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RÖVID INDOKOLÁS

A „Horizont 2020” – amint azt a programot kísérő bizottsági közlemény kiemeli – az 
„Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezés célkitűzéseinek végrehajtására irányul, miközben a 
jelenlegi társadalmi kihívásokra helyezi a hangsúlyt, továbbá erősíti az alulról és a felülről 
kezdeményezett kutatás, valamint a piaci bevezetés közötti kapcsolatot. A célkitűzések közé 
tartozik a kkv-k részvételének további egyszerűsítése és növelése. Az ENVI bizottság számos 
társadalmi kihívással foglalkozik, például az éghajlattal, az erőforrás-hatékonysággal, a tiszta 
energiával és közlekedéssel, az egészségüggyel és az élelmiszer-biztonsággal. Az előadó 
lelkesen üdvözli a Bizottság javaslatait, mindazonáltal bizonyos érintett tényezőkre nagyobb 
hangsúlyt szándékozik helyezni.

Mostani véleményében az előadó egy holisztikus megközelítést vizsgált meg mint az ENVI 
bizottság prioritásainak további megerősítésére szolgáló legjobb módszert. Ez az első jelentés 
az említett összetett programmal kapcsolatos vita elindításának tekintendő, amely program 
kulcsfontosságú az Európai Unión belüli fenntartható és zöld gazdasági növekedés fokozása, 
ugyanakkor egy egészséges társadalom kialakulásának előmozdítása szempontjából is. 
A vélemény főleg a társadalmi kihívásokat helyezi a középpontba, valamint bizonyos, az 
egészséggel, élelmiszer-biztonsággal, éghajlattal és környezettel kapcsolatos szempontok 
megerősítését javasolja.

Egészségügy 
Tekintettel arra, hogy az innovatív gyógykezelések vonatkozásában, például a regeneratív 
orvoslás terén magas hozzáadott értéket képvisel, az etikai aggályok elismerése mellett 
továbbra is támogatni kell az őssejtkutatást az embrionális őssejtek meglévő alternatíváinak 
kutatása révén. Külön figyelmet kell fordítani ezenkívül a betegségek kezeléséhez kapcsolódó 
kutatásra és innovációra. Növelni kell a fertőzésekkel és ritka betegségekkel kapcsolatos 
K+F-re irányuló állami támogatást, és ösztönözni kell az ismeretek megosztását. Az 
egészségügyi innováció és a K+F finanszírozása tekintetében a betegek szükségleteit kell 
elsődleges szempontnak tekinti. Továbbá megfelelő finanszírozást kell biztosítani a 
környezeti egészséggel kapcsolatos K+F és innováció számára. 

Élelmiszer-biztonság
Az előadó indítványozza az élelmiszer-biztonsági vonatkozású társadalmi kihívások 
kiegészítését az összes élelmiszer-biztonsági tényező ismertetése révén.  

Éghajlat és környezet 
A kutatás és innováció gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjai közötti egyensúlyt 
rendszeresen és alaposan nyomon kell követni. Fokozni kell a megújuló energia támogatását. 
Hatékonyságának javítása révén a megújuló energia gazdasági szempontból vonzóbb 
lehetőséggé válhat, ugyanakkor az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függőségünk csökkentésének és a karbonszegény gazdaság 
előmozdításának eszközéül szolgál.   

A „Horizont 2020” rendkívül fontos program, amely hozzájárulhat, hogy az Unió még tovább 
csökkentse a környezet és az egészség szempontjából káros gáz- és részecske-kibocsátásokat 
anélkül, hogy az terhet jelentene az iparágak, illetve a tagállamok számára. 

Horizontális szempontok 
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Még inkább össze kell kapcsolni az „Innovatív Unió” és az „Erőforrás-hatékonyság” kiemelt 
kezdeményezések célkitűzéseit a „Horizont 2020” programmal, ennélfogva ez a téma szerepel 
is a véleményben. A K+F és innovációs projektek Unió-szerte történő maximális 
kihasználtságának érdekében szigorúan ellenőrizni kell a „Horizont 2020” program kiegészítő 
jellegét más uniós és nemzeti alapokhoz viszonyítva. Továbbá az előadó javasolja a kkv-k 
részvételének további fokozását, ami ösztönzőleg hathat a zöld és fenntartható gazdasági 
növekedésre.  A jelentés ezenkívül foglalkozik a „Horizont 2020” program célkitűzéseinek 
nyomon követésére szolgáló teljesítménymutatók egyik lényeges aspektusával is. 

A kutatási költségvetések elosztása és az innovációs lánc célkitűzései közötti további 
módosításokra, valamint egyszerűsítésre az ENVI bizottságban a „Horizont 2020” programról 
a későbbiekben folytatandó vitát követően kerül sor.
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MÓDOSÍTÁS
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Az őssejtterápiák bizonyos esetekben 
már bizonyították hozzáadott értéküket, 
különösen a regeneratív orvoslásban.
Ezért az Uniónak továbbra is támogatnia 
kell az ilyen kutatást. Ugyanakkor az 
Európai Bizottság elismeri, hogy az emberi 
embrionális őssejtekkel kapcsolatos 
kutatás etikai aggályokat vet fel, és nem 
indítványozza kifejezetten azok
használatát. Az emberi – akár felnőtt, akár 
embrionális – őssejtek használata, ha 
ilyenre sor kerül, annak függvénye, hogy a 
tudósok célkitűzéseik fényében azt hogyan 
ítélik meg, és szigorú etikai felülvizsgálat 
tárgya. Emberi őssejtek használatával járó 
projekt nem finanszírozható a tagállamok 
szükséges jóváhagyásainak megszerzése 
nélkül. Mindazonáltal hasznos lehet az 
emberi embrionális őssejtekkel 
kapcsolatos kutatás meglévő 
alternatíváinak, különösen a 
köldökzsinórvérből származó őssejtek és 
az indukált pluripotens őssejtek 
vizsgálata.

Or. en

Indokolás

Az őssejteken alapuló terápiák óriási lehetőséget jelentenek a regeneratív orvoslás számára, 
valamint bizonyos súlyos betegségek – például a diabétesz, sőt a rák – kezelése 
szempontjából. Az indukált pluripotens őssejtek és a köldökzsinórvérből származó őssejtek 
kutatása ígéretes alternatívája lehet az embrionális őssejtekkel kapcsolatos, etikailag 
ellentmondásos kutatásnak. Ezért ezt a két alternatívát nem szabad elvetni.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A „Horizont 2020” keretprogram a 
tudományos fejlődés elősegítésére 
irányuló kutatási tevékenységeket 
támogatja, ugyanakkor maradéktalanul 
tiszteletben tartja a nemzeti szintű 
bioetikai szabályok sokféleségét. Tehát 
nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes. 
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, 
ahol azt végzik.

Or. en

Indokolás

E rendelkezések minden kutatási tevékenységre alkalmazandók, nem csupán az őssejtekkel 
kapcsolatos kutatásra.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 
biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós politikai alapokkal és a 
vidékfejlesztési politikával, melyek 
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális 
szintű kutatási és innovációs képességeket.

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
egészségügy, oktatás, a világűr, a 
környezetvédelem, a versenyképesség és a 
kkv-k, a belső biztonság, a kultúra és a 
média, továbbá a kohéziós politikai 
alapokkal és a vidékfejlesztési politikával, 
melyek különösen alkalmasak arra, hogy 
az intelligens szakosodás stratégiái 
keretében megerősítsék a nemzeti és a 
regionális szintű kutatási és innovációs 
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képességeket. Ezen túlmenően biztosítani 
kell a „Horizont 2020” keretprogram és a 
nemzeti szinten finanszírozott programok 
közötti kiegészítő jelleget is. A „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtásának 
értékelésekor az Európai 
Számvevőszéknek szintén figyelembe kell 
vennie ezt a kiegészítő jelleget.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia –, valamint az 
„Innovatív Unió” és az „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezéseinek teljesítésében azáltal, 
hogy közös stratégiai keretet nyújt az uniós 
kutatás- és innovációfinanszírozásnak, s 
így a magánberuházások mozgósítását, a 
kkv-k növekedésének támogatását, a 
munkahelyteremtést, a kutatásokból több 
innováció létrehozását és Európa hosszú 
távú fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel egy erőforrás- és 
energiahatékony, valamint karbonszegény 
irányítás révén. 

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az emberi őssejteken alapuló terápiák 
kidolgozására és fejlesztésére irányuló 
kutatási tevékenységek részesülnek 
támogatásban. A felnőtt vagy embrionális 
emberi őssejteken végzett kutatásokhoz az 
érintett tagállamok jogi keretének 
függvényében biztosítható finanszírozás. 
Különösen az embrionális őssejtek 
alternatívájának tekinthető, 
köldökzsinórvérből származó őssejtekkel 
és indukált pluripotens őssejtekkel 
kapcsolatos kutatás részesül 
támogatásban.
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Or. en

Indokolás

Az őssejteken alapuló terápiák óriási lehetőséget jelentenek a regeneratív orvoslás számára, 
valamint bizonyos súlyos betegségek – például a diabétesz, sőt a rák – kezelése 
szempontjából. Az indukált pluripotens őssejtek és a köldökzsinórvérből származó őssejtek 
kutatása ígéretes alternatívája lehet az embrionális őssejtekkel kapcsolatos, etikailag 
ellentmondásos kutatásnak. Ezért ezt a két alternatívát nem szabad elvetni.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Nem finanszírozható olyan kutatási 
tevékenység, amely minden tagállamban 
jogellenes. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

Or. en

Indokolás

Az őssejteken alapuló terápiák óriási lehetőséget jelentenek a regeneratív orvoslás számára, 
valamint bizonyos súlyos betegségek – például a diabétesz, sőt a rák – kezelése 
szempontjából. Az indukált pluripotens őssejtek és a köldökzsinórvérből származó őssejtek 
kutatása ígéretes alternatívája lehet az embrionális őssejtekkel kapcsolatos, etikailag 
ellentmondásos kutatásnak. Ezért ezt a két alternatívát nem szabad elvetni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kiegészítő jelleg más uniós programokkal Kiegészítő jelleg más uniós és nemzeti 
programokkal

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az egyéb uniós és nemzeti finanszírozási 
programokat, beleértve a közös igazgatású 
alapokat, például a kohéziós és
strukturális alapokat is. E célból a 
Bizottság megfelelő eszközöket dolgoz ki a 
kiegészítő jelleg értékeléséhez. A 
„Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtásának az Európai 
Parlamenthez benyújtandó éves 
mentesítési jelentésében történő 
értékelésekor az Európai Számvevőszék 
szintén figyelembe veszi a kiegészítő jelleg 
elvét.

Or. en

Indokolás

Az Unióban kutatásra és innovációra fordított kiadások hatékonyságának biztosítása 
érdekében – jóllehet az egyéb uniós programokkal való szinergiák örvendetesek és hasznosak 
– el kell kerülni az átfedéseket az említett programok és a „Horizont 2020” keretprogram 
közötti megfelelőbb koordináció garantálása révén. Ezért a Bizottságnak biztosítania kell ezt 
a koordinációt a végrehajtási folyamat során.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan 
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy 
20%-a jut a kkv-kre.
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Or. en

Indokolás

A kkv-knak van leginkább szükségük támogatásra innovációs tevékenységeik 
finanszírozásához. Ennélfogva nagyobb arányú költségvetési támogatásban kell részesülniük.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unió külpolitikai és 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
támogatása a külpolitika és a 
fejlesztéspolitika körébe tartozó programok 
kiegészítéseképpen. 

c) az Európai Unió külpolitikai és 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
támogatása a külpolitika és a 
fejlesztéspolitika körébe tartozó programok 
kiegészítéseképpen, valamint a nemzetközi 
kötelezettségek, mint például a 
millenniumi fejlesztési célok teljesítéshez 
való hozzájárulásként. 

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Egy olyan jövőbeni uniós környezet 
megvalósítása érdekében, amely a jólét és 
az életminőség tekintetében valódi 
növekedést biztosít, a gazdasági, 
társadalmi és környezeti szempontok 
közötti egyensúlyt rendszeresen és 
alaposan nyomon kell követni a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtása során. 
Ezért a Bizottság a nyomon követésre 
vonatkozóan előzetesen létrehoz egy 
világos és átlátható mechanizmust.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a nyomon követés
eredményeiről jelentést készít, és terjeszti 
azokat.

(2) A Bizottság a nyomon követés 
eredményeiről évente jelentést készít –
többek között a Parlamentnek és a 
Tanácsnak –, és terjeszti azokat.

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A megújuló energiaforrások 
hatékonyságának javítására szolgáló 
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anyagok.
A megújuló energiaforrások – például a 
fotovoltaikus, nap-, hőenergia, 
szélturbinák – hatékonyságát növelő 
termékek és alkalmazások kifejlesztése. 

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2.3 pont – a pont – 3 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Célzott finanszírozás, amely a 
társadalmi kihívások kezelése, a 
versenyképesség fokozása, a fenntartható, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
inkluzív növekedés támogatása, valamint a 
környezeti és más közjavak biztosítása 
szempontjából létfontosságú 
szakpolitikákra és kulcságazatokra 
összpontosít. Ez az elem elősegíti, hogy az 
Európai Unió kellően kezelje az ágazati 
szakpolitikai célok kutatási és innovációs 
szempontjait.

(2) Célzott finanszírozás, amely a 
társadalmi kihívások kezelése, a 
versenyképesség fokozása, a fenntartható, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
inkluzív növekedés támogatása, a 
megújuló energiaforrások előmozdítása,
valamint a környezeti és más közjavak 
biztosítása szempontjából létfontosságú 
szakpolitikákra és kulcságazatokra 
összpontosít. Ez az elem elősegíti, hogy az 
Európai Unió kellően kezelje az ágazati 
szakpolitikai célok kutatási és innovációs 
szempontjait.

Or. en

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye. 
Jelenleg a tagállamok túl keveset költenek 
megelőzésre, miközben a kiadásokat a 
kezelésre összpontosítják. Ez a szemlélet 
gátolja a betegségek terhének, ennélfogva 
a betegségek kezelésére fordított költségek 
csökkentését, és a társadalom egésze 
számára gazdasági veszteséget idéz elő. Az 
egészségügyi és szociális ellátórendszerek 
fenntarthatóságának biztosítása olyan 
szemléletet tesz szükségessé, amely 
figyelembe veszi a hosszú távú előnyöket a 
hatékony megelőzési eszközök 
kifejlesztésére irányuló kutatás 
határozottabb támogatásával járó 
megtakarítások és jólét tekintetében.

Or. en

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, a 
reproduktív egészséggel kapcsolatos 
rendellenességek, valamint a 
képességcsökkenés különböző formái nagy 
mértékben felelősek a fogyatékosságokért, 
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súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak. 

a rossz egészségi állapotért és a korai 
halálozásért, emellett súlyos társadalmi és 
gazdasági költségekkel is járnak. 

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór és a malária) globális problémát 
jelentenek: ezekre vezethető vissza a 
világszinten betegség miatt elvesztett 1,5 
millió életév 41%-a, amelyből 8% 
Európára jut. Fel kell készülni továbbá az 
újonnan fellépő járványokra és az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia fokozódására.

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór, a malária és az elhanyagolt 
betegségek) globális problémát jelentenek: 
ezekre vezethető vissza a világszinten 
betegség miatt elvesztett 1,5 millió életév 
41%-a, amelyből 8% Európára jut. A régi 
fertőző betegségeknek, többek között a 
gümőkórnak az európai régióban való 
újbóli megjelenése és a védőoltással 
megelőzhető betegségeknek a fejlődő 
országokban tapasztalható előretörése 
kiemeli, hogy átfogó megközelítésre és 
fokozott állami támogatásra van szükség a 
K+F tekintetében. Fel kell készülni 
továbbá az újonnan fellépő járványokra és 
az antimikrobiális gyógyszerekkel 
szembeni rezisztencia fokozódására.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1.1 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A ritka betegségek továbbra is óriási 
kihívást jelentenek az Unió és a 
tagállamok számára.  6000–8000, Unió-
szerte hozzávetőleg 30 millió embert érintő 
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ritka betegség fordul elő. Továbbra is 
hiányoznak a megfelelő tudományos 
ismeretek és a szakértelem, amelyek a 
ritka betegségekben szenvedő betegek 
számára szükséges innovatív és 
hatékonyabb terápiák kifejlesztésének 
alapjául szolgálhatnának. Ezért jelenleg 
az ilyen betegek többsége számára kevés a 
terápiás lehetőség, vagy egyáltalán nem is 
létezik. Az együttműködésre irányuló 
európai támogatás biztosítja a 
rendelkezésre álló ismeretek 
megosztásához és a források 
leghatékonyabb felhasználásához abból a 
célból, hogy a ritka betegségekkel az EU 
egészében eredményesen lehessen 
foglalkozni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság a ritka betegségek nemzetközi konzorciumának keretében 200 új terápia 
kifejlesztését tűzte ki célul. Mivel azonban egy betegségre kevés beteg jut, az új „árva” 
gyógyszerek kutatásának és fejlesztésének gazdasági vonzereje is kisebb. Ennélfogva állami 
finanszírozás segítené enyhíteni ezt a problémát, és a magánbefektetések katalizátorául 
szolgálhatna. Az együttműködésen alapuló kutatás alapvető fontosságú a rendelkezésre álló, 
korlátozott ismeretek megosztásának és a források leghatékonyabb felhasználásának 
biztosításához abból a célból, hogy a ritka betegségekkel Unió-szerte eredményesen lehessen 
foglalkozni.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az egyes tagállamok gyakran nem 
rendelkeznek a leghatékonyabb 
válaszlépések biztosításához szükséges 
forrásokkal. Az európai szinten zajló, kellő 
pénzügyi kötelezettségvállalással 
alátámasztott megfelelő kutatási és 
innovációs tevékenység kulcsszerephez 
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és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 
ütemben növekedő globális piacain. 

juthat és ahhoz is kell jutnia a felvázolt 
kihívások kezelésében, elősegítheti, hogy 
minden ember egészségesebben és 
nagyobb jólétben éljen, és élenjáróvá teheti 
Európát az egészséggel és a jóléttel 
kapcsolatos innováció gyors ütemben 
növekedő globális piacain. 

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják a betegségekről 
orvosbiológiai kutatás révén szerzett 
bővebb molekuláris ismeretek, az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. A betegcsoportra és/vagy 
személyre szabott gyógyászat fejlesztésével 
kapcsolatos orvosbiológiai kutatás 
hatékony eszközül szolgál a betegségek 
olyan kezeléséhez, amelyet a beteg 
genetikai állományához és az adott 
betegséghez alakítanak, ilyen módon 
javítva az ellátás eredményességét és 
költséget takarítva meg az egészségügyi 
ellátórendszerek számára. Az ezekkel 
kapcsolatos adatok hatékony gyűjtése és
terjesztése és nagy léptékű kohors 
vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények kellő időben
klinikai alkalmazási módokká való 
alakítása, különösen klinikai vizsgálatok 
végzése révén. 

Or. en
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Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön – mindeközben a 
kutatás terén ne forduljanak elő 
szükségtelen átfedések – és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

ismeretek megfelelőbb időben történő és 
hatékonyabb átültetése a klinikai 
gyakorlatba és mérhető innovációs 
tevékenységekké alakítása a magas 
színvonalú transzlációs kutatás 
előmozdítása révén; az egészséggel 
kapcsolatos adatok gyűjtésének, 
megosztásának, összehasonlításának és 
felhasználásának fejlesztéséhez korszerű 
IT-megoldások alkalmazása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; a palliatív orvoslás fejlesztése, 
a reproduktív egészség javítása, az 
egyének arra való bátorítása, hogy 
egészségükkel kapcsolatban felelős 
döntéseket hozzanak; az integrált ellátás 
ösztönzése; a politikai döntéshozatalt és a 
szabályozás iránti igényeket támogató 
tudományos eszközök és módszerek 
javítása; végül az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
optimalizálása – többek között az e-
egészségügyi megoldások fejlesztésével és 
szélesebb körű megvalósításával –, illetve 
az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az európai egészségügyi ellátás 
jövőjét érintő kihívások kezelése és a fent 
említett célkitűzések elérése érdekében 
megfelelő uniós finanszírozást kell 
juttatni az e területtel kapcsolatos kutatási 
és innovációs tevékenységek számára. E 
célból a „Horizont 2020” keretprogram 
teljes költségvetésének 12%-át e 
társadalmi kihíváshoz kell kiosztani.

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. ÉLELMEZÉSBIZTONSÁG, 
FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG, 
TENGERKUTATÁS ÉS 
TENGERHASZNOSÍTÁSÚ CÉLÚ 
KUTATÁS, VALAMINT BIO-
GAZDASÁG

2. ÉLELMISZER-BIZTONSÁG ÉS 
ÉLELMEZÉSBIZTONSÁG, 
FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG, 
A TENGERI KÖRNYEZET, VALAMINT 
BIO-GAZDASÁG
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Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Megújuló energiaforrások
A tevékenységek a megújuló 
energiaforrásokat – például fotovoltaikus, 
nap-, hő- és szélenergiát – hasznosító 
technológiákkal kapcsolatos kutatást 
helyezik a középpontba hatékonyságuk 
javítása és e technológiák költségének 
csökkentése érdekében, hogy 
versenyképesebbé váljanak a piacon. 

Or. en

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és 
az ahhoz való alkalmazkodás

a) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és 
az ahhoz való alkalmazkodás

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek mind a CO2-t, mind a 
CO2-től eltérő üvegházhatást okozó 
gázokat célba veszik, és kiemelt helyen 
kezelik a technológiai és a nem 
technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 

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

tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az éghajlatváltozás, 
valamint a szélsőséges eseményekkel és 
hirtelen változásokkal kapcsolatos 
kockázatok jobb megértése; az ózon és az 
éghajlat közötti kölcsönhatások; és 
megbízható éghajlat-változási előrejelzések 
rendelkezésre bocsátása; a globális, 
regionális és helyi szintű következmények 
és sebezhető pontok vizsgálata, innovatív 
és költséghatékony alkalmazkodási és 
kockázatmegelőző intézkedések 
kidolgozása; az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítését célzó politikák támogatása és az 
éghajlatváltozásra néhány évtizeden belül 
adandó válaszokra vonatkozó gyors 
stratégiák meghatározása.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5.3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Átfogó és hosszú távú globális 
környezeti megfigyelő és információs 
rendszerek létrehozása

e) Átfogó és hosszú távú globális 
környezeti megfigyelő és információs 
rendszerek létrehozása

A cél, hogy biztosítsuk az e kihívás 
kezeléséhez szükséges hosszú távú 
adatokat és információkat. A 
tevékenységek középpontjában a Földünk 
megfigyelésére szolgáló, folyamatosan 
időszerű, pontos tájékoztatást és 
előrejelzéseket nyújtó lehetőségek, 
technológiák és infrastruktúrák állnak. 
Ösztönözni kell az interoperábilis 
adatokhoz és információkhoz való szabad, 
nyílt és korlátlan hozzáférést.

A cél, hogy biztosítsuk az e kihívás 
kezeléséhez szükséges hosszú távú 
adatokat és információkat. A 
tevékenységek középpontjában a Földünk 
távérzékelés és in situ mérések alapján 
történő megfigyelésére szolgáló, 
folyamatosan időszerű, pontos tájékoztatást 
nyújtó és előrejelzéseket lehetővé tévő
lehetőségek, technológiák és 
infrastruktúrák állnak. Ösztönözni kell az 
interoperábilis adatokhoz és 
információkhoz való szabad, nyílt és 
korlátlan hozzáférést.

Or. en
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