékenységek 
hozzá fognak járulni Európa 
versenyképességének fokozásához és a 
jólét növeléséhez a környezeti integritás és 
fenntarthatóság biztosítása, és az átlagos 
globális felmelegedés 2°C alatt tartása 
mellett, lehetővé téve az ökoszisztémák és 
a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 353
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – bevezető bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
szárazföldi és tengeri természeti 
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határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

erőforrások fenntarthatóságának határain 
belül képes kielégíteni a világ egyre 
növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 355
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Tekintettel a Föld éghajlati rendszere 
nagy alkotóelemeinek súlyos és jórészt 
vissza nem fordítható változásaira, a 
globális felmelegedés valamennyi forrását 
és a hatások enyhítésére irányuló összes 
alternatívát meg kell vizsgálni. A szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésének 
figyelembevétele mellett gyorsított 
stratégiák (pl. a fluorozott 
szénhidrogének, a feketeszén, a 
troposzférában való ózonképződés 
csökkentése; a szén biológiai megkötése) 
évtizedeken belül vagy még hamarabb 
biztosíthatják az éghajlatváltozásra való 
leggyorsabb választ.

Or. en

Indokolás

A véleménytervezetben szereplő 29. módosítást felváltó módosítás.

Módosítás 356
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 



PE492.613v01-00 68/95 AM\906357HU.doc

HU

ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az EU nagy mértékben függ 
továbbá az olyan stratégiailag fontos 
nyersanyagok importjától, amelyek piacán 
riasztó mértékű torzulások mutatkoznak. 
Az Unió ezenfelül továbbra is rendelkezik 
értékes ásványkészletekkel, ezek feltárása 
és kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb, tekintettel különösen a 
hulladékciklus rossz kezelésére. Az EU 
nagymértékben függ továbbá az olyan 
stratégiailag fontos nyersanyagok 
importjától, amelyek piacán riasztó 
mértékű torzulások mutatkoznak. Az Unió 
ezenfelül továbbra is rendelkezik értékes 
ásványkészletekkel, ezek feltárása és 
kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

Or. en

Módosítás 357
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozás az európai kulturális 
örökségre nézve is veszélyt jelent: az 
identitás, a társadalmi kohézió 
fenntartása és az idegenforgalommal járó 
gazdasági hasznok maximalizálása 
érdekében elengedhetetlen lesz a 
kihívások megismerése és a megfelelő 
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válaszok biztosítása.

Or. en

Módosítás 358
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
üvegházhatást okozó gázok 
koncentrációjára vonatkozó uniós és 
nemzetközi célkitűzések teljesítéséhez, 
valamint az éghajlatváltozás hatásainak 
kezeléséhez költséghatékony technológiák
kidolgozására és alkalmazására, továbbá 
enyhítési és alkalmazkodási intézkedésekre 
van szükség. Az uniós és világszintű 
szakpolitikai kereteknek garantálniuk kell 
az ökoszisztémák és a biodiverzitás 
védelmét, megbecsülését és megfelelő 
helyreállítását, hiszen az azok által 
biztosított erőforrások és szolgáltatások 
csak így állhatnak a jövőben is 
rendelkezésre. A kutatás és az innováció 
segíthet a nyersanyagok megbízható és 
fenntartható hozzáférhetőségének 
biztosításában, valamint az erőforrások 
felhasználásának és pazarlásának jelentős 
csökkentésében.

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
vonatkozó uniós és nemzetközi 
célkitűzések teljesítéséhez, valamint az 
éghajlatváltozás hatásainak kezeléséhez 
fenntartható és hatékony nem 
technológiai és technológiai jellegű 
megoldások kidolgozására és 
alkalmazására, továbbá enyhítési és 
alkalmazkodási intézkedésekre van 
szükség. Az uniós és világszintű 
szakpolitikai kereteknek garantálniuk kell 
az ökoszisztémák és a biodiverzitás 
védelmét, megbecsülését és megfelelő 
helyreállítását, hiszen az azok által 
biztosított erőforrások és szolgáltatások 
csak így állhatnak a jövőben is 
rendelkezésre. A kutatás és az innováció 
segíthet a nyersanyagok megbízható és 
fenntartható hozzáférhetőségének 
biztosításában, valamint az erőforrások 
felhasználásának és pazarlásának jelentős 
csökkentésében.

Or. en

Módosítás 359
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.2 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: 
egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv; az ökoinnovációs cselekvési 
terv és az európai digitális menetrend. Ezen 
cselekvések célja, hogy a társadalom 
rugalmasabban tudjon reagálni a környezet 
és az éghajlat megváltozására, és biztosított 
legyen a nyersanyagok hozzáférhetősége.

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: 
egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv; az ökoinnovációs cselekvési 
terv és az európai digitális menetrend. Ezen 
cselekvések célja, hogy a társadalom 
rugalmasabban tudjon reagálni a környezet 
és az éghajlat megváltozására, és biztosított 
legyen a nyersanyagok hozzáférhetősége.

Or. it

Módosítás 360
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: 

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: 
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egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv; az ökoinnovációs cselekvési 
terv és az európai digitális menetrend. 
Ezen cselekvések célja, hogy a társadalom 
rugalmasabban tudjon reagálni a környezet 
és az éghajlat megváltozására, és biztosított 
legyen a nyersanyagok hozzáférhetősége.

egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv; az ökoinnovációs cselekvési 
terv és a hetedik környezetvédelmi 
cselekvési program. Ezen cselekvések 
célja, hogy a társadalom rugalmasabban 
tudjon reagálni a környezet és az éghajlat 
megváltozására, és biztosított legyen a 
nyersanyagok hozzáférhetősége.

Or. en

Módosítás 361
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel az éghajlat és a környezet 
nemzeteken átnyúló, globális jellegére, 
nagyságrendjére és összetettségére, 
valamint a nyersanyagok ellátási láncának 
nemzetközi dimenziójára, e cselekvéseket 
uniós és afeletti szinten kell megvalósítani. 
A szükséges kutatások multidiszciplináris 
jellege miatt, a kihívások eredményes 
kezelése érdekében indokolt összevonni az 
egymást kiegészítő ismereteket és 
forrásokat. Az erőforrás-felhasználásnak és 
a környezeti hatásoknak a versenyképesség 
egyidejű fokozása mellett történő 
csökkentéséhez olyan döntő társadalmi és 
technológiai átalakulásra van szükség, 
melynek eredményeképp a természet és az 
emberi jólét közötti fenntartható
kapcsolaton alapuló gazdaság jön létre. A 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
összehangolt tevékenységek lehetővé 
teszik majd az éghajlati és környezeti 
változások rendszerszerű és ágazatközi

Tekintettel az éghajlat és a környezet 
nemzeteken átnyúló, globális jellegére, 
nagyságrendjére és összetettségére, 
valamint a nyersanyagok ellátási láncának 
nemzetközi dimenziójára, e cselekvéseket 
uniós és afeletti szinten kell megvalósítani. 
A szükséges kutatások multidiszciplináris 
jellege miatt, a kihívások eredményes 
kezelése érdekében indokolt összevonni az 
egymást kiegészítő ismereteket és 
forrásokat. Az erőforrás-felhasználásnak és 
a környezeti hatásoknak a versenyképesség 
egyidejű fokozása mellett történő 
csökkentéséhez olyan döntő társadalmi és 
technológiai átalakulásra van szükség, 
melynek eredményeképp a biológiai 
sokféleség és az emberi népesség közötti 
kölcsönösen előnyös kapcsolaton alapuló 
fenntartható gazdaság jön létre. A 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
összehangolt tevékenységek lehetővé 
teszik majd az éghajlati és környezeti 
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jobb megértését és előrejelzését, a 
bizonytalanságok csökkentését, a 
sebezhető pontok, a kockázatok, a 
költségek és lehetőségek azonosítását és 
értékelését, valamint a társadalmi és 
politikai válaszok és megoldások 
tárházának bővítését és hatékonyságának 
javítását. A cselekvések célja továbbá, 
hogy lehetőséget adjon a társadalom 
valamennyi rétegéből származó 
szereplőknek arra, hogy aktívan részt 
vegyenek ebben a folyamatban.

változások rendszerszerű és ágazatközi 
jobb megértését és előrejelzését, a 
bizonytalanságok csökkentését, a 
sebezhető pontok, a kockázatok, a 
költségek és lehetőségek azonosítását és 
értékelését, valamint a társadalmi és 
politikai válaszok és megoldások 
tárházának bővítését és hatékonyságának 
javítását. A cselekvések célja továbbá, 
hogy lehetőséget adjon a társadalom 
valamennyi rétegéből származó 
szereplőknek arra, hogy aktívan részt 
vegyenek ebben a folyamatban.

Or. en

Módosítás 362
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagok hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). Az 
innováció e területeken növekedési és 
foglalkoztatási, továbbá a tudományt, a 
technológiát, a gazdaságot, a politikát és a 
kormányzást is felölelő innovatív 
lehetőségeket fog kínálni. Ezért előkészítés 
alatt áll a nyersanyagokra vonatkozó 
európai innovációs partnerség létrehozása.

A nyersanyagok fenntartható 
felhasználásának és hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
tervezés, feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). Az 
innováció e területeken növekedési és 
foglalkoztatási, továbbá a tudományt, a 
technológiát, a gazdaságot, a politikát és a 
kormányzást is felölelő innovatív 
lehetőségeket fog kínálni. Ezért előkészítés 
alatt áll a nyersanyagokra vonatkozó 
európai innovációs partnerség létrehozása.

Or. en
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Módosítás 363
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek mind a CO2-t, mind a
CO2-től eltérő üvegházhatást okozó 
gázokat célba veszik, és kiemelt helyen 
kezelik a technológiai és a nem 
technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
intézkedések kidolgozása; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
célzó politikák támogatása.

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek mind a CO2-t, mind a
CO2-től eltérő üvegházhatást okozó 
gázokat célba veszik, és kiemelt helyen 
kezelik a technológiai és a nem 
technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
enyhítési, alkalmazkodási és 
kockázatmegelőző intézkedések 
kidolgozása; az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítését célzó politikák támogatása.

Or. en

Módosítás 364
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
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hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek mind a CO2-t, mind a
CO2-től eltérő üvegházhatást okozó 
gázokat célba veszik, és kiemelt helyen 
kezelik a technológiai és a nem 
technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
intézkedések kidolgozása; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
célzó politikák támogatása.

hatáscsökkentési intézkedések és 
stratégiák kidolgozása és elemzése, 
melyek mind a CO2-t, mind a CO2-től eltérő 
üvegházhatást okozó gázokat célba veszik, 
és kiemelt helyen kezelik a technológiai és 
a nem technológiai jellegű zöld 
megoldásokat is: ehhez az intézkedések 
megalapozott, korai szakaszban és 
hatékonyan történő meghozatalát lehetővé 
tévő adatokra, valamint a szükséges 
kompetenciák hálózatba szervezésére van 
szükség. A tevékenységek középpontjában 
a következők állnak: az éghajlatváltozás 
jobb megértése és megbízható éghajlat-
változási előrejelzések rendelkezésre 
bocsátása; a következmények és sebezhető 
pontok vizsgálata, innovatív és 
költséghatékony alkalmazkodási és 
kockázatmegelőző intézkedések 
kidolgozása; az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítését célzó politikák támogatása.

Or. ro

Módosítás 365
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél: tudást biztosítani a természeti 
erőforrásokkal való olyan gazdálkodáshoz, 
mely fenntartható egyensúlyt eredményez a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság szükségletei között. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoszisztémák 
működéséről, a társadalmi rendszerekkel 
való kölcsönhatásaikról és a gazdasági és 
emberi jólét fenntartásában betöltött 
szerepükről szóló tudásunk bővítése; 
továbbá a hatékony döntéshozatalhoz és a 
nyilvánosság bevonásához szükséges 

A cél: tudást biztosítani a természeti 
erőforrásokkal való olyan gazdálkodáshoz, 
mely fenntartható egyensúlyt eredményez a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság szükségletei között. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoszisztémák 
működéséről, ezen belül az óceánok és az 
erdők által betöltött, a globális 
felmelegedés megelőzését szolgáló 
szabályozó szerepről, a társadalmi 
rendszerekkel való kölcsönhatásaikról és a 
gazdasági és emberi jólét fenntartásában 
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ismeretek és eszközök biztosítása. betöltött szerepükről szóló tudásunk 
bővítése; továbbá a hatékony 
döntéshozatalhoz és a nyilvánosság 
bevonásához szükséges ismeretek és 
eszközök biztosítása.

Or. en

Módosítás 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.3 pont – b pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A vízforrások és a vízügyi 
szolgáltatások fenntartható 
átalakításának, kezelésének és 
felhasználásának védelmére irányuló 
intézkedések biztosítása
A cél a jövőbeni szükségletek kielégítése 
érdekében a vízellátásra, a víztisztításra, a 
vízciklus lezárására, az 
energia/nyersanyagok visszanyerésére 
(vagy ezek átalakítására) vonatkozó 
innovatív tudásbázis javítása és a végső 
fogyasztók 
szerepvállalásának/magatartásának 
javítása.

Or. en

Módosítás 367
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.3 pont – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A nem energetikai célú és nem 
mezőgazdasági nyersanyagok fenntartható 

c) A nem energetikai célú és nem 
mezőgazdasági nyersanyagok fenntartható 
felhasználásának, kezelésének és 
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biztosítása ellátásának biztosítása

Or. en

Módosítás 368
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a nyersanyagokkal kapcsolatos 
tudásalap fejlesztése és a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
felkutatásához, kitermeléséhez, 
feldolgozásához, újrahasznosításához és 
visszanyeréséhez, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó, gazdasági 
szempontból vonzó alternatívákkal való 
helyettesítésükhöz szükséges innovatív 
megoldások kidolgozása. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: a 
nyersanyagok hozzáférhetőségével 
kapcsolatos tudásalap fejlesztése; a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
és használatának előmozdítása, a kritikus 
jelentőségű nyersanyagok helyettesítésére 
alkalmas alternatívák felvázolása; valamint 
a nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi 
tudatosság és készségek fejlesztése.

A cél a nyersanyagokkal kapcsolatos 
tudásalap fejlesztése és a nyersanyagok 
költséghatékony, erőforrás-hatékony és 
környezetbarát felhasználásához, 
újrahasznosításához és visszanyeréséhez, 
valamint a kisebb környezeti terhelést 
okozó, gazdasági szempontból vonzó 
alternatívákkal való helyettesítésükhöz 
szükséges innovatív megoldások 
kidolgozása. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: a 
nyersanyagok hozzáférhetőségével 
kapcsolatos tudásalap fejlesztése; a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
és használatának előmozdítása, a 
környezettudatos tervezés előmozdítása, a 
kritikus jelentőségű nyersanyagok 
helyettesítésére alkalmas alternatívák 
felvázolása; zárthurkú folyamatok és 
rendszerek kifejlesztése, az 
újrafeldolgozási és újrahasználati 
stratégiák és technológia támogatása; a 
polgárok és fogyasztók helyzetét erősítő 
keresletoldali intézkedések a nyersanyag-
fogyasztás és a pazarlás csökkentése 
érdekében, valamint a nyersanyagokkal 
kapcsolatos társadalmi tudatosság és 
készségek fejlesztése.

Or. en
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Módosítás 369
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá piaci bevezetésük és 
elterjedésük támogatása, különös 
tekintettel a kkv-kra; innovatív politikák és 
társadalmi változások támogatása; a zöld 
gazdaság irányában tett haladás mérése és 
értékelése; valamint az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása a digitális 
rendszerek segítségével.

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá megfizethető áron 
történő piaci bevezetésük és elterjedésük 
támogatása, különös tekintettel a kkv-kra; 
innovatív politikák és társadalmi 
változások támogatása; a zöld gazdaság 
irányában tett haladás mérése és értékelése; 
valamint az erőforrás-hatékonyság 
előmozdítása a digitális rendszerek 
segítségével.

Or. it

Módosítás 370
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Először is: az Unióban, mind az országok 
között, mind az országokon belül jelentős
egyenlőtlenségek állnak fenn. 2010-ben a 
humán fejlettségi mutató, azaz az 
egészségügyi, oktatásügyi és a jövedelem 
területén elért fejlettség összesített 
mutatója az uniós tagállamokat 0,743 és 
0,895 közé sorolja, amely az országok 
közötti jelentős eltérésekre utal. A nemek 
között is nagy mértékű egyenlőtlenségek 
figyelhetők meg: a nemek közötti 
bérkülönbség az Unióban például

Először is: az Unióban, mind az országok 
között, mind az országokon belül 
egyenlőtlenségek állnak fenn. 2010-ben a 
humán fejlettségi mutató, azaz az 
egészségügyi, oktatásügyi és a jövedelem 
területén elért fejlettség összesített 
mutatója az uniós tagállamokat 0,743 és 
0,895 közé sorolja, amely az országok 
közötti jelentős eltérésekre utal. A férfiak 
és a nők közötti esélyegyenlőtlenségek 
továbbra is fennállnak. Manapság minden 
hatodik uniós polgárt (mintegy 80 millió 
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továbbra is 17,8% a férfiak javára. 
Manapság minden hatodik uniós polgárt 
(mintegy 80 millió embert) veszélyeztet a 
szegénység. Az elmúlt két évtizedben nőtt 
a szegénység a fiatal felnőttek és a 
gyermekes családok körében. A fiatalok 
munkanélküliségi aránya meghaladja a 
20%-ot. 150 millió európai (a polgárok 
mintegy 25%-a) még nem használta az 
internetet és talán sohasem fog szert tenni 
megfelelő mértékű digitális műveltségre. A 
politikával szembeni közönyösség és a 
választásokon tapasztalható polarizálódás 
is nőtt, jelezve, hogy megrendült a 
polgároknak a jelenlegi politikai 
rendszerekbe vetett bizalma. A fenti 
számok arról tanúskodnak, hogy egyes 
társadalmi csoportok és közösségek 
folyamatosan kimaradnak a társadalmi-
gazdasági fejlődésből és/vagy a 
demokratikus politikából.

embert) veszélyeztet a szegénység. Az 
elmúlt két évtizedben nőtt a szegénység a 
fiatal felnőttek és a gyermekes családok 
körében. A fiatalok munkanélküliségi 
aránya meghaladja a 20%-ot. 150 millió 
európai (a polgárok mintegy 25%-a) még 
nem használta az internetet és talán 
sohasem fog szert tenni megfelelő mértékű 
digitális műveltségre. A politikával 
szembeni közönyösség és a választásokon 
tapasztalható polarizálódás is nőtt, jelezve, 
hogy megrendült a polgároknak a jelenlegi 
politikai rendszerekbe vetett bizalma. A 
fenti számok arról tanúskodnak, hogy 
egyes társadalmi csoportok és közösségek 
folyamatosan kimaradnak a társadalmi-
gazdasági fejlődésből és/vagy a 
demokratikus politikából.

Or. en

Módosítás 371
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.1 pont – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
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a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban 
részvevők köre.

a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon vagy 
életkoron alapuló megkülönböztetést, 
ideértve a fogyatékkal élők 
hozzáférésének útjában álló akadályok 
megszüntetésére szolgáló intézkedéseket,
valamint a digitális vagy innovációs 
szakadékokat. A kutatás különösen az 
Európa 2020 stratégia végrehajtását és 
elfogadását, és az Unió széles körű külső 
tevékenységeit szolgálja. Különleges 
intézkedéseket kell hozni annak érdekében, 
hogy a kiválóság a kevésbé fejlett 
régiókban is kibontakozzon, és ezáltal 
szélesedjen a Horizont 2020-ban részvevők 
köre.

Or. en

Indokolás

Az európai népesség több mint 15%-a él fogyatékkal. A Horizont 2020-ra irányuló 
javaslatokban világosan foglalkozni kell a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemmel (összhangban az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével, az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. cikkével, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10. 
cikkével és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel).

Módosítás 372
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.1 pont – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
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humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban 
részvevők köre.

humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához viszonyítva is elősegítik a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
valamint a digitális vagy innovációs 
szakadékok elleni küzdelmet. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban 
részvevők köre.

Or. en

Módosítás 373
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.2 pont – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek 
létrehozása.

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, köztük a fogyatékossággal 
élőknek, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek 
létrehozása.

Or. en
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Módosítás 374
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.1 pont – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása, a civil 
társadalmi szervezetekkel, különösen a 
fogyatékossággal élők szervezeteivel 
folytatott konzultáció révén is;

Or. en

Indokolás

A társadalom számára hasznos és releváns kutatás megteremtése érdekében létfontosságú, 
hogy a fogyatékossággal élőket és a képviseletüket ellátó szervezeteket teljes mértékben 
bevonják a Horizont 2020 keretében finanszírozott kutatási projektekbe. Ez kulcsfontosságú 
ahhoz, hogy az európai kutatás a társadalom és a polgárok – különösen a fogyatékossággal 
élők – szükségleteivel összhangban álló eredményeket hozzon. A szöveg egyelőre nem említi a 
fogyatékossággal élő személyek bevonását a Horizont 2020 kutatási tevékenységeibe, és a 
javaslatot ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.1 pont – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása; a 
tudomány társadalmi elismertségének 
növelése;

Or. en

Indokolás

A tudomány jelentőségének megértése fontos tényező a társadalom számára.
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Módosítás 376
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.3 pont – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén;

b) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén, különös tekintettel az Unió 
területére történő illegális bevándorlás 
elleni küzdelemre;

Or. it

Módosítás 377
Yves Cochet, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3.3 pont – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképességének javítása;

d) a válságok és katasztrófák európai 
megelőzésének, az ezekre való 
válaszadásnak és Európa válságokkal és 
katasztrófákkal – köztük a természeti és az 
ember okozta katasztrófákkal – szembeni 
ellenállóképességének javítása;

Or. en

Módosítás 378
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának vannak bizonyos strukturális 
hiányosságai az innovációs kapacitást és az 

Európának vannak bizonyos strukturális 
hiányosságai az innovációs kapacitást és az 
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új szolgáltatások, termékek és eljárások 
felmutatására való képességet illetően. A 
fő nehézségek közé tartozik, hogy Európa 
viszonylag kevéssé sikeres a tehetségek 
idevonzásában és megtartásában, hogy a 
kutatásban rejlő gazdasági és társadalmi 
értékteremtő erő nincs kellően kihasználva, 
hogy a vállalkozói tevékenység szintje 
alacsony, hogy a kiválósági központok 
erőforrásai nagyságrendileg nem elegendők 
a világszintű versenyképességhez, és hogy
a felsőoktatást, a kutatást és az üzleti életet 
felölelő tudásháromszögön belüli európai 
szintű együttműködésnek túl sok akadálya 
van.

új szolgáltatások, termékek és eljárások 
felmutatására való képességet illetően. A 
fő nehézségek a következők: Európa 
viszonylag kevéssé sikeres a tehetségek 
idevonzásában és megtartásában; az egyes 
ágazatokat régóta meghatározó műszaki 
és tudományos szakértelem kimerülőben 
van; a kutatásban rejlő gazdasági és 
társadalmi értékteremtő erő nincs kellően 
kihasználva; a vállalkozói tevékenység 
szintje alacsony; a kiválósági központok 
erőforrásai nagyságrendileg nem elegendők 
a világszintű versenyképességhez; a 
felsőoktatást, a kutatást és az üzleti életet 
felölelő tudásháromszögön belüli európai 
szintű együttműködésnek túl sok akadálya 
van.

Or. it

Módosítás 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT e kérdéseket az európai innovációs 
színtér strukturális változásainak 
előmozdításával igyekszik rendezni. Ehhez 
pedig elő fogja segíteni a 
legszínvonalasabb felsőoktatás, kutatás és 
innováció integrálását, s ezáltal újfajta, 
innovációserkentő körülmények 
kialakítását, valamint elő fogja mozdítani 
és támogatni fogja egy új vállalkozói 
nemzedék megjelenését. Az EIT ilyen 
módon messzemenően hozzá fog járulni az 
Európa 2020 stratégia – és különösen az 
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az 
ifjúság” kiemelt kezdeményezések –
célkitűzéseinek eléréséhez.

Az EIT e kérdéseket az európai innovációs 
színtér strukturális változásainak 
előmozdításával igyekszik rendezni. Ehhez 
pedig elő fogja segíteni a 
legszínvonalasabb felsőoktatás, kutatás és 
innováció integrálását, s ezáltal az európai 
régiókban el fogja osztani a TIT-ek 
helymegosztási központjait, és újfajta, 
innovációserkentő körülményeket fog 
kialakítani, valamint elő fogja mozdítani 
és támogatni fogja egy új vállalkozói 
nemzedék megjelenését. Az EIT ilyen 
módon messzemenően hozzá fog járulni az 
Európa 2020 stratégia – és különösen az 
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az 
ifjúság” kiemelt kezdeményezések –
célkitűzéseinek eléréséhez.
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Módosítás 380
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 
vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli. 
Mindegyik TIT éves üzleti tervet készít, 
amely ambiciózus, az oktatástól a 
vállalkozásteremtésig terjedő tevékenységi 
kört ölel fel, egyértelmű célokat és 
feladatokat jelöl meg, és egyaránt törekszik 
piaci és társadalmi hatás elérésére. A TIT-
ek részvételére, értékelésére és nyomon 
követésére vonatkozó jelenlegi szabályok 
gyorsított, az üzleti szektorra jellemző 
döntéshozatalt tesznek lehetővé.

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 
vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli. 
Mindegyik TIT éves üzleti tervet készít, 
amely ambiciózus, az oktatástól a 
vállalkozásteremtésig terjedő tevékenységi 
kört ölel fel, egyértelmű célokat és 
feladatokat jelöl meg, és egyaránt törekszik 
piaci és társadalmi hatás elérésére, 
valamint eredményorientált megközelítés 
alapján meghatározott, világos hozzáadott 
értékkel rendelkezik. A TIT-ek 
részvételére, értékelésére és nyomon 
követésére vonatkozó jelenlegi szabályok 
gyorsított, az üzleti szektorra jellemző 
döntéshozatalt tesznek lehetővé.

Or. it

Indokolás

A címben foglalt eredményorientált megközelítésre való utalás nem szerepel a bekezdés 
szövegében, az e megközelítés alapján meghatározott hozzáadott értéket azonban 
egyértelműen meg kell jeleníteni.

Módosítás 381
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 3 pont – b pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal, 
például az éghajlatváltozással vagy az 
energiarendszer fenntarthatóságával. A fő 
társadalmi kihívások átfogó kezelése révén 
az EIT előmozdítja a tudományterületeket 
összekötő, illetve ötvöző 
szemléletmódokat, és a TIT-ekben részt 
vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében.

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal. 
A fő társadalmi kihívások átfogó kezelése 
révén az EIT előmozdítja a 
tudományterületeket összekötő, illetve 
ötvöző szemléletmódokat, és a TIT-ekben 
részt vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében.

Or. it

Módosítás 382
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 3 pont – c pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a szakmai pályafutás minden 
szakaszának szerves részévé kívánja tenni 
az oktatást és a képzést, és olyan, újszerű 
és innovatív tanterveket kíván kidolgozni, 
amelyek igazodnak az összetett társadalmi 
és gazdasági kihívások következtében 
újfajta szakmai profilok iránt mutatkozó 
igényekhez. Ennek érdekében az EIT 
kulcsszerepet fog betölteni az új oklevelek 
és diplomák tagállami elismerésének 
ösztönzésében.

Az EIT a szakmai pályafutás minden 
szakaszának szerves részévé kívánja tenni 
az oktatást és a képzést, és olyan, újszerű 
és innovatív tanterveket kíván kidolgozni, 
amelyek igazodnak a társadalom, a 
gazdaság és a munkaerőpiac folyamatos 
alakulásából következő újfajta szakmai 
profilok iránt mutatkozó igényekhez. 
Ennek érdekében az EIT kulcsszerepet fog 
betölteni az új oklevelek és diplomák 
tagállami elismerésének ösztönzésében.

Or. it

Módosítás 383
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 3 pont – b pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT ezenkívül lényeges szerepet fog 
játszani a „vállalkozási tevékenység” 
fogalmának pontosításában olyan oktatási 
programjai révén, amelyek tudásintenzív 
kontextusban, az innovatív kutatásra 
építve és társadalmilag kiemelt fontosságú 
megoldásokhoz hozzájárulva mozdítják 
elő a vállalkozási tevékenységet.

törölve

Or. it

Indokolás

Kockázatos és veszélyes a „vállalkozási tevékenység” fogalmának az oktatási programokkal 
való kizárólagos összekapcsolása, mivel ez azt jelenti, hogy előre meghatározzák, ki 
„vállalkozó” és ki nem.

Módosítás 384
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 3 pont – f pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT jelentősen hozzá fog járulni a 
„Horizont 2020” keretprogramban kijelölt 
célok eléréséhez, különösen azáltal, hogy a 
társadalmi kihívásokkal az érintett 
területek egyéb kezdeményezéseit 
kiegészítve foglalkozik. Az EIT alkalmat 
ad új, egyszerűsített finanszírozási és 
irányítási megközelítések kipróbálására, s 
ezáltal úttörő szerepet fog betölteni az 
európai innovációs színtéren. Az EIT 
finanszírozási szemlélete a köz- és 
magánforrásokat mozgósító erős húzóerőn 
alapul. Ezenkívül teljesen újfajta 
eszközöket fog alkalmazni egyes 
tevékenységeknek az EIT Alapítványból 
való célzott finanszírozására.

Az EIT jelentősen hozzá fog járulni a 
„Horizont 2020” keretprogramban kijelölt 
célok eléréséhez, különösen azáltal, hogy a 
társadalmi kihívásokkal az érintett 
területek egyéb kezdeményezéseit 
kiegészítve foglalkozik. Az EIT alkalmat 
ad új, egyszerűsített finanszírozási és 
irányítási megközelítések kipróbálására, s 
ezáltal úttörő szerepet fog betölteni az 
európai innovációs színtéren. Az EIT 
finanszírozási szemlélete a köz- és 
magánforrásokat mozgósító erős húzóerőn 
alapul. Ezenkívül teljesen újfajta 
eszközöket fog alkalmazni az egyes 
tevékenységek célzott finanszírozására.

Or. it
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Módosítás 385
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 3 pont – g pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek és közös helyszíneik – a 
felsőoktatási, kutatási és üzleti partnerek 
találkozásának földrajzi helyéül szolgáló 
kiválósági központok – révén az EIT a 
regionális politikához is kapcsolódni fog. 
Így különösen gondoskodni fog arról, hogy 
a regionális és nemzeti intelligens 
szakosodási stratégiákkal összefüggésben a 
felsőoktatási intézmények jobban 
kapcsolódjanak a regionális innovációs és 
növekedési intézkedésekhez. Ezáltal hozzá 
fog járulni az Unió kohéziós politikai 
célkitűzéseinek eléréséhez.

A TIT-ek és közös helyszíneik – a 
felsőoktatási, kutatási és üzleti partnerek 
találkozásának földrajzi helyéül szolgáló 
kiválósági központok – révén az EIT a 
regionális politikához is kapcsolódni fog. 
Így különösen gondoskodni fog arról, hogy 
a regionális és nemzeti intelligens 
szakosodási stratégiákkal összefüggésben a 
felsőoktatási intézmények jobban 
kapcsolódjanak a munkaerőpiachoz és a 
regionális és helyi innovációs és 
növekedési intézkedésekhez. Ezáltal hozzá 
fog járulni az Unió kohéziós politikai 
célkitűzéseinek eléréséhez.

Or. it

Indokolás

Amennyiben a felsőoktatás – különösen regionális és helyi szinten – nem kapcsolódik a 
munkaerőpiachoz, Európa nem lesz képes a gazdasági növekedés területén jelentkező 
hiányosságainak orvoslására.

Módosítás 386
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

I. Kiváló tudomány, azon belül: 27 818

1. Európai Kutatási Tanács 15 008

2. Jövőbeni és feltörekvő technológiák 3 505
3. Marie Curie készségfejlesztési, képzési és pályafutás- 6 503
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fejlesztési cselekvések

4. Európai kutatási infrastruktúra (beleértve az 
elektronikus infrastruktúrát is)

2 802

II. Ipari vezető szerep, azon belül: 20 280

1. Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén*

15 580, ebből 500 az 
EIT céljára

2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás** 4 000

3. Innováció a kis- és középvállalkozásoknál 700
III. Társadalmi kihívások, azon belül: 35 888

1. Egészségügy, demográfiai változások és jólét 9 077, ebből 292 az 
EIT céljára

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a bi
4 694, ebből 150 az 
EIT céljára

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 6 537, ebből 210 az 
EIT céljára

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 7 690, ebből 247 az 
EIT céljára

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és
nyersanyagok 

3 573, ebből 115 az 
EIT céljára

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak 4 317, ebből 138 az 
EIT céljára

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 1 542 + 1 652***

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris közvetlen cselekvései 2 212
ÖSSZESEN 87 740

Módosítás

I. Kiváló tudomány, azon belül: 29,3%
1. Európai Kutatási Tanács 14,5%

2. Jövőbeni és feltörekvő technológiák 3,9%
3. Marie Curie készségfejlesztési, képzési és pályafutás-

fejlesztési cselekvések
7,4%

4. Európai kutatási infrastruktúra (beleértve az 
elektronikus infrastruktúrát is)

3,5%

II Ipari vezető szerep, azon belül: 25,2%
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1. Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén*

17,7%

2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás** 4,5%
3. Innováció a kis- és középvállalkozásoknál 3%

III. Társadalmi kihívások, azon belül: 40,4%

1. Egészségügy, demográfiai változások és jólét 12% 
2.  Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás 
és tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság

5,3%

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 7,7%

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 8,7%
5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és 

nyersanyagok 
4,2%

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak 2,5%

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 3%

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris közvetlen cselekvései 2,1%
ÖSSZESEN 100%

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az egyes költségvetési sorok súlyának biztosítása, mivel a teljes keret a 
többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások során születő megállapodástól függ. [A 
százalékarányokat a millió EUR-ban megadott megfelelő összegekkel kell felváltani, amint 
megállapodás született a teljes pénzügyi keretről, a 2014–2020 közötti időszakra szóló 
többéves pénzügyi keret megállapításáról szóló tanácsi rendelettel összhangban]

Módosítás 387
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg
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Módosítás

I. Kiváló tudomány, azon belül: 27 818
1.  Európai Kutatási Tanács 15 008
2.  Jövőbeni és feltörekvő technológiák 3 505
3.  Marie Curie készségfejlesztési, képzési és 

pályafutás-fejlesztési cselekvések
6 503

4.  Európai kutatási infrastruktúra (beleértve az 
elektronikus infrastruktúrát is)

2 802

II. Ipari vezető szerep, azon belül: 20 280
1. Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák 

területén*
15 580, ebből 500 az 
EIT céljára

2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás** 4 000
3. Innováció a kis- és középvállalkozásoknál 700

III. Társadalmi kihívások, azon belül: 35 888
1.  Egészségügy, demográfiai változások és jólét 9 077, ebből 292 az 

EIT céljára
2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, 

tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás, 
valamint a biogazdaság

4 694, ebből 150 az 
EIT céljára

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 6 537, ebből 210 az 
EIT céljára

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 7 690, ebből 247 az 
EIT céljára

5.  Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és 
nyersanyagok

3 573, ebből 115 az 
EIT céljára

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak 4 317, ebből 138 az 
EIT céljára

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 1 542 + 1 652***
A Közös Kutatóközpont nem nukleáris közvetlen cselekvései 2 212

ÖSSZESEN 87 740



AM\906357HU.doc 91/95 PE492.613v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt prioritásokat változatlan egyenleg mellett célszerű átrendezni. Az 
ipari vezető szerepre vonatkozó célkitűzés eléréséhez stratégiai fontosságú a kkv-k 
részvételének ösztönzése, a hitelhez való hozzáférés előnyben részesítése és az innovatív kkv-
nak szóló előirányzatok emelése mellett. Ezen túlmenően a társadalmi kihívásokra vonatkozó 
célkitűzést illetően az egészségügyi kutatásnak a Bizottság által javasoltnál jóval nagyobb 
prioritást kell kapnia, és növelni kell a vonatkozó előirányzatot.

Módosítás 388
Julie Girling

I. Kiváló tudomány, azon belül: 23 818
1.  Európai Kutatási Tanács 10 008
2.  Jövőbeni és feltörekvő technológiák 4 505
3.  Marie Curie készségfejlesztési, képzési és 

pályafutás-fejlesztési cselekvések
6 503

4.  Európai kutatási infrastruktúra (beleértve az 
elektronikus infrastruktúrát is)

2 802

II Ipari vezető szerep, azon belül: 25 280
1. Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák 

területén*
15 580, ebből 500 az 
EIT céljára

2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás** 6 000
3. Innováció a kis- és középvállalkozásoknál 3 700

III Társadalmi kihívások, azon belül: 34 388
1.  Egészségügy, demográfiai változások és jólét 13 147, ebből 292 az 

EIT céljára
2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, 

tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás, 
valamint a biogazdaság

4 694, ebből 150 az 
EIT céljára

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 4 537, ebből 140 az 
EIT céljára

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 6 690, ebből 217 az 
EIT céljára

5.  Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és 
nyersanyagok

1 003, ebből 45 az EIT 
céljára

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak 4 317, ebből 138 az 
EIT céljára

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 1 042 + 1 482***
A Közös Kutatóközpont nem nukleáris közvetlen cselekvései 2 212

ÖSSZESEN 87 740
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

I. Kiváló tudomány, azon belül: 27 818

1. Európai Kutatási Tanács 15 008

2. Jövőbeni és feltörekvő technológiák 3 505

3. Marie Curie készségfejlesztési, képzési és pályafutás-fejlesztési 
cselekvések 6 503

4. Európai kutatási infrastruktúra (beleértve az elektronikus 
infrastruktúrát is) 2 802

II. Ipari vezető szerep, azon belül: 20 280

1. Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén* 15 580, ebből 500 az EIT 
céljára

2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás** 4 000

3. Innováció a kis- és középvállalkozásoknál 700

III. Társadalmi kihívások, azon belül: 35 888

1. Egészségügy, demográfiai változások és jólét 9 077, ebből 292 az EIT 
céljára

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

4 694, ebből 150 az EIT 
céljára

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 6 537, ebből 210 az EIT 
céljára

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 7 690, ebből 247 az EIT 
céljára

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok 3 573, ebből 115 az EIT 
céljára

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak 4 317, ebből 138 az EIT 
céljára

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 1 542 + 1 652***

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris közvetlen cselekvései 2 212

ÖSSZESEN 87 740
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Módosítás

I. Kiváló tudomány, azon belül: 31,8%

1. Európai Kutatási Tanács 17,1%

2. Jövőbeni és feltörekvő technológiák 4%
3. Marie Curie készségfejlesztési, képzési és pályafutás-fejlesztési 

cselekvések 7,5%

4. Európai kutatási infrastruktúra (beleértve az elektronikus 
infrastruktúrát is) 3,2%

II. Ipari vezető szerep, azon belül: 23,3%

1. Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén* 17,8%

2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás** 4,6%

3. Innováció a kis- és középvállalkozásoknál 0,9%

III. Társadalmi kihívások, azon belül: 41,3%

1. Egészségügy, demográfiai változások és jólét 10,3%
2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és 

tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság 5,3%

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 7,5%

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 8,8%

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok 4,1%

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak 5,3%

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 1,2%
A Közös Kutatóközpont nem nukleáris közvetlen cselekvései 2,5%

Horizont 2020 az ITER előtt ÖSSZESEN 100%

ITER 3,2%

Horizont 2020 + ITER ÖSSZESEN 103,2%

Or. enIndokolás
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Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Módosítás 389
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – a táblázathoz tartozó magyarázatok – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

* Ebből 8 975 millió EUR az információs 
és kommunikációs technológiákra (IKT) –
azon belül 1 795 millió EUR a fotonikára, 
valamint mikro- és nanoelektronikára –, 
4 293 millió EUR a nanotechnológiára, a 
fejlett anyagokra és a korszerű gyártásra és 
feldolgozásra, 575 millió EUR a 
biotechnológiára és 1 737 millió EUR a 
világűrre szánt keret. Ennek következtében 
6 663 millió EUR áll rendelkezésre a 
legfontosabb alaptechnológiák 
támogatására.

* Ebből 57,6% az információs és 
kommunikációs technológiákra (IKT) –
azon belül 11,5% a fotonikára, valamint 
mikro- és nanoelektronikára –, 27,6% a 
nanotechnológiára, a fejlett anyagokra és a 
korszerű gyártásra és feldolgozásra, 3,7% a 
biotechnológiára és 11,1% a világűrre 
szánt keret. Ennek következtében 42,9% áll 
rendelkezésre a legfontosabb 
alaptechnológiák támogatására.

Or. en

Módosítás 390
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
 II melléklet – táblázat – a táblázathoz tartozó magyarázatok

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

** Ebből az összegből várhatóan 
körülbelül 1 1131 millió EUR jut a 
stratégiai energiatechnológiai terv (SET-
terv) projektjeinek megvalósítására. Az 
összegnek mintegy harmada jut a kkv-kre.

** Ennek az összegnek várhatóan 
körülbelül 28,3%-a jut a stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET-terv) 
projektjeinek megvalósítására. Az 
összegnek mintegy harmada jut a kkv-kre.
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Módosítás 391
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
 II melléklet – táblázat – a táblázathoz tartozó magyarázatok – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

*** A teljes összeg rendelkezésre 
bocsátása a 6. cikk (3) bekezdése szerinti 
előirányzatokon keresztül történik. Az 
1 652 millió EUR összegű második 
előirányzatot a „Társadalmi kihívások” 
prioritás és a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés költségvetése terhére, indikatív 
alapon és a 26. cikk (1) bekezdése szerinti 
felülvizsgálat függvényében kell 
rendelkezésre bocsátani, arányossági 
alapon.

törölve

Or. en


