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Módosítás 128
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szűrőprogramok kidolgozása a kockázat 
korai biomarkereinek és a betegség 
kezdetének azonosításától, alkalmazásuk 
pedig a szűrési módszerek és programok 
tesztelésétől és validálásától függ. A magas 
betegségkockázattal rendelkező egyének és 
populációk azonosítása lehetővé teszi a 
betegségek hatékony és költséghatékony 
megelőzését szolgáló, személyre szabott, 
rétegzett és kollektív stratégiák 
kialakítását.

A szűrőprogramok kidolgozása nem csak a 
kockázat korai biomarkereinek és a 
betegség kezdetének, hanem a
kulcsfontosságú pályáknak az
azonosításától, alkalmazásuk pedig a 
szűrési módszerek és programok 
tesztelésétől és validálásától függ. A magas 
betegségkockázattal rendelkező egyének és 
populációk azonosítása lehetővé teszi a 
betegségek hatékony és költséghatékony 
megelőzését szolgáló, személyre szabott, 
rétegzett és kollektív stratégiák 
kialakítását.

Or. en

Módosítás 129
Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szűrőprogramok kidolgozása a kockázat 
korai biomarkereinek és a betegség 
kezdetének azonosításától, alkalmazásuk 
pedig a szűrési módszerek és programok 
tesztelésétől és validálásától függ. A magas 
betegségkockázattal rendelkező egyének és 
populációk azonosítása lehetővé teszi a 
betegségek hatékony és költséghatékony 
megelőzését szolgáló, személyre szabott, 
rétegzett és kollektív stratégiák 
kialakítását.

A szűrőprogramok kidolgozása a kockázat 
korai biomarkereinek és a betegség 
kezdetének azonosításától, alkalmazásuk 
pedig a szűrési módszerek és programok 
tesztelésétől és validálásától függ. A magas 
betegségkockázattal rendelkező egyének és 
populációk azonosítása lehetővé teszi a 
betegségek hatékony és költséghatékony 
megelőzését szolgáló, személyre szabott, 
rétegzett és kollektív stratégiák 
kialakítását. E tekintetben prioritásként 
kell kezelni azokat a szűrési programokat, 
amelyek esetében az érintettek számára 
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felajánlható a megelőzés vagy a terápia, 
vagy azok kidolgozására valószínűleg sor 
kerül.

Or. de

Indokolás

A terápiás vagy megelőző hatással nem rendelkező szűrési programok nem nyújtanak 
megoldást, hanem további problémákat okoznak például az adatvédelem területén.

Módosítás 130
Peter Liese, Richard Seeber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. a) A terméketlenség okainak kezelése 
-
Kutatásra van szükség a 
terméketlenséggel összefüggő 
rendellenességek hatékonyabb 
megelőzésének, diagnózisának és 
kezelésének kifejlesztése érdekében. A 
kutatás olyan területekre összpontosít, 
mint a terméketlenség okai, köztük a 
terméketlenség magzati eredetére és más 
kapcsolódó rendellenességekre.

Or. en

Módosítás 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. b) Férfi fogamzásgátlás -
A fogamzásgátlás kérdésével főleg a 
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felelősséget és terheket a nőkre hárító 
módszerekkel foglalkoznak. Esetenként ez 
súlyos problémákhoz – például 
mellékhatásokhoz és ellenjavallathoz –
vezethet. Emiatt a férfi fogamzásgátlás 
kérdésének is elsőbbségi kérdésnek kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 132
Christel Schaldemose

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, korai figyelmeztető 
hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez.

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, ezen belül mind az 
emberi, mind az állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
szembeni rezisztencia felügyeleti 
módszereinek javítására, korai 
figyelmeztető hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez.

Or. da
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Módosítás 133
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegség és az egészség jobb 
megértésére van szükség minden 
korcsoport esetében, hogy új és jobb 
megelőző intézkedéseket, diagnózisokat és 
kezeléseket fejleszthessünk ki. A 
betegségek patofiziológiájára irányuló 
interdiszciplináris és transzlációs kutatások 
létfontosságúak abban, hogy megértsük a 
betegségek folyamatainak valamennyi 
aspektusát, beleértve a természetes 
változatok és a betegségek molekuláris 
adatok alapján történő újraosztályozását, 
valamint a kutatási eredmények validálását 
és hasznosítását a klinikai gyakorlatban.

A betegség és az egészség jobb 
megértésére van szükség minden 
korcsoport esetében, hogy új és jobb 
megelőző intézkedéseket, diagnózisokat és 
kezeléseket fejleszthessünk ki. A 
betegségek patofiziológiájára irányuló, 
humánbiológiai alapú eszközöket és 
megközelítéseket alkalmazó
interdiszciplináris és transzlációs kutatások 
létfontosságúak abban, hogy megértsük a 
betegségek folyamatainak valamennyi 
aspektusát, beleértve a természetes 
változatok és a betegségek molekuláris 
adatok alapján történő újraosztályozását, 
valamint a kutatási eredmények validálását 
és hasznosítását a klinikai gyakorlatban.

Or. en

Módosítás 134
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegség és az egészség jobb 
megértésére van szükség minden 
korcsoport esetében, hogy új és jobb 
megelőző intézkedéseket, diagnózisokat és 
kezeléseket fejleszthessünk ki. A 
betegségek patofiziológiájára irányuló 
interdiszciplináris és transzlációs kutatások 
létfontosságúak abban, hogy megértsük a 
betegségek folyamatainak valamennyi 
aspektusát, beleértve a természetes 
változatok és a betegségek molekuláris 

A betegség és az egészség jobb 
megértésére van szükség minden 
korcsoport esetében, hogy új és jobb 
megelőző intézkedéseket, diagnózisokat és 
kezeléseket fejleszthessünk ki. A 
betegségek patofiziológiájára irányuló 
interdiszciplináris és transzlációs kutatások 
létfontosságúak abban, hogy megértsük a 
betegségek folyamatainak valamennyi 
aspektusát, beleértve a természetes 
változatok és a betegségek molekuláris 
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adatok alapján történő újraosztályozását, 
valamint a kutatási eredmények validálását 
és hasznosítását a klinikai gyakorlatban.

adatok alapján történő újraosztályozását, 
valamint a kutatási eredmények validálását 
és hasznosítását a klinikai gyakorlatban.
Különösen támogatni kell az olyan 
transzlációs kutatási projekteket, amelyek 
célja a laboratóriumi megállapítások 
gyorsabb és hatékonyabb alkalmazása az 
orvosi gyakorlatban, különösen azokon a 
területeken, ahol nagy kielégítetlen 
szükségletek vannak, mint amilyen a 
hematológia/onkológia, ritka betegségek 
és az antimikrobiális rezisztancia.

Or. sl

Módosítás 135
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapot szolgáltató kutatások magukban 
foglalják és ösztönzik az új eszközök és 
megközelítések kifejlesztését és használatát 
a biogyógyászati adatok létrehozásában, 
beleértve az „-omikai”, nagy teljesítményű 
rendszerszerű orvoslással kapcsolatos 
megközelítéseket. Ezek a tevékenységek 
szoros kapcsolatot igényelnek az 
alapkutatások és a klinikai kutatások 
között, valamint a hosszú távú kohors 
vizsgálatokkal (és a megfelelő kutatási
területekkel), a fent leírtaknak 
megfelelően. Szoros kapcsolatra van 
szükség a kutatási és gyógyászati 
infrastruktúrákkal (adatbázisok, biobankok 
stb.) az adatok szabványosítása, tárolása, 
megosztása és az ezekhez való hozzáférés 
érdekében, amelyek létfontosságúak az 
adathasznosság maximalizálása, valamint 
az adathalmazok innovatívabb és 
hatásosabb elemzési és kombinálási 
módszereinek ösztönzése szempontjából.

Az alapot szolgáltató kutatások magukban 
foglalják és ösztönzik az új eszközök és 
megközelítések kifejlesztését és használatát 
a biogyógyászati adatok létrehozásában, 
beleértve a humánbiológiai alapú „-
omikai”, nagy teljesítményű rendszerszerű 
orvoslással kapcsolatos megközelítéseket. 
Ezek a tevékenységek szoros kapcsolatot 
igényelnek az alapkutatások és a klinikai 
kutatások között, valamint a hosszú távú 
kohors vizsgálatokkal (és a megfelelő 
kutatási területekkel), a fent leírtaknak 
megfelelően. Szoros kapcsolatra van 
szükség a kutatási és gyógyászati 
infrastruktúrákkal (adatbázisok, biobankok 
stb.) az adatok szabványosítása, tárolása, 
megosztása és az ezekhez való hozzáférés 
érdekében, amelyek létfontosságúak az 
adathasznosság maximalizálása, valamint 
az adathalmazok innovatívabb és 
hatásosabb elemzési és kombinálási 
módszereinek ösztönzése szempontjából.
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Módosítás 136
Christel Schaldemose

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapot szolgáltató kutatások magukban 
foglalják és ösztönzik az új eszközök és 
megközelítések kifejlesztését és használatát 
a biogyógyászati adatok létrehozásában, 
beleértve az „-omikai”, nagy teljesítményű 
rendszerszerű orvoslással kapcsolatos 
megközelítéseket. Ezek a tevékenységek 
szoros kapcsolatot igényelnek az 
alapkutatások és a klinikai kutatások 
között, valamint a hosszú távú kohors 
vizsgálatokkal (és a megfelelő kutatási 
területekkel), a fent leírtaknak 
megfelelően. Szoros kapcsolatra van 
szükség a kutatási és gyógyászati 
infrastruktúrákkal (adatbázisok, biobankok 
stb.) az adatok szabványosítása, tárolása, 
megosztása és az ezekhez való hozzáférés 
érdekében, amelyek létfontosságúak az 
adathasznosság maximalizálása, valamint 
az adathalmazok innovatívabb és 
hatásosabb elemzési és kombinálási 
módszereinek ösztönzése szempontjából.

Az alapot szolgáltató kutatások magukban 
foglalják és ösztönzik az új eszközök és 
megközelítések kifejlesztését és használatát 
a biogyógyászati adatok létrehozásában, 
beleértve az „-omikai”, nagy teljesítményű 
rendszerszerű orvoslással kapcsolatos 
megközelítéseket. Ezek a tevékenységek 
szoros kapcsolatot igényelnek az 
alapkutatások és a klinikai kutatások 
között, valamint a hosszú távú kohors 
vizsgálatokkal (és a megfelelő kutatási 
területekkel), a fent leírtaknak megfelelően 
Szoros kapcsolatra van szükség a kutatási 
és gyógyászati infrastruktúrákkal 
(adatbázisok, biobankok stb.) a nyers
adatok szabványosítása, tárolása, 
megosztása és az ezekhez való szabad
hozzáférés érdekében, amelyek 
létfontosságúak az adathasznosság 
maximalizálása, valamint az adathalmazok 
innovatívabb és hatásosabb elemzési és 
kombinálási módszereinek ösztönzése 
szempontjából.

Or. da

Módosítás 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.4 pont – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A súlyos betegségek személyre szabott 
gyógyászatának előmozdítása
A személyre szabott gyógyászat – a 
kezelések hatékonyabbá, biztonságosabbá 
és gazdaságosabbá tétele érdekében – új, a 
betegek meghatározott csoportjának 
igényeihez igazítható megelőzési és 
terápiás stratégiák kidolgozására 
törekszik. A kutatás révén azonosítani, 
tisztázni és fejleszteni kell a terápiás 
döntéshozatalt befolyásoló tényezőket.

Or. en

Módosítás 138
Zofija Mazej Kukovič

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatásosabb védőoltásokra (vagy alternatív 
megelőző beavatkozásokra) és tényalapú 
oltási programokra van szükség a 
betegségek kiterjedt skáláját illetően. Ez a 
betegségek és a betegségek folyamatainak, 
valamint az ezekből eredő járványoknak a 
jobb megértését, továbbá klinikai 
vizsgálatok és társult kutatások folytatását 
igényli.

Hatásosabb védőoltások (vagy alternatív 
megelőző beavatkozások) és tényalapú 
oltási programok fejlesztésének 
támogatására van szükség a betegségek 
kiterjedt skáláját illetően, ideértve a 
szegénységhez kapcsolódó betegségeket is, 
mint például a HIV/AIDS-t, a 
tuberkulózist, a maláriát és az elhanyagolt 
betegségeket is. Hasonlóképpen a 
betegség fő kockázati tényezőivel 
kapcsolatos tudás, valamint a 
magatartástudomány felhasználható 
olyan hatékony megelőzési stratégiák 
kidolgozásához, amelyek kezelik a 
kockázati tényezőket, és az egészséges 
életmód és az egészséges ételek 
fontosságának népszerűsítésére 
irányulnak. Ez hatalmas potenciállal bír a 
krónikus betegségek terhének 
csökkentésében, azonban a betegségek és 
a betegségek folyamatainak, valamint az 
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ezekből eredő járványoknak a jobb 
megértését, továbbá klinikai vizsgálatok és 
társult kutatások folytatását igényli.

Or. sl

Módosítás 139
Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével. E 
tekintetben a súlypontot azokra a 
diagnosztikai módszerekre helyezik, 
amelyek esetében az érintettek számára 
megelőző vagy terápiás intézkedések 
állnak rendelkezésre, vagy azok 
kidolgozására valószínűleg sor kerül a 
közeljövőben.

Or. de

Módosítás 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészség, a betegség és a betegségek Az egészség, a betegség és a betegségek 
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folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb in vitro és 
képalkotáson alapuló diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

Or. en

Indokolás

E javaslat keretében a már működő, bizonyított és fokozott kutatások tárgyát képező, a 
fejlődés következtében a tünetek megjelenésétől a diagnózisig tartó időtartamot csökkentő 
diagnosztikai eszközöknek is támogatást kell élvezniük.

Módosítás 141
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
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a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; a jelenlegi és az 
új diagnosztikai eszközök hatékonyabb és 
jobb használatának előmozdítása az 
antimikrobiális rezisztancia elleni 
küzdelem érdekében; valamint az átfogó 
megközelítések kidolgozása a társult 
betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

Or. en

Módosítás 142
Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát, különösen a 
felnőttőssejt-terápiát, a 
köldökzsinórvérből származó őssejtekkel 
végzett terápiákat, az IPS sejteket; a siker 
növelése a gyógyszerek és védőoltások 
fejlesztési folyamataiban (beleértve azokat 
az alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
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a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére. Ki kell dolgozni 
(konkrétan felnőtt őssejteken, a 
köldökzsinórvérből származó őssejteken, 
IPS sejteken alapuló) regeneratív 
gyógyászati megközelítéseket.

Or. de

Módosítás 143
Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.9 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani. 
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik egyéb velejáró 
betegségekben szenvednek és/vagy már 
kezelésben részesülnek –, a beavatkozások 
és megoldások összehasonlított 
hatásosságának meghatározása, valamint 
az adatbázisok és elektronikus 

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani. 
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik egyéb velejáró 
betegségekben szenvednek és/vagy már 
kezelésben részesülnek –, a beavatkozások 
és megoldások összehasonlított 
hatásosságának meghatározása, valamint 
az adatbázisok és elektronikus 
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egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében. 
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára.

egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében. 
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára. Különösen fontosak a 
ritka betegségek és a gyermekek körében 
előforduló betegségek (többek között a 
koraszülöttség) területén végzett klinikai 
vizsgálatok.

Or. de

Indokolás

Az európai együttműködés különösen fontos a ritka betegségek és a gyermekek körében 
előforduló betegségek területén, mivel az esetek szükséges száma miatt a tagállamok egyedül 
nem rendelkeznek kellő lehetőségekkel.

Módosítás 144
Christel Schaldemose

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.10 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az infrastruktúrák és az 
információs struktúrák és források 
integrációját (beleértve azokat, amelyek 
kohorszvizsgálatokból, protokollokból, 
adatgyűjteményekből, mutatókból stb. 
származnak) valamint az adatok 
szabványosítását, interoperabilitását, 
tárolását, megosztását, valamint az ezekhez 
való hozzáférést, hogy lehetővé tegyük az 
adatok megfelelő kihasználását. Figyelmet 
kell fordítani az adatfeldolgozásra, a 
tudásmenedzsmentre, a modellezésre és a 
vizualizációra.

Támogatni kell az infrastruktúrák és az 
információs struktúrák és források 
integrációját (beleértve azokat, amelyek 
kohorszvizsgálatokból, protokollokból, 
adatgyűjteményekből, mutatókból stb. 
származnak) valamint a nyers adatok 
szabványosítását, interoperabilitását, 
tárolását, megosztását, valamint az ezekhez 
való szabad hozzáférést, hogy lehetővé 
tegyük az adatok megfelelő kihasználását. 
Figyelmet kell fordítani az 
adatfeldolgozásra, a tudásmenedzsmentre, 
a modellezésre és a vizualizációra.

Or. da



AM\906857HU.doc 15/60 PE492.615v02-00

HU

Módosítás 145
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.11 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák fejlesztését, 
amelyek lehetővé teszik az egészséggel 
kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 
értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, szervekkel és 
transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 
diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 
genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással és az e-egészséggel 
kapcsolatos területeken megjelenő új 
fejlesztések szempontjából, beleértve az 
adatvédelmi szempontokat is. 
Hasonlóképpen szükséges a környezettel és 
az egészséggel kapcsolatos, 
továbbfejlesztett kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és 
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák fejlesztését, 
amelyek lehetővé teszik az egészséggel 
kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 
értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, szervekkel és 
transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 
diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 
genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással, telemedicinával és az 
e-egészséggel kapcsolatos területeken 
megjelenő új fejlesztések szempontjából, 
beleértve az adatvédelmi szempontokat is. 
Hasonlóképpen szükséges a környezettel és 
az egészséggel kapcsolatos, 
továbbfejlesztett kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

Or. sl

Módosítás 146
Carl Schlyter

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.11 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák fejlesztését, 
amelyek lehetővé teszik az egészséggel 
kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 
értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, szervekkel és 
transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 
diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 
genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással és az e-egészséggel 
kapcsolatos területeken megjelenő új 
fejlesztések szempontjából, beleértve az 
adatvédelmi szempontokat is. 
Hasonlóképpen szükséges a környezettel és 
az egészséggel kapcsolatos, 
továbbfejlesztett kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és 
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák fejlesztését, 
amelyek lehetővé teszik az egészséggel 
kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 
értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, szervekkel és 
transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 
diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 
genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással és az e-egészséggel 
kapcsolatos területeken megjelenő új 
fejlesztések szempontjából, beleértve az 
adatvédelmi szempontokat is. 
Hasonlóképpen szükséges a vegyi anyagok 
környezettel és az egészséggel kapcsolatos 
hatásaik szerinti értékelésével foglalkozó, 
modern veszély- és kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és 
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

Or. en

Indokolás

Az uniós kutatásnak támogatni kell a biogyógyászati kutatást és a toxikus hatás vizsgálatát 
érintő paradigmaváltást, amely az állatkísérletekről a XXI. századi korszerű toxikushatás-
vizsgálatra vált át. A molekuláris biológia, a biotechnológia és más területek vívmányai 
jelentős fejlesztések útját készítik elő azzal kapcsolatban, hogy a tudósok hogyan tudják 
értékelni az potenciális mérgező hatású vegyi anyag egészségügyi kockázatait. E fejlesztések 
gyorsabbá, olcsóbbá és az ilyen anyagoknak kitett személyek számára közvetlenebbül 
relevánssá tehetik a toxicitásvizsgálatot.

Módosítás 147
Edite Estrela
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.12 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Több tudományágat átfogó, fejlett és 
alkalmazott kutatásokra és innovációkra 
van szükség a viselkedéstani, 
gerontológiai, digitális és egyéb 
tudományokkal közösen ahhoz, hogy 
költséghatékony és felhasználóbarát 
megoldásokat találjunk az idősödő 
népesség és a fogyatékkal élő emberek 
aktív, önálló és támogatott napi 
életviteléhez (otthoni környezetben, a 
munkahelyen stb.). Ez érvényes a különféle 
környezetekre, valamint azokra a 
technológiákra, rendszerekre és 
szolgáltatásokra, amelyek javítják az 
életminőséget és az emberi 
működőképességet, beleértve a mobilitást, 
az intelligens és személyre szabott segítő 
technológiákat, szolgáltatásokat és a 
szociális robotikát, valamint a segítő külső 
környezetet. Támogatásban részesülnek 
azok a bevezető jellegű kutatások és 
innovációk, amelyek a megvalósulást és a 
megoldások széles körű alkalmazását 
vizsgálják.

Több tudományágat átfogó, fejlett és 
alkalmazott kutatásokra és innovációkra 
van szükség a viselkedéstani, 
gerontológiai, digitális és egyéb 
tudományokkal közösen ahhoz, hogy 
költséghatékony és felhasználóbarát 
megoldásokat találjunk az idősödő 
népesség és a fogyatékkal élő emberek 
aktív, önálló és támogatott napi 
életviteléhez (otthoni környezetben, a 
munkahelyen stb.). Ez érvényes a különféle 
környezetekre, valamint azokra a 
technológiákra, rendszerekre és 
szolgáltatásokra, amelyek javítják az 
életminőséget és az emberi 
működőképességet, beleértve a mobilitást, 
az intelligens és személyre szabott segítő 
technológiákat, szolgáltatásokat és a 
szociális robotikát, valamint a segítő külső 
környezetet. Támogatásban részesülnek 
azok a bevezető jellegű kutatások és 
innovációk, amelyek a megvalósulást és a 
megoldások széles körű alkalmazását 
vizsgálják, előnyben részesítve az ilyen 
körülmények között élő polgárokat érintő 
projekteket.

Or. en

Módosítás 148
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.12 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Több tudományágat átfogó, fejlett és 
alkalmazott kutatásokra és innovációkra 
van szükség a viselkedéstani, 

Több tudományágat átfogó, fejlett és 
alkalmazott kutatásokra és innovációkra 
van szükség a viselkedéstani, 
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gerontológiai, digitális és egyéb 
tudományokkal közösen ahhoz, hogy 
költséghatékony és felhasználóbarát 
megoldásokat találjunk az idősödő 
népesség és a fogyatékkal élő emberek 
aktív, önálló és támogatott napi 
életviteléhez (otthoni környezetben, a 
munkahelyen stb.). Ez érvényes a különféle 
környezetekre, valamint azokra a 
technológiákra, rendszerekre és 
szolgáltatásokra, amelyek javítják az 
életminőséget és az emberi 
működőképességet, beleértve a mobilitást, 
az intelligens és személyre szabott segítő 
technológiákat, szolgáltatásokat és a 
szociális robotikát, valamint a segítő külső 
környezetet. Támogatásban részesülnek 
azok a bevezető jellegű kutatások és 
innovációk, amelyek a megvalósulást és a 
megoldások széles körű alkalmazását 
vizsgálják.

gerontológiai, digitális és egyéb 
tudományokkal közösen ahhoz, hogy 
költséghatékony és felhasználóbarát 
megoldásokat találjunk az idősödő 
népesség és a fogyatékkal élő emberek 
aktív, önálló és támogatott napi 
életviteléhez (otthoni környezetben, a 
munkahelyen stb.). Ez érvényes a különféle 
környezetekre, valamint azokra a 
technológiákra, rendszerekre és 
szolgáltatásokra, amelyek javítják az 
életminőséget és az emberi 
működőképességet, beleértve a mobilitást, 
az intelligens és személyre szabott segítő 
technológiákat, szolgáltatásokat és a 
szociális robotikát, valamint a segítő külső 
környezetet, anélkül, hogy hátrányos 
hatást gyakorolnának a betegek és 
segítségben részesülő személyek 
kapcsolati képességeit és társas 
interakcióik minőségét. Támogatásban 
részesülnek azok a bevezető jellegű 
kutatások és innovációk, amelyek a 
megvalósulást és a megoldások széles körű 
alkalmazását vizsgálják.

Or. en

Módosítás 149
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.13 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az egyéneket képessé tesszük arra, hogy 
egész életükön át javítsák és menedzseljék 
egészségüket, ez kiadáscsökkentést 
eredményez az egészségügyi 
rendszerekben, mivel lehetővé teszi a 
krónikus betegségek intézményeken kívüli 
kezelését, és javítja az egészségügyi 
kimeneteleket. Ehhez olyan kutatásokra 
van szükség, amelyek a viselkedéstani és 
szociális modelleket, a társadalmi 

Ha az egyéneket képessé tesszük arra, hogy 
egész életükön át javítsák és menedzseljék 
egészségüket, ez kiadáscsökkentést 
eredményez az egészségügyi 
rendszerekben, mivel lehetővé teszi a 
krónikus betegségek intézményeken kívüli 
kezelését, és javítja az egészségügyi 
kimeneteleket. Ehhez olyan kutatásokra 
van szükség, amelyek a viselkedéstani és 
szociális modelleket, a társadalmi 
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hozzáállást és törekvéseket vizsgálják a 
személyre szabott egészségügyi 
technológiákkal, mobil és/vagy hordozható 
eszközökkel új diagnosztikai módszerekkel 
és személyre szabott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban, amelyek támogatják az 
egészséges életmódot, jólétet, 
öngondoskodást, a polgárok és az 
egészségügyi szakemberek közötti jobb 
interakciót, a betegségek és a rokkantság 
kezelését célzó, személyre szabott 
programokat, valamint támogatják a 
tudással kapcsolatos infrastruktúrát.

hozzáállást és törekvéseket vizsgálják a 
személyre szabott egészségügyi 
technológiákkal, mobil és/vagy hordozható 
eszközökkel új diagnosztikai 
módszerekkel, gondozási megoldásokkal 
és rehabilitációs és személyre szabott 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek 
támogatják az egészséges életmódot, 
jólétet, öngondoskodást, a polgárok és az 
egészségügyi szakemberek közötti jobb 
interakciót, a betegségek és a rokkantság 
kezelését célzó, személyre szabott 
programokat, valamint támogatják a 
tudással kapcsolatos infrastruktúrát.

Or. en

Módosítás 150
Antonyia Parvanova

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.13 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az egyéneket képessé tesszük arra, hogy 
egész életükön át javítsák és menedzseljék 
egészségüket, ez kiadáscsökkentést 
eredményez az egészségügyi 
rendszerekben, mivel lehetővé teszi a 
krónikus betegségek intézményeken kívüli 
kezelését, és javítja az egészségügyi 
kimeneteleket. Ehhez olyan kutatásokra 
van szükség, amelyek a viselkedéstani és
szociális modelleket, a társadalmi 
hozzáállást és törekvéseket vizsgálják a 
személyre szabott egészségügyi 
technológiákkal, mobil és/vagy hordozható 
eszközökkel új diagnosztikai módszerekkel 
és személyre szabott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban, amelyek támogatják az 
egészséges életmódot, jólétet, 
öngondoskodást, a polgárok és az 
egészségügyi szakemberek közötti jobb 
interakciót, a betegségek és a rokkantság 
kezelését célzó, személyre szabott 

Ha az egyéneket képessé tesszük arra, hogy 
megértsék, hogy egész életükön át javítsák 
és menedzseljék egészségüket, ez 
kiadáscsökkentést eredményez az 
egészségügyi rendszerekben, mivel 
képessé teszi az egyéneket jó egészségük 
megőrzésére, a megbetegedések 
megelőzésére, továbbá lehetővé teszi a 
krónikus betegségek intézményeken kívüli 
kezelését, és javítja az egészségügyi 
kimeneteleket. Ehhez olyan kutatásokra 
van szükség, amelyek az egészségügyi 
műveltséget, a közegészségügyi 
beavatkozásokat, a viselkedéstani és 
szociális modelleket, a társadalmi 
hozzáállást és törekvéseket vizsgálják a 
személyre szabott egészségügyi 
technológiákkal, mobil és/vagy hordozható 
eszközökkel új diagnosztikai módszerekkel 
és személyre szabott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban, amelyek támogatják az 
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programokat, valamint támogatják a 
tudással kapcsolatos infrastruktúrát.

egészséges életmódot, jólétet, 
öngondoskodást, a polgárok és az 
egészségügyi szakemberek közötti jobb 
interakciót, a betegségek és a rokkantság 
kezelését célzó, személyre szabott 
programokat, valamint támogatják a 
tudással kapcsolatos infrastruktúrát.

Or. en

Módosítás 151
Edite Estrela

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.14 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A krónikus betegségek intézményeken 
kívüli kezelésének támogatása függ az 
egészségügyi szolgáltatók, valamint a 
szociális és informális gondozást nyújtók 
közötti jobb együttműködéstől. Támogatni 
kell az olyan kutatásokat és innovatív 
alkalmazásokat, amelyek elősegítik a 
megosztott információn alapuló 
döntéshozatalt, tények szolgáltatását a 
széles körű alkalmazáshoz, az új 
megoldások piaci felhasználását, beleértve 
az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Támogatást kap a hosszú 
távú gondozás minőségének javítását célzó 
kutatás és innováció is.

A krónikus betegségek intézményeken 
belüli és kívüli kezelésének támogatása 
függ az egészségügyi szolgáltatók, 
valamint a szociális és informális 
gondozást nyújtók közötti jobb 
együttműködéstől. Támogatni kell az olyan 
kutatásokat és innovatív alkalmazásokat, 
amelyek elősegítik a megosztott 
információn alapuló döntéshozatalt, tények 
szolgáltatását a széles körű alkalmazáshoz, 
az új megoldások piaci felhasználását, 
beleértve az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Az egészségügyi 
szakemberek és szolgáltatások jobb 
integrációjának előmozdítása érdekében 
támogatást kap az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezését és nyújtását 
célzó kutatás is, ami – egyebek között – a 
megkönnyíti a betegek korai beutalását 
háziorvosoktól a szakorvoshoz a 
betegségek jobb kezelése érdekében. 
Támogatást kap a hosszú távú gondozás 
minőségének javítását célzó kutatás és 
innováció is.

Or. en
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Módosítás 152
Cristian Silviu Buşoi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.15 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az egészségügyi 
technológiák értékelésének és az 
egészségügyi gazdaságnak a fejlesztését, 
valamint a bizonyítékok gyűjtését és a 
bevált gyakorlatok, innovatív technológiák 
és megközelítések terjesztését az 
egészségügyi ágazatban, beleértve az 
információs és telekommunikációs, 
valamint e-egészségügyi alkalmazásokat. 
Támogatni kell az európai és harmadik 
országbeli közegészségügyi rendszerek 
reformjának összehasonlító elemzését, 
valamint közép- és hosszú távú gazdasági 
és társadalmi hatásaik vizsgálatát. 
Támogatni kell az egészségügy jövőbeni 
munkaerő-szükségletének elemzését mind 
a létszám, mind pedig az új ellátási 
mintákhoz szükséges készségek 
szempontjából. Támogatni kell azokat a 
kutatásokat, amelyek az egészséggel 
kapcsolatos egyenlőtlenségek kialakulását, 
egyéb gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségekkel való összefüggéseiket, 
valamint az ezek csökkentését célzó 
európai és más országbeli szakpolitikák 
hatásosságát vizsgálják. Végezetül 
támogatni kell a betegbiztonsági 
megoldások és minőségbiztosítási 
rendszerek, és ezen belül az 
ellátásbiztonság és -minőség terén a 
betegek által játszott szerep értékelését.

Támogatni kell az egészségügyi 
technológiák értékelésének és az 
egészségügyi gazdaságnak a fejlesztését. 
Támogatni kell továbbá az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásának új, 
hatékonyabb, eredményesebb és a nemzeti 
közegészségügyi rendszerek reformjához 
esetlegesen alapul szolgáló módjaira 
irányuló kutatásokat is, valamint a 
bizonyítékok gyűjtését és a bevált 
gyakorlatok, innovatív technológiák és 
megközelítések terjesztését az 
egészségügyi ágazatban, beleértve az 
információs és telekommunikációs, 
valamint e-egészségügyi alkalmazásokat. 
Támogatni kell az európai és harmadik 
országbeli közegészségügyi rendszerek 
reformjának összehasonlító elemzését, 
valamint közép- és hosszú távú gazdasági 
és társadalmi hatásaik, továbbá a 
közegészségügyi rendszer hatékonyságára 
és eredményességére vonatkozó 
eredmények vizsgálatát. Támogatni kell az 
egészségügy jövőbeni munkaerő-
szükségletének elemzését mind a létszám, 
mind pedig az új ellátási mintákhoz 
szükséges készségek szempontjából. 
Támogatni kell azokat a kutatásokat, 
amelyek az egészséggel kapcsolatos 
egyenlőtlenségek kialakulását, egyéb 
gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségekkel való összefüggéseiket, 
valamint az ezek csökkentését célzó 
európai és más országbeli szakpolitikák 
hatásosságát vizsgálják. Végezetül 
támogatni kell a betegbiztonsági 
megoldások és minőségbiztosítási
rendszerek, és ezen belül az 
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ellátásbiztonság és -minőség terén a 
betegek által játszott szerep értékelését.

Or. en

Módosítás 153
Alda Sousa

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 1 pont – 1.16 pont – 1 A bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő finanszírozást kell biztosítani a 
diagnózis utáni szakaszhoz közvetlenül 
kapcsolódó kutatásokra – különösen a 
daganatos, a szív-és érrendszeri, valamint 
a légzőszervi megbetegedések esetében –, 
továbbá az életminőség javítása terén.

Or. pt

Módosítás 154
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
1 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. Élelmiszerbiztonság, egészséges 
élelmiszerek és élelmezésbiztonság, 
fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás 
és hegységkutatás, valamint a biogazdaság

Or. sl

Módosítás 155
Cristian Silviu Buşoi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntarthatóbb termelésbe, 
például: a növények genetikai 
potenciáljának fokozása a biotikus és 
abiotikus terhelésekhez való jobb 
alkalmazkodás érdekében; a 
mezőgazdaság termelékenységének és 
erőforrás-hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyag- és vízfelhasználás 
hatékonyságának fokozása; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
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termelési rendszerekben. csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Or. en

Indokolás

Az „amelyek a következő” fordulat helyére a „például” szó lép, így kevésbé korlátozó, 
pontosabb és szélesebb körű a megfogalmazás.

Módosítás 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.1 pont – 2.1.1 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.1. A termelési hatékonyság növelése és 
az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a 
fenntarthatóság és rugalmasság biztosítása 
mellett

2.1.1. A termelési hatékonyság, 
élelmiszerminőség és - biztonság növelése 
és az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a 
fenntarthatóság és rugalmasság biztosítása 
mellett

Or. en

Indokolás

Élelmiszerminőség és -biztonság, például a növények egészsége, érzékelhető jellemzők és 
tápanyagjellemzők (vitaminok, mikrotápanyagok).

Módosítás 158
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét,
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
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tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
az üzleti felhasználók logisztikai és 
gyakorlati szempontjainak, valamint az 
uniós polgárok társadalmi szempontjainak 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.1 pont – 2.1.2 pont – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.2. Ökoszisztéma-szolgáltatások és 
közjavak nyújtása

2.1.2. A mezőgazdaság 
multifunkcionalitásának, például az 
ökoszisztéma-szolgáltatások és közjavak
erősítése 

Or. en

Indokolás

A multifunkcionalitás, mint a mezőgazdaság használatára és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal való összekapcsolására irányuló átfogó megközelítés; a közös agrárpolitika 
és a kutatási programokkal való összhang megteremtése.

Módosítás 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.1 pont – 2.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági/erdőgazdálkodási 
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irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazadsági
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.

rendszerek és azok fenntarthatósági 
teljesítményének társadalmi-gazdasági és 
összehasonlító értékelésével foglalkozni 
fognak [ST1] [ST1]. A mezőgazdasági 
rendszerek aktív irányításában bekövetkező 
változások – beleértve a technológiák 
alkalmazását és a bevett gyakorlatok 
megváltozását – elősegítik az 
üvegházhatású gázok visszaszorítását, 
valamint a mezőgazdasági ágazatnak az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodóképességét. A 
biotechnológia a biológiai rendszerek jobb 
megértése, valamint a mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás termelékenységének 
fokozására szolgáló különböző eszközök 
elérhetővé tétele révén javíthatja például a 
jelenlegi mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási erőforrások 
használatának hatékonyságát. Biztosítja 
továbbá a megfelelő élelmiszer- és 
takarmányellátást, ami különösen fontos 
a világpiacok múlt- és jövőbeli zavarainak 
fényében. A különböző mezőgazdasági 
technológiák előnyeinek kombinálását 
ösztönözni kell az emberi egészséget és a 
környezetet érintő valódi előnyök elérése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 161
Glenis Willmott

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását. 

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását. 
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Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, 
szállításában és forgalmazásában, továbbá 
d) 2030-ra 50%-kal csökkenti az 
élelmiszeripari hulladékot.

Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszer-ellátási láncra és a 
kapcsolódó, akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével, a tápanyagokban gazdag 
élelmiszerekhez való hozzáférés 
fokozásával és élelmiszeripari 
innovációval való előmozdítása által 
csökkenti az élelmiszerekkel és az étkezési 
szokásokkal kapcsolatos betegségek 
jelentette terhet, c) csökkenti a víz- és 
energiafogyasztást az élelmiszerek 
gyártásában, szállításában és 
forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 50%-
kal csökkenti az élelmiszeripari hulladékot.

Or. en

Módosítás 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását. 
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását. 
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
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élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
akár hagyományos fenntarthatóan 
intenzív, akár bioszolgáltatásokra, az 
elsődleges termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és mezőgazdasági 
élelmiszeripari innovációval való 
előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

Or. en

Módosítás 163
Glenis Willmott

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.2 pont – 2.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táplálkozási szükségletek, valamint az 
élelmiszereknek az élettani folyamatokra, a 
fizikai és mentális teljesítményre gyakorolt 
hatása szintén vizsgálat tárgya lesz, éppúgy 
mint az étkezés, az idősödés, a krónikus 
betegségek és rendellenességek és az 
étkezési szokások közötti kapcsolatok. 
Kialakítják az egészség és a jólét javulását 
elősegítő étkezési szokásokat és 
innovációkat. Kiértékelik, figyelemmel 
kísérik, ellenőrzik és az összes élelmiszer-
és ivóvíz-kínálati láncon nyomon követik 

A táplálkozási szükségletek, valamint az 
élelmiszereknek az élettani folyamatokra, a 
fizikai és mentális teljesítményre gyakorolt 
hatása szintén vizsgálat tárgya lesz, éppúgy 
mint az étkezés, az idősödés, a krónikus 
betegségek és rendellenességek és az 
étkezési szokások közötti kapcsolatok. 
Kialakítják az egészség és a jólét javulását 
elősegítő étkezési szokásokat és 
innovációkat. Támogatják a magas zsír-, 
cukor- vagy sótartalmú élelmiszerek 
átalakítását előmozdító intézkedéseket. 
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az élelmiszerek vegyi és mikrobális 
szennyezettségét, kockázatát, az annak 
való kitettséget a termeléstől és tárolástól a 
feldolgozásig, csomagolásig, terjesztésig, 
közétkeztetésig és az otthoni ételkészítésig. 
Az élelmiszerbiztonsági innovációk, a 
feljavított kockázatkommunikációs 
eszközök és a jobb élelmiszerbiztonsági 
szabványok növelni fogják a fogyasztói 
bizalmat és a fogyasztók védelmét 
Európában. A globális szinten feljavított 
élelmiszerbiztonsági szabványok az 
európai élelmiszeripar 
versenyképességének erősítésében is 
segítenek.

Kiértékelik, figyelemmel kísérik, 
ellenőrzik és az összes élelmiszer- és 
ivóvíz-kínálati láncon nyomon követik az 
élelmiszerek vegyi és mikrobális 
szennyezettségét, kockázatát, az annak 
való kitettséget a termeléstől és tárolástól a 
feldolgozásig, csomagolásig, terjesztésig, 
közétkeztetésig és az otthoni ételkészítésig. 
Az élelmiszerbiztonsági innovációk, a 
feljavított kockázatkommunikációs 
eszközök és a jobb élelmiszerbiztonsági 
szabványok növelni fogják a fogyasztói 
bizalmat és a fogyasztók védelmét 
Európában. A globális szinten feljavított 
élelmiszerbiztonsági és 
tápanyagszabványok az európai 
élelmiszeripar versenyképességének és az 
uniós polgárok egészségének és 
termelékenységének erősítésében is 
segítenek.

Or. en

Módosítás 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.2 pont – 2.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táplálkozási szükségletek, valamint az 
élelmiszereknek az élettani folyamatokra, a 
fizikai és mentális teljesítményre gyakorolt 
hatása szintén vizsgálat tárgya lesz, éppúgy 
mint az étkezés, az idősödés, a krónikus 
betegségek és rendellenességek és az 
étkezési szokások közötti kapcsolatok. 
Kialakítják az egészség és a jólét javulását 
elősegítő étkezési szokásokat és 
innovációkat. Kiértékelik, figyelemmel 
kísérik, ellenőrzik és az összes élelmiszer-
és ivóvíz-kínálati láncon nyomon követik 
az élelmiszerek vegyi és mikrobális 
szennyezettségét, kockázatát, az annak 
való kitettséget a termeléstől és tárolástól a 

A táplálkozási szükségletek, valamint az 
élelmiszereknek az élettani folyamatokra, a 
fizikai és mentális teljesítményre gyakorolt 
hatása szintén vizsgálat tárgya lesz, éppúgy 
mint az étkezés, az idősödés, a krónikus 
betegségek és rendellenességek és az 
étkezési szokások közötti kapcsolatok. A
növények egészséges alkotórészeinek (pl. a 
másodlagos metabolitok), valamint a 
kultúrnövények egészségi állapotának 
vizsgálata és javítása révén fokozni kell a 
minőségi és egészséges táplálkozást. 
Kialakítják az egészség és a jólét javulását 
elősegítő étkezési szokásokat és 
innovációkat. Kiértékelik, figyelemmel 
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feldolgozásig, csomagolásig, terjesztésig, 
közétkeztetésig és az otthoni ételkészítésig. 
Az élelmiszerbiztonsági innovációk, a 
feljavított kockázatkommunikációs 
eszközök és a jobb élelmiszerbiztonsági 
szabványok növelni fogják a fogyasztói 
bizalmat és a fogyasztók védelmét 
Európában. A globális szinten feljavított 
élelmiszerbiztonsági szabványok az 
európai élelmiszeripar 
versenyképességének erősítésében is 
segítenek.

kísérik, ellenőrzik és az összes élelmiszer-
és ivóvíz-kínálati láncon nyomon követik 
az élelmiszerek vegyi és mikrobális 
szennyezettségét, kockázatát, az annak 
való kitettséget a termeléstől és tárolástól a 
feldolgozásig, csomagolásig, terjesztésig, 
közétkeztetésig és az otthoni ételkészítésig. 
Az élelmiszerbiztonsági innovációk, a 
feljavított kockázatkommunikációs 
eszközök és a jobb élelmiszerbiztonsági 
szabványok növelni fogják a fogyasztói 
bizalmat és a fogyasztók védelmét 
Európában. A globális szinten feljavított 
élelmiszerbiztonsági szabványok az 
európai élelmiszeripar 
versenyképességének erősítésében is 
segítenek.

Or. en

Módosítás 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.2 pont – 2.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve az 
élelmiszerek tervezését, feldolgozását, 
csomagolását, folyamatellenőrzését, a 
hulladékok csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni. 
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve a 
mezőgazdasági termelést, az élelmiszerek 
tervezését, feldolgozását, csomagolását, 
folyamatellenőrzését, a hulladékok 
csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni. 
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
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fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

Or. en

Módosítás 166
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.3 pont – 2.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akvakultúra az egészséges, biztonságos 
és versenyképes, a fogyasztói igényekhez 
és preferenciákhoz igazított termékek 
előállítása, továbbá a környezeti 
szolgáltatások nyújtása (biológiai 
helyreállítás, föld- és vízgazdálkodás stb.) 
és energiatermelés terén is jelentős 
potenciállal rendelkezik, de ezt Európában 
még nem építették ki teljes mértékben. 
Éppen ezért el kell mélyíteni a tudást és a 
technológiákat a már bevált fajok 
tenyésztésének minden területén és új fajok 
irányába történő diverzifikálásban, 
eközben figyelembe véve az akvakultúra és 
a vízi ökoszisztémák közötti kölcsönhatást 
és az éghajlatváltozás hatásait, és azt, hogy 
az ágazat ezekhez miként tud 
alkalmazkodni. Elő kell mozdítani továbbá 
az innovációt a belterületeken, a parti 
menti övezetekben és a nyílt vizeken 

Az akvakultúra az egészséges, biztonságos 
és versenyképes, a fogyasztói igényekhez 
és preferenciákhoz igazított termékek 
előállítása, továbbá a környezeti 
szolgáltatások nyújtása (biológiai 
helyreállítás, föld- és vízgazdálkodás stb.) 
és energiatermelés terén is jelentős 
potenciállal rendelkezik, de ezt Európában 
még nem építették ki teljes mértékben. 
Éppen ezért el kell mélyíteni a tudást és a 
technológiákat a már bevált fajok 
tenyésztésének minden területén és új fajok 
irányába történő diverzifikálásban, 
eközben figyelembe véve az akvakultúra és 
a vízi ökoszisztémák közötti kölcsönhatást 
és az éghajlatváltozás hatásait, és azt, hogy 
az ágazat ezekhez miként tud a legjobban 
alkalmazkodni. Elő kell mozdítani továbbá 
az innovációt a belterületeken, a parti 
menti övezetekben és a nyílt vizeken 
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alkalmazott, fenntartható termelési 
rendszerek területén. Ugyancsak hangsúlyt 
kell fektetni az ágazat társadalmi-gazdasági 
vetületeinek megértésére, hogy meg 
lehessen alapozni a költség- és energia 
hatékony, a piaci és fogyasztói igényeknek 
megfelelő termelést, és eközben biztosítani 
a versenyképességet és vonzó 
perspektívákat kínálni a befektetőknek és a 
termelőknek.

alkalmazott, fenntartható termelési 
rendszerek területén. Ugyancsak hangsúlyt 
kell fektetni az ágazat társadalmi-gazdasági 
vetületeinek megértésére, hogy meg 
lehessen alapozni a költség- és energia 
hatékony, a piaci és fogyasztói igényeknek 
megfelelő termelést, és eközben biztosítani 
a versenyképességet és vonzó 
perspektívákat kínálni a befektetőknek és a 
termelőknek.

Or. en

Módosítás 167
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.3 pont – 2.3.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tengeri biodiverzitás több mint 90%-a 
továbbra is feltáratlan, ami óriási 
lehetőséget kínál új fajok felfedezésére és a 
tengeri biotechnológiák területén 
megvalósítható új alkalmazásokra, amely 
előreláthatólag ezen ágazatban 10%-os 
éves növekedés generálására képes. 
Támogatni kell a tengeri biológiai 
sokféleség és a vízi biomassza által kínált 
jelentős lehetőségek további feltárását és 
kihasználását új innovatív folyamatok, 
termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetése érdekében, amelyek olyan 
ágazatokban nyerhetnek alkalmazást, mint 
a vegyipar és az alapanyag-gyártó ipar, a 
gyógyszeripar, a halászat és az 
akvakultúra, az energiaellátás és a 
kozmetikai ipar.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 168
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2.4 pont – 2.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatást igényelnek a fenntartható 
biotermékek, köztes termékek és 
bioenergia/bioüzemenyagok előmozdítását 
szolgáló tevékenységek, elsősorban a 
lépcsőzetes megközelítésre koncentrálva, 
előtérbe helyezve jelentős hozzáadott 
értékű termékek előállítását, szemben az 
alacsony értékű alkalmazásokkal, mint pl. a 
bioenergia. Technológiákat és stratégiákat 
kell kifejleszteni a nyersanyagellátás 
biztosítására. Bővíteni kell a második és 
harmadik generációs bio-
energiafinomítókban használt biomassza-
típusok körét, beleértve az erdészeti 
hulladékot, a biohulladékot és az ipari 
melléktermékeket, ami elősegíti az 
élelmiszer- és az energiatermelés közötti 
konfliktusok elkerülését és támogatja az 
Unió vidéki és part menti régióinak 
gazdasági fejlődését.

Támogatást igényelnek a fenntartható 
biotermékek, köztes termékek és 
bioenergia/bioüzemanyagok előmozdítását 
szolgáló tevékenységek, elsősorban a 
lépcsőzetes megközelítésre koncentrálva, 
előtérbe helyezve jelentős hozzáadott 
értékű termékek előállítását, szemben az 
alacsony értékű alkalmazásokkal, mint pl. a 
bioenergia. Technológiákat és stratégiákat 
kell kifejleszteni a nyersanyagellátás 
biztosítására. Bővíteni kell a második és 
harmadik generációs bio-
energiafinomítókban használt biomassza-
típusok körét, rendelkezésre állását és 
jellemzőit, beleértve a mezőgazdasági, 
kertészeti és erdészeti hulladékot, a 
biohulladékot és az ipari melléktermékeket, 
ami elősegíti az élelmiszer- és az 
energiatermelés közötti konfliktusok 
elkerülését és támogatja az Unió vidéki és 
part menti régióinak gazdasági fejlődését.

Or. en

Módosítás 169
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.1 pont – 3.1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalom és a gazdaság által igényelt 
szolgáltatások nyújtása során az 
energiafogyasztás csökkentése és az 
energiaveszteség elkerülése nemcsak azt 
követeli meg, hogy több hatékony, 
költségeit tekintve versenyképes, 
környezetbarát és intelligensebb termék és 
szolgáltatás kerüljön tömegesen a piacra, 

A társadalom és a gazdaság által igényelt 
szolgáltatások nyújtása során az 
energiahatékonyság biztosítása és az 
energiaveszteség elkerülése nemcsak azt 
követeli meg, hogy több hatékony, 
költségeit tekintve versenyképes, 
környezetbarát és intelligensebb termék és 
szolgáltatás kerüljön tömegesen a piacra, 
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de azt is, hogy az egyes alkotóelemek és 
eszközök integrálása úgy történjen, hogy 
azok hozzájáruljanak az épületek, 
szolgáltatások és az ipar teljes 
energiafelhasználásának optimalizálásához. 

de azt is, hogy az egyes alkotóelemek és 
eszközök integrálása úgy történjen, hogy 
azok hozzájáruljanak az épületek, 
szolgáltatások és az ipar teljes 
energiafelhasználásának optimalizálásához. 

Or. it

Módosítás 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.1 pont – 3.1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű légszennyező anyagot is 
generálnak. Ugyanakkor ezeket a 
területeket sújtják a romló levegőminőség 
és az éghajlatváltozás hatásai, a 
városoknak tehát ki kell alakítaniuk saját 
hatáscsökkentő és alkalmazkodási 
stratégiáikat. Éppen ezért az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású társadalom felé tartó 
átalakulásban döntő jelentősége van a 
közlekedéssel, a hulladékkezeléssel és a 
víztisztítással, valamint a városi környezet 
céljaira kialakított IKT-megoldásokkal 
integrált innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak (energiahatékonyság, 
villamosenergia-ellátó, valamint fűtést és 
hűtést biztosító rendszerek). Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 
támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű légszennyező anyagot is 
generálnak. E tekintetben elő kell 
mozdítani az integrált rendszerszerű 
városfejlesztési stratégiákat, amelyek 
figyelembe veszik a következőket: 
energiahatékonyság, hozzáférhetőség, 
nyitott területek, élőhelyek 
alkalmazkodása és társadalmi integráció. 
Ugyanakkor ezeket a területeket sújtják a 
romló levegőminőség és az 
éghajlatváltozás hatásai, a városoknak tehát 
ki kell alakítaniuk saját hatáscsökkentő és 
alkalmazkodási stratégiáikat. Éppen ezért 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalom felé tartó átalakulásban döntő 
jelentősége van a közlekedéssel, a 
hulladékkezeléssel és a víztisztítással, 
valamint a városi környezet céljaira 
kialakított IKT-megoldásokkal integrált 
innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak (energiahatékonyság, 
villamosenergia-ellátó, valamint fűtést és 
hűtést biztosító rendszerek). Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
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kidolgozni és teljes körűen tesztelni. 
Kutatásra van szükség annak érdekében is, 
hogy megértsük az ebben az átalakulásban 
szerepet játszó társadalmi, gazdasági és 
kulturális problémákat.

ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 
támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 
kidolgozni és teljes körűen tesztelni. 
Kutatásra van szükség annak érdekében is, 
hogy megértsük az ebben az átalakulásban 
szerepet játszó társadalmi, gazdasági és 
kulturális problémákat.

Or. en

Módosítás 171
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen
csökkentik a költségeket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett csökkentik a 
költségeket, megfizethetővé és 
versenyképessé téve azokat. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

Or. it

Módosítás 172
Theodoros Skylakakis
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása és 
költséghatékony energiatárolási 
módszerek kidolgozása érdekében égető 
szükség van olyan megoldásokra, amelyek 
nagyobb teljesítmény és fenntarthatóság 
mellett jelentősen csökkentik a költségeket.
Különösen az alábbiakra van szükség:

Or. en

Módosítás 173
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.2 pont – 3.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal 
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal 
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
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között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz.

között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz. Annak hatékonyabb 
ellenőrzése érdekében, hogy a szélenergia 
alkalmas-e ezen célkitűzés 
megvalósítására, a SET-terv keretében 
létrehozott, szélenergiával kapcsolatos 
európai ipari kezdeményezéseket külön 
költségvetési tételként kell szerepeltetni.

Or. it

Módosítás 174
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy a napenergia teret 
nyerhessen az villamosenergia-ellátási 
piacon, 2020-ig a napenergia költségét –
beleértve a napelemes, fotovoltaikus és 
koncentrációs technológiákét – a 2010-es 
szint felére kell csökkentenünk.

Annak érdekében, hogy a napenergia teret 
nyerhessen az villamosenergia-ellátási 
piacon, 2020-ig a napenergia költségét –
beleértve a napelemes, fotovoltaikus és 
koncentrációs technológiákét – legalább a 
2010-es szint felére kell csökkentenünk.

Or. it

Módosítás 175
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű alkalmazás 
érdekében új koncepciókra és rendszerekre 
irányuló, hosszú távú kutatásra, 
demonstrációkra és tömegtermelési 

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű, megfizethető és 
versenyképes alkalmazás érdekében új 
koncepciókra és rendszerekre irányuló, 
hosszú távú kutatásra, demonstrációkra és 
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tesztelésre van szükség. a tömegtermelés előnyeinek tesztelésére
van szükség.

Or. it

Módosítás 176
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű alkalmazás 
érdekében új koncepciókra és rendszerekre 
irányuló, hosszú távú kutatásra, 
demonstrációkra és tömegtermelési 
tesztelésre van szükség.

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű alkalmazás 
érdekében új koncepciókra és rendszerekre 
irányuló kutatásra, demonstrációkra és 
tömegtermelési tesztelésre van szükség.

Or. en

Indokolás

Ha a fenti célt 2020-ig kell elérni, akkor nem beszélhetünk „hosszú távú” kutatásról.

Módosítás 177
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koncentrációs napenergia-rendszerek 
esetében a hangsúlyt a hatékonyság 
növelésére és ezzel egyidejűleg a költségek 
és a környezeti terhelés csökkentésére kell 
helyezni, lehetővé téve a kipróbált 
technológiák ipari méretekben történő 
bevezetését erőmű-prototípusok 
megépítésével. Teszteléseket folytatunk a 
napenergia-termelés és a tengervíz-
sótalanítási eljárások hatékony ötvözésére.

A koncentrációs napenergia-rendszerek 
esetében a hangsúlyt a hatékonyság 
növelésére és ezzel egyidejűleg a költségek 
és a környezeti terhelés csökkentésére kell 
helyezni, lehetővé téve a kipróbált 
technológiák ipari méretekben történő 
bevezetését erőmű-prototípusok 
megépítésével. Teszteléseket folytatunk a 
napenergia-termelés és a tengervíz-
sótalanítási eljárások hatékony ötvözésére.
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Meg kell vizsgálni a napenergia hatékony 
tárolására szolgáló megoldásokat.

Or. en

Módosítás 178
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak hatékonyabb ellenőrzése 
érdekében, hogy a napenergia alkalmas-e 
a meghatározott célkitűzések 
megvalósítására, a SET-terv keretében 
létrehozott, napenergiával kapcsolatos 
európai ipari kezdeményezéseket külön 
költségvetési tételként kell szerepeltetni.

Or. it

Módosítás 179
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.2 pont – 3.2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.3. A szén-dioxid leválasztására, 
szállítására és tárolására irányuló 
versenyképes és a környezet számára 
biztonságos technológiák kifejlesztése

törölve

A szén-dioxid leválasztása és tárolása 
(CCS) kulcsfontosságú opció, amelyet 
széles körben, kereskedelmi léptékben kell 
elterjeszteni globális szinten, hogy 2050-re 
eleget tehessünk a szén-dioxid-kibocsátás 
nélküli energiatermelés és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású ipar iránti 
elvárásnak. A cél minimálisra csökkenteni 
az energiaiparban a széntüzelésű és 
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gáztüzelésű erőműveknél alkalmazott 
CCS-technológia többletköltségét az 
egyenértékű, CCS nélküli erőművek és 
magas energiaigényű ipari létesítmények 
költségeihez képest.
Különösen támogatandó a teljes CCS-lánc 
– különböző leválasztó, szállító és tároló 
technológiai alternatívákra kiterjedő –
demonstrációja, amely kiegészül e 
technológiák további fejlesztésére, 
valamint a versenyképesebb leválasztási 
technológiák, a jobb alkotóelemek, az 
integrált rendszerek és folyamatok, a 
biztonságos geológiai tárolás és a 
leválasztott szén-dioxid nagyléptékű 
újrahasznosítására kidolgozott racionális 
megoldások kutatásával, hogy ezzel 
lehetővé váljon a CCS-technológiák 
kereskedelmi forgalmazása a 2020 után 
üzembe helyezésre kerülő, fosszilis 
tüzelőanyagokkal működő erőművekben, 
illetve a magas szén-dioxid-kibocsátású 
iparágak egyéb alkalmazásaiban.

Or. it

Módosítás 180
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.2 pont – 3.2.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A geotermikus, vízi és tengeri energia, 
valamint az egyéb megújuló energiák 
hozzájárulhatnak az európai energiaellátás 
szén-dioxid-mentesítéséhez, miközben 
növelik annak rugalmas alkalmazkodását a
változó energiatermeléshez és 
energiafogyasztáshoz. A cél: 
kereskedelmileg éretté tenni a 
költséghatékony és fenntartható 
technológiákat, lehetőséget biztosítva ezzel 
azok széles körű, ipari léptékű 

A geotermikus, vízi és tengeri energia, 
valamint az egyéb megújuló energiák 
hozzájárulhatnak az európai energiaellátás 
szén-dioxid-mentesítéséhez, miközben 
növelik annak rugalmas alkalmazkodását a 
változó energiatermeléshez és 
energiafogyasztáshoz. A cél: 
kereskedelmileg éretté tenni a 
költséghatékony és fenntartható 
technológiákat, lehetőséget biztosítva ezzel 
azok széles körű, ipari léptékű 
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bevezetéséhez, beleértve a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolásukat. Az óceánból nyert –
például árapály, hullám vagy tengeráram 
mozgásából származó – energiák valóban 
kibocsátásmentes, tervezhető energiát 
képviselnek. A kutatási tevékenységeket ki 
kell terjeszteni olyan alacsony költségű 
alkotóelemek és anyagok laboratóriumi 
léptékű innovatív kutatására, amelyek 
megbízhatóan viselkednek mind a nagy 
fokú korróziónak és korhadásnak kedvező 
körülmények közt, mind pedig az európai 
vizekre jellemző különféle feltételek közt 
végzett demonstrációk során.

bevezetéséhez, beleértve a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolásukat. Az óceánból nyert –
például árapály, hullám vagy tengeráram 
mozgásából származó – energiák valóban 
kibocsátásmentes, tervezhető energiát 
képviselnek. A kutatási tevékenységeket ki 
kell terjeszteni olyan alacsony költségű 
alkotóelemek és anyagok laboratóriumi 
léptékű innovatív kutatására, amelyek 
megbízhatóan viselkednek mind a 
nagyfokú korróziónak és korhadásnak 
kedvező körülmények közt, mind pedig az 
európai vizekre jellemző különféle 
feltételek közt végzett demonstrációk 
során. Annak hatékonyabb ellenőrzése 
érdekében, hogy a geotermikus, vízi és 
tengeri energia, valamint az egyéb 
megújuló energiák alkalmasak-e a 
meghatározott célkitűzések 
megvalósítására, a SET-terv keretében 
létrehozott, ezen energiával kapcsolatos 
európai ipari kezdeményezéseket külön 
költségvetési tételként kell szerepeltetni.

Or. it

Módosítás 181
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.3 pont – 3.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második 
generációs bio-tüzelőanyagok nagy arányú
fenntartható termelésének, és a biomassza 
alapú magas hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek a lehetővé 
tétele, beleértve a CCS-t is. Ki kell 
fejleszteni, illetve különböző léptékekben 
demonstrálni kell az eltérő bioenergia-

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második 
generációs bio-tüzelőanyagok nagyarányú
fenntartható termelésének, és a biomassza 
alapú magas hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek a lehetővé 
tétele. Ki kell fejleszteni, illetve különböző 
léptékekben demonstrálni kell az eltérő 
bioenergia-pályák technológiáit, 
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pályák technológiáit, figyelembe véve az 
eltérő földrajzi és éghajlati feltételeket és 
logisztikai korlátokat. A hosszabb távú 
kutatás támogatni fogja a fenntartható 
bioenergia-ágazat 2020 utáni fejlesztését is. 
Ezek a tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bioerőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

figyelembe véve az eltérő földrajzi és 
éghajlati feltételeket és logisztikai 
korlátokat. A hosszabb távú kutatás 
támogatni fogja a fenntartható bioenergia-
ágazat 2020 utáni fejlesztését is. Ezek a 
tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bioerőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

Or. it

Módosítás 182
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 3.3 pont – 3.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hidrogén- és üzemanyagcellákban nagy 
lehetőségek rejlenek az Európa előtt álló 
energetikai kihívások kezelése terén. E 
technológiák piaci versenyképességének
megteremtése azonban még jelentős 
költségcsökkentést igényel. 
Szemléltetésképpen: a közlekedésben 
alkalmazott üzemanyagcella-rendszerek 
költségét tizedére kell csökkenteni az 
elkövetkező 10 évben. Ennek érdekében 
támogatásra kerülnek a hordozható, a 
helyhez kötött, valamint a közlekedési 
alkalmazásokra és kapcsolódó 
szolgáltatásokra vonatkozó nagyléptékű 
demonstrációk és a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző terjesztési 
tevékenységek, de támogatást fog élvezni a 
hosszú távú kutatás és technológiai 
fejlesztés is, elősegítve a versenyképes 
üzemanyagcella-lánc kialakulását és a 
fenntartható hidrogéntermelés és -
infrastruktúra létrejöttét Unió-szerte. A 
megfelelő mértékű piaci áttörés érdekében 

A hidrogén- és üzemanyagcellákban nagy 
lehetőségek rejlenek az Európa előtt álló 
energetikai kihívások kezelése terén. E 
technológiák piaci versenyképességének 
megteremtése azonban még jelentős 
költségcsökkentést igényel. 
Szemléltetésképpen: a közlekedésben 
alkalmazott üzemanyagcella-rendszerek 
költségét legalább tizedére kell 
csökkenteni az elkövetkező 10 évben. 
Ennek érdekében támogatásra kerülnek a 
hordozható, a helyhez kötött, valamint a 
közlekedési alkalmazásokra és kapcsolódó 
szolgáltatásokra vonatkozó nagyléptékű 
demonstrációk és a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző terjesztési 
tevékenységek, de támogatást fog élvezni a 
hosszú távú kutatás és technológiai 
fejlesztés is, elősegítve a versenyképes 
üzemanyagcella-lánc kialakulását és a 
fenntartható hidrogéntermelés és -
infrastruktúra létrejöttét Unió-szerte. A 
megfelelő mértékű piaci áttörés érdekében 
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erős nemzeti és nemzetközi 
együttműködésre – például megfelelő 
szabványok kidolgozására – lesz szükség.

erős nemzeti és nemzetközi 
együttműködésre – például megfelelő 
szabványok kidolgozására – lesz szükség.

Or. it

Módosítás 183
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a szén-dioxid-kibocsátás 2050-ig 
megvalósítandó 60%-os csökkentését tűzte 
ki maga elé politikai célként. 2030-ig 
felére kívánja csökkenni a hagyományos 
tüzelőanyagot használó gépkocsik 
használatát a városokban, illetve a 
nagyobb városközpontokban meg kell 
valósulnia a gyakorlatilag szén-dioxid-
mentes logisztikának. 2050-ig a 
légiközlekedésben az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású tüzelőanyagok 
részarányát 40%-ra kell emelni, a tengeri 
közlekedésben alkalmazott bunkerolajból 
származó szén-dioxid-kibocsátást pedig 
40%-kal kell csökkenteni.

törölve

Or. it

Indokolás

A keretprogram – a címe alapján is – 2020-ig érvényes. Ezért teljesen felesleges a következő 
évtizedekre vonatkozóan lehetséges jövőbeni forgatókönyvek felvázolása.

Módosítás 184
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 4.1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció jelentősen hozzá 
fog járulni a szükséges megoldások 
kialakításához és elterjesztéséhez minden 
közlekedési mód esetében. Ezzel
erőteljesen csökkenni fog a környezetre 
káros anyagok (például a CO2, az NOx és 
az SOx) kibocsátása, a közlekedés fosszilis 
üzemanyagoktól való függősége és 
biológiai sokféleségre gyakorolt 
kedvezőtlen hatása. Mindez elősegíti a 
természeti erőforrások megóvását.

A kutatás és az innováció jelentősen hozzá 
fog járulni a szükséges megoldások 
kialakításához és elterjesztéséhez minden 
közlekedési mód esetében. Ezáltal –
versenyképes piaci árakon – erőteljesen 
csökkenni fog a környezetre káros anyagok 
(például a CO2, az NOx és az SOx) 
kibocsátása, a közlekedés fosszilis 
üzemanyagoktól való függősége és 
biológiai sokféleségre gyakorolt 
kedvezőtlen hatása. Mindez elősegíti a 
természeti erőforrások megóvását.

Or. it

Módosítás 185
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 4.1 pont – 3 bekezdés – 4.1.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A tisztább meghajtási technológiák 
kifejlesztése és elterjedésének felgyorsítása 
jelentős tényezője a közlekedésből 
származó szén-dioxid és egyéb szennyezés 
csökkentésének vagy kiiktatásának. 
Villanymotorokra és akkumulátorokra, 
üzemanyagcellákra vagy hibrid 
meghajtásra támaszkodó új és innovatív 
megoldásokra van szükség. A technológiai 
áttörések szintén elősegítik majd a 
hagyományos meghajtási rendszerek 
környezeti teljesítményének javítását.

a) A tisztább meghajtási technológiák 
kifejlesztése és elterjedésének felgyorsítása 
jelentős tényezője a közlekedésből 
származó szén-dioxid és egyéb szennyezés 
csökkentésének vagy kiiktatásának. 
Villanymotorokra és akkumulátorokra, 
üzemanyagcellákra vagy hibrid 
meghajtásra támaszkodó új, innovatív és 
versenyképes piaci árú megoldásokra van 
szükség. A technológiai áttörések szintén 
elősegítik majd a hagyományos meghajtási 
rendszerek környezeti teljesítményének 
javítását.

Or. it

Módosítás 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 5 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok

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

Or. en

Módosítás 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 5.1 pont – 5.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hiányos tudással rendelkezünk a 
társadalom és a gazdaság 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
képességét illetően. Az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
környezet és társadalom megvalósítása 
érdekében tett hatékony, méltányos és 
társadalmilag elfogadható intézkedések 
megkövetelik az éghajlatváltozással és -
változékonysággal kapcsolatos jelenlegi és 
a jövőbeli hatások, veszélyeztetettségek, a 
népesség kitettsége, kockázatok, költségek 
és lehetőségek integrált elemzését, 
figyelembe véve a szélsőséges 
eseményeket és a kapcsolódó, éghajlat 
okozta veszélyeket és ezek 
megismétlődését. Ezt az elemzést 
kiterjesztik továbbá az éghajlatváltozásnak 
a biodiverzitásra, az ökoszisztémákra és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra, az 
infrastruktúrára és a gazdasági és 
természeti javakra gyakorolt káros hatására 
is. Hangsúlyt kapnak a legértékesebb 
természeti ökoszisztémák és az épített 
környezet, valamint a legfontosabb 
társadalmi, kulturális és gazdasági 
ágazatok is egész Európában. Kivizsgálják 

Hiányos tudással rendelkezünk a 
társadalom és a gazdaság 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
képességét illetően. Az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
környezet és társadalom megvalósítása 
érdekében tett hatékony, méltányos és 
társadalmilag elfogadható intézkedések 
megkövetelik az éghajlatváltozással és -
változékonysággal kapcsolatos jelenlegi és 
a jövőbeli hatások, veszélyeztetettségek, a 
népesség kitettsége, kockázatok, költségek 
és lehetőségek integrált elemzését, 
figyelembe véve a szélsőséges 
eseményeket és a kapcsolódó, éghajlat 
okozta veszélyeket és ezek 
megismétlődését. Ezt az elemzést 
kiterjesztik továbbá az éghajlatváltozásnak 
a biodiverzitásra, az ökoszisztémákra és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra, az 
infrastruktúrára és a gazdasági és 
természeti javakra gyakorolt káros hatására 
is. Hangsúlyt kapnak a legértékesebb 
természeti ökoszisztémák, régészeti 
lelőhelyek, az épített környezet, a városi 
tájak és örökség, valamint a kulturális 
erőforrások és a legfontosabb társadalmi 
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az éghajlatváltozásból és az üvegházhatású 
gázok fokozott légköri koncentrációjából 
eredő, az emberek egészségét érintő 
hatásokat és fokozódó kockázatokat. 
Kutatások révén értékelik az 
éghajlatváltozással kapcsolatban tett 
innovatív, egyenlően elosztott és 
költséghatékony alkalmazkodási 
válaszlépéseket, beleértve a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák védelmét és 
alkalmazkodását, valamint a kapcsolódó 
hatásokat azok fejlesztésének és 
megvalósításának támogatása, valamint 
közzététele érdekében minden szinten és 
mértékben. Ez kiterjed a geomérnökségi 
alternatívák lehetséges hatásaira, 
költségeire és kockázataira is. Vizsgálják 
az alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
szakpolitikai alternatívák más éghajlati és 
ágazati szakpolitikákkal való komplex 
összefüggéseit, konfliktusait és szinergiáit, 
beleértve a kiszolgáltatott csoportok 
foglalkoztatottságára és életszínvonalára 
gyakorolt hatásaikat.

és gazdasági ágazatok is egész Európában. 
Kivizsgálják az éghajlatváltozásból és az 
üvegházhatású gázok fokozott légköri 
koncentrációjából eredő, az emberek 
egészségét érintő hatásokat és fokozódó 
kockázatokat. Kutatások révén értékelik az 
éghajlatváltozással kapcsolatban tett 
innovatív, egyenlően elosztott és 
költséghatékony alkalmazkodási 
válaszlépéseket, beleértve a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák védelmét és 
alkalmazkodását, valamint a kapcsolódó 
hatásokat azok fejlesztésének és 
megvalósításának támogatása, valamint 
közzététele érdekében minden szinten és 
mértékben. Ez kiterjed a geomérnökségi 
alternatívák lehetséges hatásaira, 
költségeire és kockázataira is. Vizsgálják 
az alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
szakpolitikai alternatívák más éghajlati és 
ágazati szakpolitikákkal való komplex 
összefüggéseit, konfliktusait és szinergiáit, 
beleértve a kiszolgáltatott csoportok 
foglalkoztatottságára és életszínvonalára 
gyakorolt hatásaikat.

Or. en

Módosítás 188
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – 5.1 pont – 5.1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió versenyképes, erőforrás-hatékony 
és az éghajlatváltozással szemben ellenálló 
gazdaságra 2050-ig való áttérése 
megköveteli a hatékony, hosszú távú, 
alacsony kibocsátású stratégiák 
kidolgozását, és az innovációs 
képességünkben történő jelentős 
előrehaladást. Kutatások értékelik az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére 
irányuló alternatívák környezeti és 

Az Unió versenyképes, erőforrás-hatékony 
és az éghajlatváltozással szemben ellenálló 
gazdaságra 2050-ig való áttérése 
megköveteli a hatékony, hosszú távú, 
alacsony kibocsátású stratégiák 
kidolgozását, és az innovációs 
képességünkben történő jelentős 
előrehaladást. Kutatások értékelik az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére 
irányuló alternatívák környezeti és 
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társadalmi-gazdasági kockázatait, 
lehetőségeit és hatásait. Kutatások 
támasztják alá az új éghajlat–energia–
gazdaság modellek kidolgozását és 
érvényesítését, figyelembe véve a 
gazdasági eszközöket és a megfelelő külső 
tényezőket azzal a céllal, hogy különböző 
méretekben vizsgálják meg az enyhítésre 
irányuló szakpolitikai alternatívákat és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiai utakat a legfontosabb 
gazdasági és társadalmi szektorokban uniós 
és globális szinten egyaránt. Az 
elvégzendő tevékenységek a kutatás és az 
alkalmazás közötti, valamint a vállalkozók, 
a végfelhasználók, a kutatók és 
tudományos intézmények közötti 
kapcsolatok javításával megkönnyítik a 
technológiai, intézményi és társadalmi-
gazdasági innovációt.

társadalmi-gazdasági kockázatait, 
lehetőségeit és hatásait. A széndioxid-
kibocsátás csökkentésére összpontosító 
kutatásoknak minden esetben figyelembe 
kell venniük a probléma sürgős 
természetét, valamint a szabványok 
kiválóságát és a válaszadás sebességét. 
Kutatások támasztják alá az új éghajlat–
energia–gazdaság modellek kidolgozását és 
érvényesítését, figyelembe véve a 
gazdasági eszközöket és a megfelelő külső 
tényezőket azzal a céllal, hogy különböző 
méretekben vizsgálják meg az enyhítésre 
irányuló szakpolitikai alternatívákat és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiai utakat a legfontosabb 
gazdasági és társadalmi szektorokban uniós 
és globális szinten egyaránt. Az 
elvégzendő tevékenységek a kutatás és az 
alkalmazás közötti, valamint a vállalkozók, 
a végfelhasználók, a kutatók és 
tudományos intézmények közötti 
kapcsolatok javításával megkönnyítik a 
technológiai, intézményi és társadalmi-
gazdasági innovációt.

Or. en

Módosítás 189
Cristina Gutiérrez-Cortines,

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – 5.1 pont – 5.1.3 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éghajlat-változási és vízgazdálkodási 
kérdések
Az éghajlatváltozás kérdésének a 
vízgazdálkodási kérdésekhez kell 
kapcsolódnia. A vízhasznosítási kutatás 
előtt a jövőben álló legnagyobb kihívások 
elsősorban annak szükségességéből 
származnak, hogy a kérdést egyre inkább 
a világméretű változás, éghajlatváltozás, a 
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növekvő geopolitikai jelentőség 
kérdéseivel, valamint az energia- és 
egészségügyi szempontokkal 
összefüggésben kell szemlélni.
A vízkészleteket holisztikus 
megközelítéssel kell szemlélni és kezelni. 
Ide tartoznak a természeti régiók és 
ökológiai kérdések, az ökoszisztéma-
szolgáltatások folyamatként való 
felfogása, valamint az ivóvízminőség és a 
különböző politikai rendszerek és 
intézményi struktúrák védelme.
A tudásbázisnak integrálnia kell a 
„környezeti áramlások” fogalmát, és 
figyelembe kell vennie a víz által 
támogatott ökoszisztéma-szolgáltatásokat; 
hangsúlyozza annak figyelembevételének 
szükségességét, hogy a vízkörforgásban 
bekövetkező változások a természetes 
élőhelyektől függnek, és ez hatással van a 
körforgásba visszakerülő víz arányára.

Or. en

Módosítás 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – 5.1 pont – 5.1.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1.3 a) Feltétlenül tanulmányozni kell az 
éghajlatváltozásnak az ökoszisztémára, 
vízkészletekre, mezőgazdaságra és 
erdészetre gyakorolt regionális hatásait az 
éghajlatváltozás emberi életre, egészségre 
és más társadalmi-gazdasági kérdésekre 
gyakorolt hatásainak elemzése céljából, 
valamint vizsgálni kell a globális változás 
közvetlen és közvetett befolyását az 
ökoszisztéma dinamikájára és 
kapacitására.
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Or. en

Módosítás 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalom ténykedései olyan 
változásokat indíthatnak el a környezetben, 
amelyek visszafordíthatatlanok, és amelyek 
megváltoztatják az ökoszisztémák jellegét. 
Rendkívül fontos, hogy az emberi 
tevékenység a környezetre, és a környezeti 
hatásoknak az emberek jólétére gyakorolt 
hatása értékelésével, felügyeletével és 
előrejelzésével előre lássuk ezeket a 
kockázatokat. A tengeri (a part menti 
zónáktól a mély tengerekig), az édesvízi, a 
szárazföldi és a városi ökoszisztémákra 
irányuló kutatás, beleértve a talajvizektől 
függő ökoszisztémákat is, lehetővé teszi, 
hogy jobban megértsük a természeti 
erőforrások és a társadalmi, gazdasági és 
ökológiai rendszerek közötti komplex 
kölcsönhatásokat, beleértve a természetes 
lerakóhelyeket, és az emberi és biológiai 
rendszerek rugalmasságát vagy 
törékenységét. A kutatás megvizsgálja, 
miként működnek az ökoszisztémák, 
miként reagálnak az antropogén hatásokra, 
hogyan lehet azokat helyreállítani és 
milyen hatást gyakorol ez a gazdaságra és 
az emberek jólétére. A kutatás ezenkívül 
megoldásokat tár fel az erőforrások által 
támasztott kihívásokra adandó válaszokra. 
A kutatás hozzájárul olyan szakpolitikák és 
gyakorlatok kialakításához, amelyek 
biztosítják, hogy a társadalmi és gazdasági 
tevékenységek az ökoszisztémák és a 
biodiverzitás fenntarthatósága és 
alkalmazkodási képessége határain belül 
maradnak.

A társadalom ténykedései olyan 
változásokat indíthatnak el a környezetben, 
amelyek visszafordíthatatlanok, és amelyek 
megváltoztatják az ökoszisztémák jellegét. 
Rendkívül fontos, hogy az emberi 
tevékenység a környezetre, és a környezeti 
hatásoknak az emberek jólétére gyakorolt 
hatása értékelésével, felügyeletével és 
előrejelzésével előre lássuk ezeket a 
kockázatokat. A tengeri (a part menti 
zónáktól a mély tengerekig), az édesvízi, a 
szárazföldi és a városi ökoszisztémákra 
irányuló kutatás, beleértve a talajvizektől 
függő ökoszisztémákat is, lehetővé teszi, 
hogy jobban megértsük a természeti 
erőforrások és a társadalmi, gazdasági és 
ökológiai rendszerek közötti komplex 
kölcsönhatásokat, beleértve a természetes 
lerakóhelyeket, és az emberi és biológiai 
rendszerek rugalmasságát vagy 
törékenységét. A kutatás megvizsgálja, 
miként működnek az ökoszisztémák, 
miként reagálnak az antropogén hatásokra, 
hogyan lehet azokat helyreállítani és 
milyen hatást gyakorol ez a gazdaságra és 
az emberek jólétére. A kutatás ezenkívül 
megoldásokat tár fel az erőforrások által 
támasztott kihívásokra adandó válaszokra. 
Innovációra van szükség az átláthatóságot 
biztosító új vízgazdálkodási modellek 
kidolgozásához. Ennek ki kell terjednie a 
következőkre: a víz eredetére vonatkozó 
információk, egyenlő elosztás és a víz 
értékesítésére és felhasználására 
vonatkozó eljárás. A kutatás hozzájárul 
olyan szakpolitikák és gyakorlatok 
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kialakításához, amelyek biztosítják, hogy a 
társadalmi és gazdasági tevékenységek az 
ökoszisztémák és a biodiverzitás 
fenntarthatósága és alkalmazkodási 
képessége határain belül maradnak.

Or. en

Módosítás 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi, a gazdasági és a kormányzati 
rendszereknek továbbra is foglalkozniuk 
kell mind az erőforrások kimerülésével, 
mind az ökoszisztémákban okozott kárral. 
A kutatás és az innováció alátámasztja 
azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti erőforrások és az 
ökoszisztémák kezeléséhez szükségesek 
annak érdekében, hogy elkerüljük a káros 
éghajlati és környezeti változásokat, vagy 
alkalmazkodjunk azokhoz, továbbá hogy 
elősegítsük a fenntarthatóságot biztosító 
intézményi, gazdasági, magatartásbeli és 
technológiai változásokat. A hangsúlyt a 
kritikus szakpolitikák körébe tartozó olyan 
ökoszisztémákra és ökoszisztéma-
szolgáltatásokra helyezik, mint az édesvíz, 
a tengerek és óceánok, a levegő minősége, 
a biodiverzitás, a föld és a talaj használata. 
A társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti veszélyek 
kezelésére irányuló képességét a 
veszélyeztetettségek és hatások 
előrejelzésére, korai riasztására és 
értékelésére irányuló képességek javítása 
révén támogatják, beleértve a többféle 
kockázatok dimenzióját. A kutatás és az 
innováció így támogatja a 
környezetvédelemre és erőforrás-
hatékonyságra irányuló politikákat és az 

A társadalmi, a gazdasági és a kormányzati 
rendszereknek továbbra is foglalkozniuk 
kell mind az erőforrások kimerülésével, 
mind az ökoszisztémákban okozott kárral. 
A kutatás és az innováció alátámasztja 
azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti erőforrások és az 
ökoszisztémák kezeléséhez szükségesek 
annak érdekében, hogy elkerüljük a káros 
éghajlati és környezeti változásokat, vagy 
alkalmazkodjunk azokhoz, továbbá hogy 
elősegítsük a fenntarthatóságot biztosító 
intézményi, gazdasági, magatartásbeli és 
technológiai változásokat. A hangsúlyt a 
kritikus szakpolitikák körébe tartozó olyan 
ökoszisztémákra és ökoszisztéma-
szolgáltatásokra helyezik, mint az édesvíz, 
a tengerek és óceánok, a levegő minősége, 
a biodiverzitás, a föld és a talaj használata. 
A társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti veszélyek 
kezelésére irányuló képességét a 
veszélyeztetettségek és hatások 
előrejelzésére, korai riasztására és 
értékelésére irányuló képességek javítása 
révén támogatják, beleértve a többféle 
kockázatok dimenzióját. A kutatás és az 
innováció így támogatja a 
környezetvédelemre és erőforrás-
hatékonyságra irányuló politikákat és az 
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eredményes, tényeken alapuló irányítás 
alternatíváit a biztonságos tevékenységek 
határain belül. Innovatív módszereket 
fejlesztenek ki a szakpolitikák 
összhangjának fokozására, a 
kompromisszumok megtalálására és a 
szembenálló érdekek kezelésére, valamint 
a kutatási eredmények iránti társadalmi 
tudatosság javítására és a polgárok 
döntéshozatalban való részvételének 
fokozására.

eredményes, tényeken alapuló irányítás 
alternatíváit a biztonságos tevékenységek 
határain belül. Innovatív módszereket 
fejlesztenek ki a szakpolitikák 
összhangjának fokozására, a 
kompromisszumok megtalálására és a 
szembenálló érdekek kezelésére, valamint 
a kutatási eredmények iránti társadalmi 
tudatosság javítására és a polgárok 
döntéshozatalban való részvételének 
fokozására. Elemezni kell minden jelentős 
készlet rendelkezésre állását és 
termelékenységét az egyes megfelelő 
területi méretek szerint, azaz globális, 
regionális és helyi szinten, és a politikai 
fellépés lehetőségeinek kidolgozása 
érdekében elemezni kell a kapcsolódó 
társadalmi-gazdasági következményeket.

Or. en

Módosítás 193
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – 5.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenység célja tehát a nyersanyagokra 
vonatkozó tudásalap javítása és innovatív 
megoldások kidolgozása a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
feltárására, kitermelésére, feldolgozására, 
újrahasznosítására, visszanyerésére és 
olyan, gazdaságilag vonzó alternatívákkal 
való helyettesítésére, amelyek kisebb 
környezeti hatással járnak.

E tevékenység célja tehát a nyersanyagokra 
vonatkozó tudásalap javítása és innovatív 
megoldások kidolgozása a nyersanyagok 
költséghatékony, átlátható és 
környezetbarát feltárására, kitermelésére, 
feldolgozására, újrahasznosítására, 
visszanyerésére és olyan, gazdaságilag 
vonzó alternatívákkal való helyettesítésére, 
amelyek kisebb környezeti hatással járnak.

Or. en

Módosítás 194
Julie Girling
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – 5.3 pont – 5.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai ipar számára lényeges 
nyersanyagok megfizethető, megbízható és 
fenntartható szállítása és kezelése 
érdekében kutatásra és innovációra van 
szükség az anyagok teljes életciklusa 
folyamán. A gazdaságilag életképes, 
társadalmilag elfogadható és 
környezetbarát feltárási, kitermelési és 
feldolgozási technológiák kifejlesztése és 
bevezetése fellendíti az erőforrások 
hatékony felhasználását. Ennek során 
kihasználják a lakókörnyezet közelében 
lévő bányák kínálta lehetőségeket is. Az új 
és gazdaságilag életképes újrahasznosítási 
és hulladékhasznosítási technológiák, 
üzleti modellek és folyamatok szintén 
hozzájárulnak az Unió elsődleges 
nyersanyagszállításoktól való 
függőségének csökkentéséhez. Ez magában 
foglalja a hosszabb ideig használható, 
magas minőségű újrahasznosítás és 
visszanyerés iránti szükségletet és az 
erőforrásokat pazarló magatartás drasztikus 
visszaszorításának az igényét. Az elérhető 
nyersanyagok szállításától az életciklus 
végéig tartó időszakot felölelő, a teljes 
életciklust alapul vevő megközelítést 
alkalmazzák minimális energia- és 
erőforrás-felhasználással.

Az európai ipar számára lényeges 
nyersanyagok megfizethető, megbízható és 
fenntartható szállítása és kezelése 
érdekében kutatásra és innovációra van 
szükség az anyagok teljes életciklusa 
folyamán. A gazdaságilag életképes, 
társadalmilag elfogadható és 
környezetbarát feltárási, kitermelési és 
feldolgozási technológiák kifejlesztése és 
bevezetése fellendíti az erőforrások 
hatékony felhasználását. Ennek során 
kihasználják a lakókörnyezet közelében 
lévő bányák kínálta lehetőségeket is. Az új 
és gazdaságilag életképes újrahasznosítási 
és hulladékhasznosítási technológiák, 
üzleti modellek és folyamatok szintén 
hozzájárulnak az Unió elsődleges 
nyersanyagszállításoktól való 
függőségének csökkentéséhez. Ez magában 
foglalja a hosszabb ideig használható, 
magas minőségű újrahasznosítás és 
visszanyerés iránti szükségletet és az 
erőforrásokat pazarló magatartás drasztikus 
visszaszorításának az igényét. Az elérhető 
nyersanyagok szállításától az életciklus 
végéig tartó időszakot felölelő, a teljes 
életciklust alapul vevő megközelítést 
alkalmazzák minimális energia- és 
erőforrás-felhasználással, valamint teljes 
átláthatósággal és nyomon
követhetőséggel.

Or. en

Módosítás 195
Julie Girling

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – 5.3 pont – 5.3.3 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes anyagok világszerte például 
kereskedelmi korlátozások miatt csökkenő 
elérhetőségének előreláthatósága 
érdekében a kritikus nyersanyagokat 
helyettesítő, hasonló funkcionális 
teljesítményű fenntartható alternatívákat 
keresnek és fejlesztenek ki. Ez csökkenti az 
Unió elsődleges nyersanyagoktól való 
függőségét és javítja a környezetre 
gyakorolt hatást.

Az egyes anyagok világszerte például 
kereskedelmi korlátozások miatt csökkenő 
elérhetőségének előreláthatósága 
érdekében a kritikus nyersanyagokat 
helyettesítő, hasonló funkcionális 
teljesítményű fenntartható alternatívákat 
keresnek és fejlesztenek ki. Ez csökkenti az 
Unió elsődleges nyersanyagoktól való 
függőségét és csökkenti a környezetre 
gyakorolt káros hatásokat.

Or. en

Módosítás 196
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – 5.4 pont – 5.4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatnak mindenféle típusú innovációt 
– legyen akár fokozatos, akár radikális –, 
amely kombinálja a technológiai, 
szervezeti, társadalmi, magatartási, üzleti 
és szakpolitikai innovációt, és erősíti a civil 
társadalom részvételét. Ez megalapozza a 
„körkörösebb” gazdaságot, miközben 
csökkenti a környezeti hatásokat és 
figyelembe veszi azok visszaütő hatását a 
környezetre. Ebbe beletartoznak az üzleti 
modellek, az ipari szimbiózis, a 
termékszolgáltatási rendszerek, a termékek 
tervezése, a teljes életciklus-alapú és a 
„bölcsőtől bölcsőig” megközelítés. A cél 
az erőforrás-hatékonyság javítása az 
inputok, a hulladékok és a károsanyag-
kibocsátások az értéklánc teljes hossza 
mentén, abszolút értelemben való 
csökkentésével, valamint az ismételt és 
újrafelhasználás és az erőforrások 
helyettesítésének az előmozdítása. 
Hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ipar – és 

Támogatnak mindenféle típusú innovációt 
– legyen akár fokozatos, akár radikális –, 
amely kombinálja a technológiai, 
szervezeti, társadalmi, magatartási, üzleti 
és szakpolitikai innovációt, és erősíti a civil 
társadalom részvételét. Ez megalapozza a 
„körkörösebb” gazdaságot, miközben 
csökkenti a környezeti hatásokat és 
figyelembe veszi azok visszaütő hatását a 
környezetre. Ebbe beletartoznak az üzleti 
modellek, az ipari szimbiózis, a 
termékszolgáltatási rendszerek, a termékek 
tervezése, a teljes életciklus-alapú és a 
„bölcsőtől bölcsőig” megközelítés. A cél 
az erőforrás-hatékonyság javítása az 
inputok, a hulladékok és a károsanyag-
kibocsátások az értéklánc teljes hossza 
mentén, abszolút értelemben való 
csökkentésével, valamint az ismételt és 
újrafelhasználás és az erőforrások 
helyettesítésének az előmozdítása. 
Hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ipar – és 
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különösen a kkv-k – részvételével 
megkönnyítsék az átmenetet a kutatástól a 
piaci forgalmazásra, a fejlesztési 
prototípusok kifejlesztésétől azok piacra 
való bevezetéséig és elterjesztéséig. Az 
ökoinnovátorok közötti kapcsolatok 
fejlesztése ugyancsak arra irányul, hogy 
elősegítsék az ismeretek terjesztését és 
jobban összekapcsolják a kínálatot a 
kereslettel.

különösen a kkv-k – részvételével 
megkönnyítsék az átmenetet a kutatástól a 
piaci forgalmazásra, a fejlesztési 
prototípusok kifejlesztésétől azok 
megfizethető áron történő piaci
bevezetéséig és elterjesztéséig. Az 
ökoinnovátorok közötti kapcsolatok 
fejlesztése ugyancsak arra irányul, hogy 
elősegítsék az ismeretek terjesztését és 
jobban összekapcsolják a kínálatot a 
kereslettel.

Or. it

Módosítás 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – 5.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átfogó környezeti megfigyelő és 
informatikai rendszerek nélkülözhetetlenek 
azoknak a hosszú távú adatoknak és 
információknak a biztosításához, amelyek 
e kihívás kezeléséhez szükségesek. E 
rendszereket az éghajlat, a természeti 
erőforrások – beleértve a nyersanyagokat –
, az ökoszisztémák és az ökoszisztéma-
szolgáltatások helyzete, állapota és trendjei 
értékelésére és előrejelzésére használják, 
valamint arra, hogy értékeljék az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátást, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az 
azokhoz való alkalmazkodást célzó 
politikákat és alternatívákat a gazdaság 
minden ágazatában. Az e rendszerekből 
nyert információt és tudást felhasználják a 
stratégiai erőforrások intelligens 
használatának ösztönzésére, a tényalapú 
politikák kidolgozásának támogatására, új 
környezeti és éghajlati szolgáltatások 
előmozdítására, valamint új lehetőségek 
kifejlesztésére a globális piacokon.

Az átfogó környezeti megfigyelő és 
informatikai rendszerek nélkülözhetetlenek 
azoknak a hosszú távú adatoknak és 
információknak a biztosításához, amelyek 
e kihívás kezeléséhez szükségesek. E 
rendszereket az éghajlat, a természeti 
erőforrások – beleértve a nyersanyagokat –
, az ökoszisztémák és az ökoszisztéma-
szolgáltatások helyzete, állapota és trendjei 
értékelésére és előrejelzésére használják, 
valamint arra, hogy értékeljék az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátást, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az 
azokhoz való alkalmazkodást célzó 
politikákat és alternatívákat a gazdaság 
minden ágazatában. Az e rendszerekből 
nyert információt és tudást felhasználják a 
stratégiai erőforrások intelligens 
használatának ösztönzésére, a tényalapú 
politikák kidolgozásának támogatására, új 
környezeti és éghajlati szolgáltatások 
előmozdítására, a vízkészletek műholdas 
megfigyelésére, nyomon követésére és 
kezelésére szolgáló digitális technológiák 
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támogatására, valamint új lehetőségek 
kifejlesztésére a globális piacokon.

Or. en

Módosítás 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 5.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.3. a) A vízrendszerek következő 
generációjának kidolgozása
Sürgős szükség van Európában az 
integrált vízrendszerekkel kapcsolatos 
innovációra. A víz kulcsfontosságú 
tényező az egészséges társadalom, a 
fejlődő gazdaság és a környezetbarát 
ökoszisztémák tekintetében. Az 
éghajlatváltozás jelentős hatással van a 
vízkörforgásra, egyre inkább 
megjósolhatatlanná teszi annak 
alakulását, és jelentősen megváltoztatja a 
jelenlegi vízkészleteinket. Európa a 
vízinfrastruktúra (mind a szennyvíz, mind 
pedig az ivóvíz esetében) öregedésével és 
vízgazdálkodási kihívásokkal – köztük a 
vízhiány növekedésével, a (városi) árvizek 
fokozott kockázatával, vízszennyezéssel, 
valamint növekvő és specifikusabb 
vízszükséglettel – néz szembe. A 
vízrendszerekbe történő beruházások 
drágák, és a beruházások megtérülése 
hosszú időt vesz igénybe.
A kutatási és innovációs tevékenységeket 
a városi és vidéki területekre, az iparra, 
valamint az átfogó témákra kiemelt 
figyelmet fordítva kell megszervezni, és 
azoknak a következőkre kell 
összpontosítaniuk:
5.3.1. Biztonságos, elérhető és 
megengedhető víz biztosítása mindenki 
számára, ugyanakkor elegendő víz 



AM\906857HU.doc 57/60 PE492.615v02-00

HU

biztosítása a környezet számára.
A fokozódó városiasodás (2050-ben az 
Unió tagállamaiban várhatóan a népesség 
több mint 80%-a városi területeken él 
majd) következtében a városi 
vízgazdálkodásra egyre nagyobb nyomás 
nehezedik. A vidéki területek számos 
kihívással néznek szembe a 
mezőgazdasági célú vízfelhasználás, a 
szennyeződésmegelőzés és az ivóvízellátás 
terén. A vízkörforgást a figyelem 
középpontjába helyező integrált 
megközelítésre van szükség, amely a vízzel 
kapcsolatos kihívások leküzdésébe 
bevonja a végfelhasználókat és az érdekelt 
feleket is.
5.3.2. A vízkészletek kimerülésének a 
legfontosabb uniós ágazatokban (köztük 
az energia-, mezőgazdasági és vegyipari 
ágazatok) folytatott gazdasági 
tevékenységek szintjétől való viszonylagos 
függetlenítése
Az ipari folyamatokra irányuló 
innovációk, az IKT-alkalmazások és az új 
(KET) technológiák csökkentik a 
költségeket, az energiaszükségletet és a 
környezetszennyezést.
5.3.3. Az uniós vízgyűjtő területek vizei jó 
állapotának fenntartása és fokozása – a 
minőség, mennyiség és használat 
tekintetében, valamint a vízkészletekre 
nehezedő nyomás növekedésére 
figyelemmel.
5.3.4. Az európai vízipar globális vezető 
szerepe

Or. en

Módosítás 199
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 6.1 pont – 6.1.1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentősebb társadalmi kihívások nem 
elvont természetűek, hanem területi 
dimenzióval rendelkeznek. Különös 
mérlegelésre van szükség továbbá a városi 
problémák fontosságának megfelelően a 
kreativitást, innovációt, valamint a 
társadalmi, gazdasági, kulturális és 
környezetvédelmi kérdéseket illetően.

Or. en

Módosítás 200
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 6.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió, annak polgárai és 
nemzetközi partnerei számos biztonsági 
veszéllyel kerülnek szembe, mint például a 
bűnözés, a terrorizmus, valamint az ember 
okozta vagy természeti katasztrófák 
következtében kialakuló vészhelyzetek. 
Ezek a fenyegetettségek átterjedhetnek a 
határokon, és célpontjaik lehetnek fizikai 
objektumok vagy a világháló. A hatóságok 
és magánszemélyek internetes lapjai elleni 
támadások így például nem csupán a 
polgárok bizalmát ássák alá, de súlyos 
károkat okozhatnak olyan létfontosságú 
ágazatoknak, mint az energia, a 
közlekedés, az egészségügy, a pénzügyek 
vagy a távközlés.

Az Európai Unió, annak polgárai és 
nemzetközi partnerei számos biztonsági 
veszéllyel kerülnek szembe, mint például a 
bűnözés, a terrorizmus, az illegális 
bevándorlás, valamint az ember okozta 
vagy természeti katasztrófák következtében 
kialakuló vészhelyzetek. Ezek a 
fenyegetettségek átterjedhetnek a 
határokon, és célpontjaik lehetnek fizikai 
objektumok vagy a világháló. A hatóságok 
és magánszemélyek internetes lapjai elleni 
támadások így például nem csupán a 
polgárok bizalmát ássák alá, de súlyos 
károkat okozhatnak olyan létfontosságú 
ágazatoknak, mint az energia, a 
közlekedés, az egészségügy, a pénzügyek 
vagy a távközlés.

Or. it
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Módosítás 201
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 6.3.1 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.1. A bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem

6.3.1. A szervezett bűnözés és a 
terrorizmus elleni küzdelem

Or. en

Módosítás 202
Vittorio Prodi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – IV rész – 3.1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az új technológiák és vegyszerek 
kockázatainak és lehetőségeinek 
kiértékelése, beleértve az élelmiszerekben, 
a takarmányban és a fogyasztói 
termékekben lévő nanoanyagokat; 
harmonizált mérési, azonosító és 
mennyiség-meghatározó módszerek, a 
toxikológiai veszélyfelmérésre való 
integrált tesztelő stratégiák és 
legmodernebb eszközök kifejlesztése és 
érvényesítése, beleértve az állatkísérletek 
alternatíváit; a környezetszennyezés 
egészségügyi hatásainak értékelése.

a) Az új technológiák és vegyszerek 
kockázatainak és lehetőségeinek 
kiértékelése, beleértve az élelmiszerekben, 
a takarmányban és a fogyasztói 
termékekben lévő nanoanyagokat; 
harmonizált mérési, azonosító és 
mennyiség-meghatározó módszerek, a 
toxikológiai veszély- és 
kockázatfelmérésre való integrált tesztelő 
stratégiák és legmodernebb nem 
állatkísérleteken alapuló és
számítástechnikai eszközök kifejlesztése, 
értékelése és érvényesítése, beleértve az
egészségügyi és környezeti hatásokra 
irányuló állatkísérletek alternatíváit; a 
környezetszennyezés egészségügyi 
hatásainak értékelése.

Or. en

Módosítás 203
Oreste Rossi
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – IV rész – 3.3 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JRC a „20/20/20” éghajlat-változási és 
energiaügyi célkitűzésekre fog 
összpontosítani, valamint az Unió 2050-ig 
versenyképes, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra történő áttérésére,
az alábbiak technológiai és társadalmi-
gazdasági szempontjainak kutatása révén:

A JRC a „20/20/20” éghajlat-változási és 
energiaügyi célkitűzésekre fog 
összpontosítani az alábbiak technológiai és 
társadalmi-gazdasági szempontjainak 
kutatása révén:

Or. it

Indokolás

A program – a címe alapján is, egyébként ugyanúgy, mint az Európa 2020 stratégia és a 
„20/20/20” célkitűzés – 2020-ig érvényes. A következő évtizedekre vonatkozó, jövőbeni 
lehetséges forgatókönyvek felvázolása helyett inkább a 2020-ig szóló célkitűzések 
végrehajtására kellene összpontosítani.

Módosítás 204
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – IV rész – 3.3 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az energia-/villamosenergia-átviteli 
hálózatok, különösen a transzeurópai 
energiahálózatok modellezése és 
szimulációja, az intelligens/szuper hálózati 
technológiák elemzése és az 
erőműrendszerek valósidejű szimulációja.

b) Az energia-/villamosenergia-átviteli 
hálózatok, különösen a transzeurópai 
energiahálózatok modellezése és 
szimulációja, az intelligens/szuper hálózati 
technológiák és energiatárolási potenciál
elemzése és az erőműrendszerek valósidejű 
szimulációja.

Or. en


