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Módosítás 10
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és 
a technológiák szabadon áramlanak, 
megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze 
versenyképességének fejlődését, ideértve 
az Unió iparát is. E célkitűzések elérése 
érdekében az Uniónak kutatásra, 
technológiafejlesztésre és demonstrációra, 
a nemzetközi együttműködés 
előmozdítására, az eredmények 
terjesztésére és optimalizálására, valamint 
a képzés és a mobilitás serkentésére 
irányuló tevékenységeket kell 
végrehajtania.

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és 
a technológiák szabadon áramlanak, 
megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze 
versenyképességének fejlődését, ideértve 
az Unió iparát is. E célkitűzések elérése 
érdekében az Uniónak kutatásra, 
technológiafejlesztésre és demonstrációra, 
a nemzetközi együttműködés 
előmozdítására, az eredmények 
terjesztésére és optimalizálására, valamint 
a képzés és a mobilitás serkentésére 
irányuló tevékenységeket kell 
végrehajtania, és lépéseket kell tennie a 
nemek közti egyenlőség. továbbá a kutatás 
és az innováció nemi dimenziójának 
előmozdítására.

Or. en

Módosítás 11
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és 
a technológiák szabadon áramlanak, 

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül az egyforma jogi és szakmai 
bánásmód elve alapján mind a női, mind a 
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megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze 
versenyképességének fejlődését, ideértve 
az Unió iparát is. E célkitűzések elérése 
érdekében az Uniónak kutatásra, 
technológiafejlesztésre és demonstrációra, 
a nemzetközi együttműködés 
előmozdítására, az eredmények 
terjesztésére és optimalizálására, valamint 
a képzés és a mobilitás serkentésére 
irányuló tevékenységeket kell 
végrehajtania.

férfi kutatók, a tudományos ismeretek és a 
technológiák szabadon áramlanak, 
megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze 
versenyképességének fejlődését, ideértve 
az Unió iparát is. E célkitűzések elérése 
érdekében az Uniónak kutatásra, 
technológiafejlesztésre és demonstrációra, 
a nemzetközi együttműködés 
előmozdítására, az eredmények 
terjesztésére és optimalizálására, valamint 
az európai kutatói szakma fejlődéséhez
nélkülözhetetlen képzés és mobilitás 
serkentésére irányuló tevékenységeket kell 
végrehajtania.

Or. it

Módosítás 12
Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió elszántan törekszik arra, hogy 
végrehajtsa az Európa 2020 stratégiát, 
amely az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést tűzte ki célul, 
hangsúlyozta a kutatás és az innováció által 
a szociális és gazdasági jólét és a 
környezeti fenntarthatóság kulcsfontosságú 
motorjaiként betöltött szerepet, és célul 
tűzte ki, hogy a kutatásra-fejlesztésre 
fordított kiadások 2020-ig a bruttó hazai 
termék (GDP) 3%-ára emelkedjenek, 
ugyanakkor kidolgozásra kerüljön egy, az 
innováció intenzitását tükröző mutató. 
Ezzel összefüggésben az „Innovatív Unió” 
kiemelt kezdeményezés a kutatás és az 
innováció stratégiai szemléletű, integrált 
megközelítését képviseli, kijelölve a 
kutatás és az innováció uniós 
finanszírozásával előmozdítandó 
keretfeltételeket és célkitűzéseket. A 

(3) Az Unió elszántan törekszik arra, hogy 
végrehajtsa az Európa 2020 stratégiát, 
amely az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést tűzte ki célul, 
hangsúlyozta a kutatás és az innováció által 
a szociális és gazdasági jólét és a 
környezeti fenntarthatóság kulcsfontosságú 
motorjaiként betöltött szerepet, és célul 
tűzte ki, hogy a kutatásra-fejlesztésre 
fordított kiadások 2020-ig a bruttó hazai 
termék (GDP) 3%-ára emelkedjenek, 
ugyanakkor kidolgozásra kerüljön egy, az 
innováció intenzitását tükröző mutató. 
Ezzel összefüggésben az „Innovatív Unió” 
kiemelt kezdeményezés a kutatás és az 
innováció stratégiai szemléletű, integrált 
megközelítését képviseli, kijelölve a 
kutatás és az innováció uniós 
finanszírozásával előmozdítandó 
keretfeltételeket és célkitűzéseket. A 
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kutatás és az innováció az Európa 2020 
stratégia más kiemelt kezdeményezéseinek 
– köztük különösen az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kezdeményezésnek – is 
kulcsfontosságú tényezői. Az Európa 2020 
stratégia kutatási és innovációs 
célkitűzéseinek elérésében ezenkívül a 
kohéziós politika is kulcsszerephez jut mint 
a kapacitásépítésnek és a kiválósághoz 
vezető út feltárásának eszköze.

kutatás és az innováció az Európa 2020 
stratégia más kiemelt kezdeményezéseinek 
– köztük különösen az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kezdeményezésnek – is 
kulcsfontosságú tényezői. Az Európa 2020 
stratégia kutatási és innovációs 
célkitűzéseinek elérésében ezenkívül a 
kohéziós politika is kulcsszerephez jut mint 
a kapacitásépítésnek és a kiválósághoz 
vezető út feltárásának eszköze, és így a 
„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a regionális képzéseket 
annak érdekében, hogy a nők könnyebben 
hozzáférjenek az erősen specializált 
álláshelyekhez a kutatási és innovációs 
ágazatban.

Or. it

Módosítás 13
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Unió 2010. szeptember 21-én 
elfogadta a férfiak és nők közötti 
egyenlőségre vonatkozó 2010–2015-ös 
stratégiát, amely leszögezi, hogy „az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek –
azaz az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésnek – a megvalósítása 
érdekében jobban és hatékonyabban ki 
kell használni a nők potenciálját és 
képességeit.” Emiatt a nemi dimenzió a 
támogatható tematikus területek, 
programok, eszközök és 
projektkritériumok általános 
meghatározása során központi prioritás 
kell legyen azok valamennyi 
életszakaszában: a javaslattól kezdve az 
értékelésen és a végrehajtáson át az 
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ellenőrzésig.

Or. en

Módosítás 14
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Tanács támogatásáról biztosította a 
kutatás- és az innovációfinanszírozás 
hatékonyságát nemzeti és európai uniós 
szinten egyaránt növelő közös uniós 
kutatás- és innovációfinanszírozási 
stratégiai keret kialakításának elképzelését, 
és felkérte az Uniót, hogy mihamarabb 
orvosolja a tehetségek és a beruházások 
idevonzásának még meglévő akadályait, s 
ezáltal 2014-re megvalósuljon az európai 
kutatási térség, és valóban egységes piaccá 
váljon a tudás, a kutatás és az innováció 
piaca.

(4) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Tanács támogatásáról biztosította a 
kutatás- és az innovációfinanszírozás 
hatékonyságát nemzeti és európai uniós 
szinten egyaránt növelő közös uniós 
kutatás- és innovációfinanszírozási 
stratégiai keret kialakításának elképzelését, 
és felkérte az Uniót, hogy mihamarabb 
orvosolja a tehetséges nők és férfiak és a 
beruházások idevonzásának még meglévő 
akadályait, s ezáltal 2014-re megvalósuljon 
az európai kutatási térség, és valóban 
egységes piaccá váljon a tudás, a kutatás és 
az innováció piaca.

Or. fr

Módosítás 15
Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
központi célja az egyszerűsítés, ennek tehát 
kialakításában, szabályaiban, 
pénzgazdálkodásában és végrehajtásában 
messzemenően meg kell nyilvánulnia. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak, amikor 
a kutatási és innovációs támogatások teljes 

(15) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
központi célja az egyszerűsítés, ennek tehát 
kialakításában, szabályaiban, 
pénzgazdálkodásában és végrehajtásában 
messzemenően meg kell nyilvánulnia. A
„Horizont 2020” keretprogramnak, amikor 
a kutatási és innovációs támogatások teljes 
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körét egyetlen – a támogatásnyújtási 
formák karcsúsított készletével rendelkező 
– közös stratégiai keretbe foglalja, és olyan 
részvételi szabályokat vezet be, amelyek a 
program valamennyi cselekvésére 
egyformán vonatkoznak, arra kell 
törekednie, hogy az egyetemeket, a 
kutatóközpontokat, az ipart és azon belül 
különösen a kkv-ket nagyarányú 
részvételre sarkallja, és nyitva álljon az új 
résztvevők előtt. A finanszírozási 
szabályok egyszerűsítése a részvételhez 
társuló igazgatási kiadások csökkenésével 
jár, és segít visszaszorítani a pénzügyi 
hibákat.

körét egyetlen – a támogatásnyújtási 
formák karcsúsított készletével rendelkező 
– közös stratégiai keretbe foglalja, és olyan 
részvételi szabályokat vezet be, amelyek a 
program valamennyi cselekvésére 
egyformán vonatkoznak, arra kell 
törekednie, hogy a nők részvételi 
arányának növelése érdekében az uniós 
finanszírozású kutatási és innovációs 
programokban az egyetemeket, a 
kutatóközpontokat, az ipart és azon belül 
különösen a kkv-ket nagyarányú 
részvételre sarkallja, és nyitva álljon az új 
résztvevők előtt. A finanszírozási 
szabályok egyszerűsítése a részvételhez 
társuló igazgatási kiadások csökkenésével 
jár, és segít visszaszorítani a pénzügyi 
hibákat.

Or. it

Módosítás 16
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Figyelemfelkeltő és tájékoztatási 
programokat kell szervezni az iskolákban, 
hogy felhívják a lányok figyelmét a 
tudományos szakmákra, amelyeket túl 
gyakran fiúk uralnak. 

Or. fr

Módosítás 17
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása folyamán reagálni kell a 
tudomány és a technológia, az ipar, a 
szakpolitikák és a társadalom 
lehetőségeinek és igényeinek alakulására. 
A menetrendeket tehát valamennyi ágazat 
érdekelt feleivel szoros egyeztetésben kell 
kijelölni, és kellő rugalmasságot kell 
hagyni az új fejlemények 
figyelembevételéhez. A „Horizont 2020” 
keretprogram ideje alatt folyamatosan 
külső szaktanácsadáshoz kell folyamodni, 
igénybe véve egyebek mellett a megfelelő 
struktúrákat – például az európai 
technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is.

(21) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása folyamán reagálni kell a 
tudomány és a technológia, az ipar, a 
szakpolitikák és a társadalom 
lehetőségeinek és igényeinek alakulására. 
A menetrendeket tehát valamennyi ágazat 
érdekelt feleivel szoros egyeztetésben kell 
kijelölni, beleértve a nemek közti 
egyenlőség és a nők jogai területén 
működő civil társadalmi szervezeteket is.
Kellő rugalmasságot kell hagyni az új 
fejlemények figyelembevételéhez. A 
„Horizont 2020” keretprogram ideje alatt 
folyamatosan külső szaktanácsadáshoz kell 
folyamodni, igénybe véve egyebek mellett 
a megfelelő struktúrákat – például az 
európai technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is. A 
nemek közötti egyenlőség valamennyi 
uniós politikában történő érvényesítése 
iránti elkötelezettséget megfelelően 
figyelembe kell venni a projektekkel 
kapcsolatos politika, tervezés és értékelés 
során.

Or. en

Módosítás 18
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása folyamán reagálni kell a 
tudomány és a technológia, az ipar, a 
szakpolitikák és a társadalom
lehetőségeinek és igényeinek alakulására. 
A menetrendeket tehát valamennyi ágazat 

(21) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása folyamán reagálni kell a
polgárok, a társadalom, a politika, a
tudomány és a technológia, valamint az 
ipar lehetőségeinek és igényeinek 
alakulására. A menetrendeket valamennyi
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érdekelt feleivel szoros egyeztetésben kell 
kijelölni, és kellő rugalmasságot kell 
hagyni az új fejlemények 
figyelembevételéhez. A „Horizont 2020” 
keretprogram ideje alatt folyamatosan 
külső szaktanácsadáshoz kell folyamodni, 
igénybe véve egyebek mellett a megfelelő 
struktúrákat – például az európai 
technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is.

érintett ágazat minden fontos érdekelt
szereplőjével – közöttük a tudományos 
közösség képviselőivel, a férfi és női 
kutatókkal, a közszférával, a civil 
társadalmi szervezetekkel és a kis- és 
középvállalkozásokkal – szoros 
egyeztetésben kell kijelölni. Kellő
rugalmasságot kell hagyni az új 
fejlemények figyelembevételéhez. A
„Horizont 2020” keretprogram ideje alatt
folyamatos jelleggel, kiegyensúlyozott
külső szaktanácsadáshoz kell folyamodni, 
igénybe véve egyebek mellett a megfelelő 
struktúrákat – például az európai 
technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is, 
biztosítva ugyanakkor az 
összeférhetetlenség kiküszöbölését.

Or. en

Módosítás 19
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy nagyobb 
legyen a kutatói életpályának az Unión 
belüli vonzereje. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani – önkéntes jellegük tiszteletben 
tartása mellett – a Kutatók Európai 
Chartájára és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexére, valamint az európai 
kutatási térséggel összefüggésben 
meghatározott egyéb referenciakeretekre.

(22) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy nagyobb 
legyen a kutatói életpályának az Unión 
belüli vonzereje. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani – önkéntes jellegük tiszteletben 
tartása mellett – a Kutatók Európai 
Chartájára és a férfi és női kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexére, valamint 
az európai kutatási térséggel 
összefüggésben meghatározott egyéb 
referenciakeretekre.

Or. fr
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Módosítás 20
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Még mindig van üvegplafon a 
tudományos és kutatói karriert befutni 
szándékozó nők esetében, a nők jelentősen 
alulreprezentáltak egyes 
tudományágakban, például a mérnöki és 
technológiai pályákon, és nem 
csökkennek a nemek közötti 
bérkülönbségek. A „Horizont 2020” 
keretprogramnak ezért ki kell javítania a 
kutatói karrier valamennyi szakaszában 
és a különféle kutatási területeken a női 
kutatók részvétele tekintetében 
tapasztalható aránytalanságokat.

Or. en

Módosítás 21
Silvia Costa

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kialakított tevékenységeknek
arra kell törekedniük, hogy a kutatásban és 
az innovációban előmozdítsák a nemek 
közötti egyenlőséget, különösen a nemek 
közötti aránytalanság hátterében álló okok 
kezelésével, a női és férfi kutatók 
képességeinek teljes kibontakoztatásával, 
valamint a nemek kérdésének a projektek 
tartalmába való beépítésével, a kutatás 
színvonalasabbá tétele és az innováció 
serkentése céljából. A tevékenységeknek 
törekedniük kell továbbá a nemek közötti 
egyenlőséghez kapcsolódó – az Európai 

(23) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kialakított tevékenységeknek 
arra kell törekedniük, hogy a kutatásban és 
az innovációban előmozdítsák a nemek 
közötti egyenlőséget, különösen a nemek 
közötti aránytalanság hátterében álló főbb 
okok feltárásával és orvoslásával, a női és 
férfi kutatók szakmai és tudásbeli 
képességeinek teljes kibontakoztatásával, 
valamint a nemek kérdésének a projektek 
tartalmába való beépítésével, a kutatás 
színvonalasabbá tétele és az innováció 
serkentése céljából. A tevékenységeknek 
törekedniük kell továbbá a nemek közötti 



PE487.946v01-00 10/74 AM\900271HU.doc

HU

Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikke, 
valamint az EUMSZ 8. cikke szerinti –
elvek érvényre juttatására.

egyenlőséghez kapcsolódó – az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikke, 
valamint az EUMSZ 8. cikke szerinti –
elvek érvényre juttatására.

Or. it

Módosítás 22
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kialakított tevékenységeknek 
arra kell törekedniük, hogy a kutatásban és 
az innovációban előmozdítsák a nemek 
közötti egyenlőséget, különösen a nemek 
közötti aránytalanság hátterében álló 
okok kezelésével, a női és férfi kutatók 
képességeinek teljes kibontakoztatásával, 
valamint a nemek kérdésének a projektek 
tartalmába való beépítésével, a kutatás 
színvonalasabbá tétele és az innováció 
serkentése céljából. A tevékenységeknek 
törekedniük kell továbbá a nemek közötti
egyenlőséghez kapcsolódó – az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikke, 
valamint az EUMSZ 8. cikke szerinti –
elvek érvényre juttatására.

(23) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kialakított tevékenységeknek 
arra kell törekedniük, hogy a kutatásban és 
az innovációban előmozdítsák a nemek 
közötti esélyegyenlőséget.  A kutatási 
projektekhez kapcsolódó uniós 
támogatások hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogramnak figyelembe kell vennie a 
kutatási projektekben szerepet vállaló 
mindkét nembeli tudományos 
alkalmazottak kiváló tudományos és 
szakmai képzettségét. A tevékenységeknek 
törekedniük kell továbbá a nemek közötti 
esélyegyenlőséghez kapcsolódó – az 
Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. 
cikke, valamint az EUMSZ 8. cikke 
szerinti – elvek érvényre juttatására.

Or. en

Módosítás 23
Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kialakított tevékenységeknek 
arra kell törekedniük, hogy a kutatásban és 
az innovációban előmozdítsák a nemek 
közötti egyenlőséget, különösen a nemek 
közötti aránytalanság hátterében álló okok 
kezelésével, a női és férfi kutatók 
képességeinek teljes kibontakoztatásával, 
valamint a nemek kérdésének a projektek 
tartalmába való beépítésével, a kutatás 
színvonalasabbá tétele és az innováció 
serkentése céljából. A tevékenységeknek 
törekedniük kell továbbá a nemek közötti
egyenlőséghez kapcsolódó – az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikke, 
valamint az EUMSZ 8. cikke szerinti –
elvek érvényre juttatására.

(23) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kialakított tevékenységeknek 
arra kell törekedniük, hogy a kutatásban és 
az innovációban előmozdítsák a nemek 
közötti egyenlőséget, különösen a nemek 
közötti aránytalanság hátterében álló okok 
kezelésével, a női és férfi kutatók 
képességeinek teljes kibontakoztatásával, a 
kutatás színvonalasabbá tétele és az 
innováció serkentése céljából, és egyúttal 
versenyképesebbé és dinamikusabbá téve 
az európai gazdaságokat. A 
tevékenységeknek törekedniük kell 
továbbá a nemek közötti egyenlőséghez 
kapcsolódó – az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. és 3. cikke, valamint az 
EUMSZ 8. cikke szerinti – elvek érvényre 
juttatására.

Or. it

Módosítás 24
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kialakított tevékenységeknek 
arra kell törekedniük, hogy a kutatásban és 
az innovációban előmozdítsák a nemek 
közötti egyenlőséget, különösen a nemek 
közötti aránytalanság hátterében álló 
okok kezelésével, a női és férfi kutatók 
képességeinek teljes kibontakoztatásával, 
valamint a nemek kérdésének a projektek 
tartalmába való beépítésével, a kutatás 
színvonalasabbá tétele és az innováció 
serkentése céljából. A tevékenységeknek 
törekedniük kell továbbá a nemek közötti 
egyenlőséghez kapcsolódó – az Európai 

(23) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kialakított tevékenységeknek 
arra kell törekedniük, hogy a kutatásban és 
az innovációban előmozdítsák a nemek 
közötti egyenlőséget a női és férfi kutatók 
képességeinek teljes kibontakoztatásával, a 
nemek közötti aránytalanság hátterében 
álló okok kezelésével, valamint a nemek 
kérdésének a projektek tartalmába, 
végrehajtásába és értékelésébe való 
beépítésével, a kutatás színvonalasabbá 
tétele és az innováció serkentése céljából. 
A tevékenységeknek törekedniük kell 
továbbá a nemek közötti egyenlőséghez 
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Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikke, 
valamint az EUMSZ 8. cikke szerinti –
elvek érvényre juttatására.

kapcsolódó – az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. és 3. cikke, valamint az 
EUMSZ 8. cikke szerinti – elvek érvényre 
juttatására.

Or. en

Módosítás 25
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A „Horizont 2020” 
keretprogramnak tisztességes egyensúly 
biztosítására kell törekednie a női, illetve 
férfi kutatók által vezetett tudományos
projektek között.

Or. fr

Módosítás 26
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket. A tudomány 
és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni. A kutatási tevékenységeknek 
továbbá figyelembe kell venniük az 
EUMSZ 13. cikkét, és csökkenteniük kell 
az állatok kutatási és kísérleti célú 
felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket és az 
alapvető emberi jogokat. A tudomány és 
az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport, az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége és a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézete véleményeit 
figyelembe kell venni. A kutatási 
tevékenységeknek továbbá figyelembe kell 
venniük az EUMSZ 13. cikkét, és 
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tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

csökkenteniük kell az állatok kutatási és 
kísérleti célú felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

Or. en

Módosítás 27
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket. A tudomány 
és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni. A kutatási tevékenységeknek 
továbbá figyelembe kell venniük az 
EUMSZ 13. cikkét, és csökkenteniük kell 
az állatok kutatási és kísérleti célú 
felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

(24) A „Horizont 2020” keretprogram által 
támogatott kutatási és innovációs 
tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az etikai alapelveket. A tudomány 
és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni. A kutatási tevékenységeknek 
továbbá figyelembe kell venniük az 
EUMSZ 13. cikkét, és csökkenteniük kell 
az állatok kutatási és kísérleti célú 
felhasználását, végcélként az 
állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével. A 
„Horizont 2020” keretprogram 
támogatási elveinek tiszteletben kell 
tartaniuk a tagállamok alkotmányos és 
jogszabályi rendelkezéseit és szokásait.

Or. en

Módosítás 28
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
elő kell mozdítania a közös érdeken és a 
kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködést harmadik országokkal. A 
tudomány, a technológia és az innováció 
területén a nemzetközi együttműködésnek 
arra kell irányulnia, hogy előmozdítsa az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérését, vagyis a versenyképesség 
növelését, a társadalmi kihívások kezelését 
és az uniós külpolitika és fejlesztési 
politika támogatását, egyebek mellett 
azáltal, hogy külső programokkal 
szinergiákat alakít ki, és hozzájárul az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai –
például a millenniumi fejlesztési célok –
teljesítéséhez.

(30) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
elő kell mozdítania a közös érdeken és a 
kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködést harmadik országokkal. A 
tudomány, a technológia és az innováció 
területén a nemzetközi együttműködésnek 
arra kell irányulnia, hogy előmozdítsa az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérését, vagyis a versenyképesség 
növelését, a társadalmi kihívások kezelését 
és az uniós külpolitika és fejlesztési 
politika támogatását, egyebek mellett 
azáltal, hogy külső programokkal 
szinergiákat alakít ki, és hozzájárul az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai –
például a millenniumi fejlesztési célok és a 
nemek közti egyenlőség mindenre 
kiterjedő prioritása – teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 29
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Fontos gondoskodni a „Horizont 
2020” keretprogram pénzgazdálkodásának 
hatékony és eredményes voltáról, valamint 
a program minél hatékonyabb és 
felhasználóbarátabb végrehajtásáról, s 
emellett biztosítani kell a jogbiztonságot és 
valamennyi résztvevőnek a programhoz 
való hozzáférését is. Biztosítani kell a(z) 
XXXX/2012/EU rendeletnek [új 
költségvetési rendelet], valamint az 
egyszerűsítés és a jobb szabályozás 

(34) Fontos gondoskodni a „Horizont 
2020” keretprogram pénzgazdálkodásának 
hatékony és eredményes voltáról, valamint 
a program minél hatékonyabb és 
felhasználóbarátabb végrehajtásáról, s 
emellett biztosítani kell a jogbiztonságot és 
valamennyi résztvevőnek a programhoz 
való hozzáférését is. A tagállamoknak és a 
Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a 
nemi dimenzió és a nők és a férfiak 
közötti egyenlőség a tervezés, a 
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követelményeinek való megfelelést. programozás, a nyomon követés és az 
értékelés minden szakaszában és 
tevékenységében szerepet kapjon a nemek 
közötti esélyegyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-értékelési 
módszerek révén. Biztosítani kell a(z) 
XXXX/2012/EU rendeletnek [új 
költségvetési rendelet], valamint az 
egyszerűsítés és a jobb szabályozás 
követelményeinek való megfelelést.

Or. en

Módosítás 30
Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemi dimenziót teljes mértékben 
integrálni kell a „Horizont 2020” kutatási 
és innovációs keretprogram (2014–2020) 
részvételi és terjesztési szabályaiba.

Or. en

Módosítás 31
Antonyia Parvanova

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 

(1) A „Horizont 2020” keretprogram kellő 
mennyiségű további kutatás-, fejlesztés- és 
innovációfinanszírozás mozgósítása révén 
hozzájárul a tudás- és innovációalapú és a 
nemek egyenlőségére épülő gazdaságnak 
az Unió egészében történő kiépítéséhez, 
valamint az európai tudósok – beleértve a 
nőket is – teljes potenciáljának és 
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térség létrehozását és működését. A 
vonatkozó eredményességi mutatókat az I. 
melléklet bevezetése ismerteti.

tudományos kiválóságának 
kihasználásához. 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.

Or. en

Módosítás 32
Barbara Matera

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram egyik 
prioritást élvező célkitűzése a kutatási és 
innovációs ágazatban dolgozó nők 
arányának növelése kell legyen a nők 
tudósi pályára buzdítását és a K+F 
szektorban meglévő karrierlehetőségek 
ismertetését célzó tájékoztató kampányok 
folytatása révén.

Or. it

Módosítás 33
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a nemek közötti 
egyenlőséget a kutatóintézmények 
szervezetében, valamint a kutatói 
tevékenységek tartalmában és 
tervezésében történő változások 
támogatása révén. A nemek kérdését egy 
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több területet érintő témaként kell kezelni 
a férfiak és nők közötti egyensúly 
hiányának orvoslása, valamint a kutatási 
és innovációs programozás és tartalmak 
társadalmi nemi dimenziójának 
integrálása érdekében. A kutatási 
programok tervezésében, tartalmában és 
végrehajtásában megfelelően figyelembe 
kell venni a nők és férfiak közötti 
biológiai, gazdasági és társadalmi 
különbségeket. Kellő figyelmet kell 
fordítani a női kutatók részvételének 
fokozására a kutatásban és a kutatással 
kapcsolatos politikai folyamatokban.

Or. en

Módosítás 34
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a megkülönböztetésmentesség, a 
nemek közti egyenlőség és az 
esélyegyenlőség elveinek tiszteletben 
tartása;

Or. en

Módosítás 35
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
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visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

visszajelzéseket: független, magas szintű, 
különböző ágazatokból érkező és széles 
szakmai háttérrel rendelkező szakértőkből
(többek között a civil társadalom 
képviselőiből) álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció végrehajtását
garantáló, átlátható és interaktív 
folyamatok. A nők és férfiak 
kutatócsoportokban való kiegyensúlyozott 
részvételét és a nemi elemzés tudományos 
tartalmakba való megfelelő integrálását 
ösztönző tevékenységekre is szükség van.

Or. en

Módosítás 36
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása céljából figyelembe kell venni 
a következőktől származó szaktanácsot és 
visszajelzéseket: független, magas szintű 
szakértőkből álló, a Bizottság által 
létrehozott tanácsadó csoportok; 
nemzetközi tudományos és technológiai 
megállapodások alapján a párbeszéd 
céljára létrehozott struktúrák; előremutató 
tevékenységek; célirányos nyilvános 
konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok. A tanácsadó 
testületek összeállítása során törekedni 
kell a nemek egyensúlyára.
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Or. en

Módosítás 37
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Fontos a nemi dimenziót a 
legmagasabb szintű tudományos minőség 
biztosítását célzó javaslatok szerves 
részeként kezelni a kutatásban és az 
innovációban.  A „Horizont 2020” 
keretprogramnak biztosítania kell a nemi 
dimenzió megfelelő figyelembe vételét a 
kutatásban és a kutatási tartalmakban a 
folyamat valamennyi szakaszában, a 
prioritások meghatározásától kezdve a 
pályázatok és javaslatok kiírásán, a 
programok és projektek értékelésén és 
nyomon követésén át a tárgyalásokig és a 
megállapodásokig.

Or. en

Módosítás 38
Elisabeth Morin-Chartier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Kellő figyelmet kell fordítani a nők és 
férfiak kiegyensúlyozott képviseletének 
biztosítására a független szakértői 
csoportokban és a Bizottság által felállított 
magas szintű tanácsadó csoportokban.

Or. fr
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Módosítás 39
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, a nemi egyensúly 
elérésére, valamint a kutatási szakma 
vonzerejének elsősorban a fiatal nők 
körében történő növelésére és az ország-
és ágazatközi kutatói mobilitás 
elősegítésére, különös tekintettel a női 
kutatókra. Minden munkaprogramnak 
tartalmaznia kell egy részt, amely a nemek 
közötti egyensúly hiányának kezelése és a 
nemi dimenzió integrálása érdekében 
tervezett fellépéseket tartalmazza. Ennek 
projektszinten is meg kell jelennie a 
támogatási megállapodásról szóló 
rendelkezések között.

Or. en

Módosítás 40
Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, az európai 
jogrendszerekkel kapcsolatos kutatás 
fejlesztésére, a harmadik országokkal való 
együttműködésre, a kutatás terén a férfiak 
és nők esélyegyenlőségének tiszteletben 
tartása tekintetében is etikus és
felelősségteljes kutatásra és innovációra, 
valamint a kutatási szakma vonzerejének
mindkét nem körében történő növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 41
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
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fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris kutatásra 
és innovációra, a kutatás, a hatóságok, a 
civil társadalom és az üzleti élet közötti 
széleskörű együttműködésre, a társadalom-
, a közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére a 
férfiak és nők körében egyaránt és az 
ország- és ágazatközi kutatói mobilitás 
elősegítésére.

Or. en

Módosítás 42
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség A férfiak és nők esélyegyenlősége a 
kutatásban és az innovációban

Or. en

Módosítás 43
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
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innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását. Valamennyi 
kutatási és innovációs tartalomban és a 
projektek életciklusának valamennyi 
szakaszában biztosítani kell a nemek közti 
egyenlőség elvének alkalmazását: 
koncepció, javaslat, értékelés, 
projektkezelés, nyomon követés.

Or. en

Módosítás 44
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti 
egyenlőséget és – a kutatás és az innováció 
tartalmát illetően – a nemekkel kapcsolatos 
dimenzió érvényesülésének eredményes 
előmozdítását, valamint a nemek közti 
egyensúlyt valamennyi programban, 
értékelő bizottságban, szakértői és 
tanácsadó csoportban, valamint minden 
meglévő vagy a program megvalósítására 
létrehozott döntéshozó szervben.

Or. en

Módosítás 45
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
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biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását, megkönnyítve 
a nők hozzáférését a tudományos 
oktatáshoz és szakmákhoz, ezáltal jobb 
karrierlehetőségeket biztosítva számukra a 
kutatás és az innováció valamennyi 
területén.

Or. fr

Módosítás 46
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
célok meghatározásával és megfelelő 
lépések megtételével biztosítani kell a 
nemek közötti egyenlőség ügyének, 
valamint a nemek közötti egyensúly
érvényesülésének eredményes 
előmozdítását a kutatási és innovációs 
programokban, értékelő bizottságokban, 
szakértői és tanácsadó testületekben.

Or. en

Módosítás 47
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
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innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

innováció tartalmát és valamennyi 
döntéshozó testületet illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását és integrálását.
Ezért célkitűzéseket kell meghatározni és
a célkitűzések elérésére szolgáló, 
megfelelő terveket kell kidolgozni és 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 48
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyensúly 
és dimenziók ügyének eredményes 
előmozdítását a kutatás és az innováció 
tartalmát, végrehajtását és értékelését
illetően. A nem egyensúlyt támogatni kell 
valamennyi programban, értékelő 
bizottságban, szakértői és tanácsadó 
csoportban és a végrehajtásukra 
létrehozott döntéshozó testületben. Ezért 
célkitűzéseket és a célkitűzések elérésére 
szolgáló, megfelelő intézkedéseket kell 
kidolgozni.

Or. en

Módosítás 49
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramnak – a 
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kutatás és az innováció terén a férfiak és 
nők esélyegyenlőségének előmozdításakor 
– tiszteletben kell tartania a kutatási 
szakemberek tudományos kiválóságát és 
szakmai képesítését.

Or. en

Módosítás 50
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek elérése érdekében az alábbi 
lépéseket kötelezően meg kell tenni:
(1) A nemi egyensúlyt kritériummá kell 
tenni a projektek értékelése során: nem 
támogatható egy projekt, ha nem vagy 
nem megfelelően veszik figyelembe a nemi 
kérdéseket a projekt kialakításakor. Ezért 
minimális küszöbértékeket kell 
meghatározni a struktúrában a kutatói 
csoport összetétele, a koordinátorok és a 
csoportvezetők vonatkozásában.
(2) Az értékelők és a szakértők képzésének 
ösztönzése s nyomon követése: 
amennyiben a nemi egyensúly kötelező 
kritérium, az erre a speciális területre 
vonatkozó képzés rendkívül fontos és 
kötelező kell legyen azok számára, akik 
értékelik a projekteket.
(3) A női vezetők támogatása a 
tudományban és a kutatásban az alábbiak 
révén:
a) a nők döntéshozói pozíciókban való 
jelenlétének monitorozása a kutatási 
intézményekben és központokban;
b) adatbázis létrehozása és rendszeres 
információterjesztés a vezető női 
kutatókról láthatóságuk fokozása és a 
fiatalabb generációk számára példaként 
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való bemutatása érdekében;
c) annak biztosítása, hogy a tudományos 
és kutatói intézményekben átláthatóak és 
tisztességesek legyenek az előmeneteli 
kritériumok, és azok megfeleljenek a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésére 
vonatkozó követelményeknek;
d) a munkahelyi és a családi élet 
összeegyeztethetőségét célzó politikák 
támogatása a tudósnők esetében és 
mobilitási rendszerek támogatása a női 
kutatók számára; elemezni kell az 
anyasági és apasági szabadság 
feltételeihez kapcsolódó kérdéseket a 
munkahelyi és a magánélet megfelelő 
egyensúlyának biztosítása érdekében a 
kutatás területén, megőrizve az ilyen 
munkák vonzerejét a női kutatók 
számára;
e) a szakmai előmenetel és a fizetések 
nyomon követése annak elkerülése 
érdekében, hogy a nemek között 
bérkülönbségek legyenek.

Or. en

Módosítás 51
Antigoni Papadopoulou

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramnak 
biztosítania kell a nemi dimenzió 
megfelelő figyelembe vételét a kutatásban 
és a kutatási tartalmakban a folyamat 
valamennyi szakaszában, a prioritások 
meghatározásától kezdve a pályázatok és 
javaslatok kiírásán, a programok és 
projektek értékelésén és nyomon 
követésén át a tárgyalásokig és a 
megállapodásokig.
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Or. en

Módosítás 52
Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben biztosítani kell, hogy a 
nemekkel kapcsolatos dimenziót a 
kutatási és innovációs tartalomban –
különös tekintettel a végfelhasználók 
számára készülő szolgáltatásokban és 
termékekben – megfelelően figyelembe 
vegyék a folyamat valamennyi 
szakaszában, többek között a prioritások 
kitűzése, a pályázati felhívások 
meghatározása, a projektek és a 
programok értékelése és nyomon követése, 
a tárgyalások és megállapodások során.

Or. en

Módosítás 53
Elisabeth Morin-Chartier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében különös hangsúlyt kell fektetni 
a szakmai egyenlőség, az egyenlő bér és az 
egyforma karrierlehetőségek elvének való 
megfelelésre. Ennek érdekében minden 
évben konzultálni kell az uniós 
támogatásban részesülő vállalkozások 
munkavállalóinak képviselőivel a nemek 
közötti egyenlőség kérdéséről és azon 
esetek orvoslásának lehetőségéről, amikor 
egyenlőtlenségek alakultak ki. 
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Amennyiben tartósan fennmaradnak 
egyenlőtlenségek, és miután a 
vállalkozásokat emlékeztették 
kötelezettségeikre, a fent hivatkozott 
pénzügyi támogatás megvonható.

Or. fr

Módosítás 54
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében biztosítani kell a nemek 
kiegyensúlyozott részvételének 
eredményes előmozdítását minden 
programban, az értékelő bizottságokban, a 
szakértői és tanácsadó csoportokban, 
valamint minden már létező, illetve a 
keretprogram végrehajtása során a 
jövőben létrehozandó döntéshozó 
testületben. 

Or. en

Módosítás 55
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) petesejtek, szövetek és sejtek 
kereskedelmi adományozásával járó, 
valamint a béranyasággal kapcsolatos 
kutatás.

Or. en
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Módosítás 56
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtható köz-magán társulások révén, 
amelyek keretében valamennyi érintett 
partner olyan kutatási és innovációs 
tevékenységek kidolgozásának és 
végrehajtásának támogatására vállal 
kötelezettséget, amelyek az Unió
versenyképessége és ipari vezető szerepe 
vagy meghatározott társadalmi kihívások 
kezelése szempontjából stratégiai 
fontosságúak.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtható köz-magán társulások révén, 
amelyek keretében valamennyi érintett 
partner olyan kutatási és innovációs 
tevékenységek kidolgozásának és 
végrehajtásának támogatására vállal 
kötelezettséget, amelyek az Unió 
versenyképessége és ipari vezető szerepe 
vagy globális társadalmi kihívások 
hatékony kezelése szempontjából stratégiai 
fontosságúak, különös tekintettel a nemek 
között fennálló egyenlőtlenségekre.

Or. en

Módosítás 57
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogramban 
elő kell mozdítani a közszektoron belüli 
társulások megerősítését, mégpedig 
elsősorban olyan esetekben, amikor 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű 
cselekvések közösen kerülnek 
végrehajtásra az Unión belül.

(1) A „Horizont 2020” keretprogramban 
elő kell mozdítani a közszektoron belüli 
társulások megerősítését, beleértve a civil 
társadalmat is, mégpedig elsősorban olyan 
esetekben, amikor regionális, nemzeti vagy 
nemzetközi szintű cselekvések közösen 
kerülnek végrehajtásra az Unión belül.

Or. en
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Módosítás 58
Antonyia Parvanova

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, valamint a nemzetközi 
kötelezettségek, például a millenniumi 
fejlesztési célok teljesítése és a nemek 
közti egyenlőség átfogó prioritása 
kiegészítéseképpen.

Or. en

Módosítás 59
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram alapján 
támogatott cselekvések mindegyikének 
szerves részét képezik az 
információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységek.

A „Horizont 2020” keretprogram alapján 
támogatott cselekvések mindegyikének 
szerves részét képezik az 
információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységek, és magukban kell 
foglalják a megfelelő nemi dimenziót, 
hangsúlyozva a tudósnők pozitív szerepét 
és hozzájárulását a kutatáshoz és az 
innovációhoz.

Or. en

Módosítás 60
Kent Johansson



PE487.946v01-00 32/74 AM\900271HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram alapján 
támogatott cselekvések mindegyikének 
szerves részét képezik az 
információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységek.

A „Horizont 2020” keretprogram alapján 
támogatott cselekvések mindegyikének 
szerves részét képezik az 
információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységek. Valamennyi 
tájékoztatásnak és kommunikációs 
tevékenységnek tartalmaznia kell a nemi 
dimenziót és azokat meg kell előznie egy 
nemi alapú elemzésnek.

Or. en

Módosítás 61
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat érintő –
kezdeményezések;

a) a „Horizont 2020” keretprogram szerinti 
finanszírozás szélesebb körű 
megismertetésére és igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló – különösen az 
alulreprezentált térségeket és 
résztvevőtípusokat érintő –
kezdeményezések; támogatni kell a nők 
fokozottabb részvételét a tudományban, és 
a nemek közötti egyensúly célját úgy kell 
tekinteni a tudományban és a kutatásban, 
mint a társadalmi egyenlőség elvének 
érvényesülését és a társadalom meglévő 
tudományos potenciálja teljes 
kihasználásának alapvető eszközét;

Or. en

Módosítás 62
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tájékoztatás és ismeretterjesztés a 
tudományos és technológiai kutatás terén 
aktív nők láthatóságának fokozása 
érdekében (például reklámok, újságok, 
rádió, internet), és pozitív kép kialakítása 
a tudósnőkről a társadalomban;

Or. en

Módosítás 63
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) kampányok a nemi sztereotípiák 
leküzdése érdekében általában a 
tudomány területén, de különösen az 
innovációs és kutatási tevékenységek 
kapcsán;

Or. en

Módosítás 64
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ellenőrzési rendszernek megfelelő 
egyensúlyt kell biztosítania a bizalom és az 
ellenőrzés között, figyelemmel az 
igazgatási és egyéb ellenőrzések minden 
szinten felmerülő költségeire, annak 

(2) Az ellenőrzési rendszernek megfelelő 
egyensúlyt kell biztosítania a bizalom és az 
ellenőrzés között, figyelemmel az 
igazgatási és egyéb ellenőrzések minden 
szinten felmerülő költségeire, annak 
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érdekében, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram elérhesse célkitűzéseit, és 
magához vonzhassa a legkiválóbb 
kutatókat és a leginnovatívabb 
vállalkozásokat.

érdekében, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram elérhesse célkitűzéseit, és 
nemtől függetlenül magához vonzhassa a 
legkiválóbb kutatókat és a leginnovatívabb 
vállalkozásokat.

Or. en

Módosítás 65
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
információkat és mutatókat kell magában 
foglalnia olyan, több területet érintő 
kérdésekre vonatkozóan is, mint a nemek 
közötti egyenlőség, a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

Or. en

Módosítás 66
Antigoni Papadopoulou

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 

(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 
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kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a nemek közti 
egyenlőség kérdése, a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

Or. en

Módosítás 67
Norica Nicolai

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 nemek közti 
egyenlőség kérdése, a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

Or. en

Módosítás 68
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet és a tudományos és innovációs 
társulások hozzájárulása a „Horizont 2020” 
keretprogram „Társadalmi kihívások” 
prioritásához és „Vezető szerep az alap- és 
az ipari technológiák területén” különös 
célkitűzéséhez.

iii. az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet és a tudományos és innovációs 
társulások hozzájárulása a nemekkel 
kapcsolatos célkitűzésekhez és a „Horizont 
2020” keretprogram „Társadalmi 
kihívások” prioritásához és „Vezető szerep 
az alap- és az ipari technológiák területén” 
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különös célkitűzéséhez.

Or. en

Módosítás 69
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása, 
valamint a nemi kérdéseknek a kutatási és 
innovációs tartalmakba való integrálása
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
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hosszú távú hatásait.

Or. en

Módosítás 70
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása, 
valamint a nemi kérdéseknek a kutatási és 
innovációs tartalmakba való integrálása
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.
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Módosítás 71
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
férfiak és nők esélyegyenlőségének
érvényre jutása tekintetében. Az említett 
értékelésnek ezenkívül ki kell terjednie 
arra, hogy az intézkedések mennyiben 
járultak hozzá az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés uniós prioritásaihoz, 
és hogyan befolyásolták a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásait.

Or. en
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Módosítás 72
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az említett értékelésnek 
ezenkívül ki kell terjednie arra, hogy az 
intézkedések mennyiben járultak hozzá az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásaihoz, és hogyan 
befolyásolták a korábbi intézkedések 
hosszú távú hatásait.

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
felülvizsgálatára, független szakértők 
segítségével a „Horizont 2020” 
keretprogramról, annak egyedi 
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának fennállásáról, 
a források hatékonyságáról és 
felhasználásáról, a további egyszerűsítési 
lehetőségekről és az uniós hozzáadott 
értékről. Az értékelés során szempontként 
figyelembe kell venni a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségét is 
valamennyi térség résztvevői, a kkv-k és a 
nemek közötti egyensúly érvényre jutása 
tekintetében. Az értékelés során 
figyelembe kell venni továbbá a nemek 
egyensúlyát a döntéshozó testületekben, 
bizottságokban és tanácsadó 
testületekben, valamint a nemi dimenzió 
érvényesülését az eljárásokban, a 
részvételben és a források elosztásában. 
Az említett értékelésnek ezenkívül ki kell 
terjednie arra, hogy az intézkedések 
mennyiben járultak hozzá az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
prioritásaihoz, és hogyan befolyásolták a 
korábbi intézkedések hosszú távú hatásait.

Or. en
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Módosítás 73
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak megítéléséhez, hogy a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzései 
mennyiben teljesültek, az általános 
célkitűzések és az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet tekintetében e 
rendelet I. mellékletének bevezetésében, a 
különös célkitűzések tekintetében pedig az 
egyedi programban megállapított 
eredményességi mutatók – beleértve a 
viszonyítási értékeket is – képezik a 
minimális alapot.

(2) Annak megítéléséhez, hogy a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzései 
mennyiben teljesültek, az általános 
célkitűzések és az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet tekintetében e 
rendelet I. mellékletének bevezetésében, a 
különös célkitűzések tekintetében pedig az 
egyedi programban megállapított 
eredményességi mutatók – beleértve a 
viszonyítási értékeket is – képezik a 
minimális alapot. A teljesítménymutatók 
mellett nemi indikátorokat is be kell 
vezetni, és fel kell használni a meglévő 
statisztikai eszközöket és módszereket, 
mint például a Kutatási főigazgatóság 
által háromévente közzétett Női adatokat 
(Statisztikák és indikátorok a nemek 
közötti, tudományos tevékenységbeli 
egyenlőségről).

Or. en

Módosítás 74
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak megítéléséhez, hogy a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzései 
mennyiben teljesültek, az általános 
célkitűzések és az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet tekintetében e 

(2) Annak megítéléséhez, hogy a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzései 
mennyiben teljesültek, az általános 
célkitűzések és az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet tekintetében e 
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rendelet I. mellékletének bevezetésében, a 
különös célkitűzések tekintetében pedig az 
egyedi programban megállapított 
eredményességi mutatók – beleértve a 
viszonyítási értékeket is – képezik a
minimális alapot.

rendelet I. mellékletének bevezetésében, a 
különös célkitűzések tekintetében pedig az 
egyedi programban megállapított 
eredményességi mutatók – beleértve a 
viszonyítási értékeket is – képezik a 
minimális alapot. A teljesítménymutatók 
mellett nemi indikátorokat is be kell 
vezetni, és felhasználva például az olyan 
meglévő eszközöket, mint a Női adatokat 
(Statisztikák és indikátorok a nemek 
közötti, tudományos tevékenységbeli 
egyenlőségről). A Női adatok fontos és 
elismert indikátorforrások lettek, és 
kétévente kell közzétenni őket.

Or. en

Módosítás 75
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak megítéléséhez, hogy a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzései 
mennyiben teljesültek, az általános 
célkitűzések és az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet tekintetében e 
rendelet I. mellékletének bevezetésében, a 
különös célkitűzések tekintetében pedig az 
egyedi programban megállapított 
eredményességi mutatók – beleértve a 
viszonyítási értékeket is – képezik a 
minimális alapot.

(2) Annak megítéléséhez, hogy a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzései 
mennyiben teljesültek, az általános 
célkitűzések és az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet tekintetében e 
rendelet I. mellékletének bevezetésében, a 
különös célkitűzések tekintetében pedig az 
egyedi programban megállapított 
eredményességi mutatók – beleértve a 
viszonyítási értékeket is – képezik a 
minimális alapot. A teljesítménymutatók 
mellett nemi indikátorokat is be kell 
vezetni, és felhasználva például az olyan 
meglévő eszközöket, mint a Női adatokat 
(Statisztikák és indikátorok a nemek 
közötti, tudományos tevékenységbeli 
egyenlőségről).

Or. en
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Módosítás 76
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Európai Kutatási Tanács vonzó és 
rugalmas finanszírozást nyújt annak 
érdekében, hogy a tehetséges és kreatív 
kutatók és munkacsoportjaik – az egész 
Unióra kiterjedő versenyen megmérettetve 
– a tudomány határain a legígéretesebb 
csapásokat követhessék.

a) Az Európai Kutatási Tanács vonzó és 
rugalmas finanszírozást nyújt annak 
érdekében, hogy a tehetséges és kreatív 
kutatók és munkacsoportjaik, nemüktől 
függetlenül – az egész Unióra kiterjedő 
versenyen megmérettetve – a tudomány 
határain a legígéretesebb csapásokat 
követhessék.

Or. en

Módosítás 77
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Európai Kutatási Tanács vonzó és 
rugalmas finanszírozást nyújt annak 
érdekében, hogy a tehetséges és kreatív 
kutatók és munkacsoportjaik – az egész 
Unióra kiterjedő versenyen megmérettetve 
– a tudomány határain a legígéretesebb 
csapásokat követhessék.

a) Az Európai Kutatási Tanács vonzó és 
rugalmas finanszírozást nyújt annak 
érdekében, hogy a tehetséges és kreatív 
kutatók és munkacsoportjaik, nemüktől 
függetlenül – az egész Unióra kiterjedő 
versenyen megmérettetve – a tudomány 
határain a legígéretesebb csapásokat 
követhessék.

Or. en

Módosítás 78
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A jövőbeni és feltörekvő technológiákra 
vonatkozó különös célkitűzés az Európa 
magas szintű és paradigmaváltó innovációs 
képességének bővítését szolgáló, 
együttműködésben végzett kutatást 
támogatja. A célkitűzés ösztönzi a 
gyökeresen új, fokozottan kockázatos 
elképzelések kapcsán folytatott, több 
területet érintő együttműködést, és 
felgyorsítja a tudomány és a technológia 
legígéretesebb feltörekvő területeinek, 
valamint az érintett tudományos 
közösségek uniós szintű struktúrájának 
fejlődését.

b) A jövőbeni és feltörekvő technológiákra 
vonatkozó különös célkitűzés az Európa 
magas szintű és paradigmaváltó innovációs 
képességének bővítését szolgáló, 
együttműködésben végzett kutatást, és a 
felhasználók által vezérelt, a nemi 
kérdésekre érzékeny technológiát és 
innovációt támogatja. A célkitűzés 
ösztönzi a gyökeresen új, fokozottan 
kockázatos elképzelések kapcsán folytatott, 
több területet érintő együttműködést, és 
felgyorsítja a tudomány és a technológia 
legígéretesebb feltörekvő területeinek, 
valamint az érintett tudományos 
közösségek uniós szintű struktúrájának 
fejlődését.

Or. en

Módosítás 79
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A jövőbeni és feltörekvő technológiákra 
vonatkozó különös célkitűzés az Európa 
magas szintű és paradigmaváltó innovációs 
képességének bővítését szolgáló, 
együttműködésben végzett kutatást 
támogatja. A célkitűzés ösztönzi a 
gyökeresen új, fokozottan kockázatos 
elképzelések kapcsán folytatott, több 
területet érintő együttműködést, és 
felgyorsítja a tudomány és a technológia 
legígéretesebb feltörekvő területeinek, 
valamint az érintett tudományos 
közösségek uniós szintű struktúrájának 
fejlődését.

b) A jövőbeni és feltörekvő technológiákra 
vonatkozó különös célkitűzés az Európa 
magas szintű és paradigmaváltó innovációs 
képességének bővítését szolgáló, 
együttműködésben végzett kutatást, és a 
felhasználók által vezérelt, a nemi 
kérdésekre érzékeny technológiát és 
innovációt támogatja. A célkitűzés 
ösztönzi a gyökeresen új, fokozottan 
kockázatos elképzelések kapcsán folytatott, 
több területet érintő együttműködést, és 
felgyorsítja a tudomány és a technológia 
legígéretesebb feltörekvő területeinek, 
valamint az érintett tudományos 
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közösségek uniós szintű struktúrájának 
fejlődését.

Or. en

Módosítás 80
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A Marie Curie-cselekvések az országok 
és ágazatok közötti kutatói mobilitás 
eszközével a kutatókat kiemelkedő 
színvonalú, innovatív kutatási tárgyú 
képzésben, valamint vonzó szakmai 
előmeneteli és ismeretátadási 
lehetőségekben részesítik, ezáltal a lehető 
legjobban felkészítve őket a jelenlegi és a 
jövőbeli társadalmi kihívásokra.

c) A Marie Curie-cselekvések az országok 
és ágazatok közötti kutatói mobilitás 
eszközével a kutatókat kiemelkedő 
színvonalú, innovatív kutatási tárgyú 
képzésben, valamint vonzó szakmai 
előmeneteli és ismeretátadási 
lehetőségekben részesítik, ezáltal a lehető 
legjobban felkészítve őket a jelenlegi és a 
jövőbeli társadalmi kihívásokra. A 
mobilitási programok tényleges 
esélyegyenlőséget biztosítanak a nők és 
férfiak számára, valamint egyedi 
intézkedéseket tartalmaznak a női kutatók 
mobilitása előtt álló akadályok 
felszámolására.

Or. en

Módosítás 81
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A Marie Curie-cselekvések az országok 
és ágazatok közötti kutatói mobilitás 
eszközével a kutatókat kiemelkedő 
színvonalú, innovatív kutatási tárgyú 

c) A Marie Curie-cselekvések az országok 
és ágazatok közötti kutatói mobilitás 
eszközével a kutatókat kiemelkedő 
színvonalú, innovatív kutatási tárgyú 
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képzésben, valamint vonzó szakmai 
előmeneteli és ismeretátadási 
lehetőségekben részesítik, ezáltal a lehető 
legjobban felkészítve őket a jelenlegi és a 
jövőbeli társadalmi kihívásokra.

képzésben, valamint vonzó szakmai
előmeneteli és ismeretátadási 
lehetőségekben részesítik, ezáltal a lehető 
legjobban felkészítve őket a jelenlegi és a 
jövőbeli társadalmi kihívásokra. A 
mobilitási programok tényleges 
esélyegyenlőséget biztosítanak a nők és 
férfiak között, valamint a női kutatók 
mobilitása előtt álló akadályok 
felszámolására irányuló egyedi 
intézkedéseket tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 82
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A Marie Curie-cselekvések az országok 
és ágazatok közötti kutatói mobilitás 
eszközével a kutatókat kiemelkedő 
színvonalú, innovatív kutatási tárgyú 
képzésben, valamint vonzó szakmai 
előmeneteli és ismeretátadási 
lehetőségekben részesítik, ezáltal a lehető 
legjobban felkészítve őket a jelenlegi és a 
jövőbeli társadalmi kihívásokra.

c) A Marie Curie-cselekvések az országok 
és ágazatok közötti kutatói mobilitás 
eszközével a kutatókat kiemelkedő 
színvonalú, innovatív kutatási tárgyú 
képzésben, valamint vonzó szakmai 
előmeneteli és ismeretátadási 
lehetőségekben részesítik, ezáltal a lehető 
legjobban felkészítve őket a jelenlegi és a 
jövőbeli társadalmi kihívásokra. A 
mobilitási programok tényleges 
esélyegyenlőséget biztosítanak a nők és 
férfiak között, valamint a női kutatók 
mobilitása előtt álló akadályok 
felszámolására irányuló egyedi 
intézkedéseket tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 83
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek természetüknél fogva 
előretekintők, a készségeket hosszú távon 
gyarapítják, az eljövendő tudományos, 
technológiai, kutatói és innovációs 
nemzedékre összpontosulnak, és az egész 
Unió, a társult országok, valamint a világ 
feltörekvő tehetségeit támogatják. E 
tevékenységek tudományos jellege és 
finanszírozásuk nagymértékben alulról 
építkező, kutatói kezdeményezésen alapuló 
volta miatt az európai tudományos 
közösség fontos szerepet kap a program 
keretében követendő kutatási irányok 
meghatározásában.

A tevékenységek természetüknél fogva 
előretekintők, a készségeket hosszú távon 
gyarapítják, az eljövendő tudományos, 
technológiai, kutatói és innovációs 
nemzedékre összpontosulnak, és az egész 
Unió, a társult országok, valamint a világ 
feltörekvő tehetségeit támogatják a női 
kutatók részvételének növelése és a női 
tudósok teljes potenciáljának és 
tudományos kiválóságának kihasználása 
céljával az európai gazdaság és 
társadalom hasznára. E tevékenységek 
tudományos jellege és finanszírozásuk 
nagymértékben alulról építkező, kutatói 
kezdeményezésen alapuló volta miatt az 
európai tudományos közösség fontos 
szerepet kap a program keretében 
követendő kutatási irányok 
meghatározásában.

Or. en

Módosítás 84
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek természetüknél fogva 
előretekintők, a készségeket hosszú távon 
gyarapítják, az eljövendő tudományos, 
technológiai, kutatói és innovációs 
nemzedékre összpontosulnak, és az egész 
Unió, a társult országok, valamint a világ 
feltörekvő tehetségeit támogatják. E 
tevékenységek tudományos jellege és 
finanszírozásuk nagymértékben alulról 
építkező, kutatói kezdeményezésen alapuló 

A tevékenységek természetüknél fogva 
előretekintők, a készségeket hosszú távon 
gyarapítják, az eljövendő tudományos, 
technológiai, kutatói és innovációs 
nemzedékre összpontosulnak, és az egész 
Unió, a társult országok, valamint a világ 
feltörekvő tehetségeit támogatják a 
tehetséges női kutatók részvételének 
növelése céljával. E tevékenységek 
tudományos jellege és finanszírozásuk 



AM\900271HU.doc 47/74 PE487.946v01-00

HU

volta miatt az európai tudományos 
közösség fontos szerepet kap a program 
keretében követendő kutatási irányok 
meghatározásában.

nagymértékben alulról építkező, kutatói 
kezdeményezésen alapuló volta miatt az 
európai tudományos közösség fontos 
szerepet kap a program keretében 
követendő kutatási irányok 
meghatározásában.

Or. en

Módosítás 85
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek természetüknél fogva 
előretekintők, a készségeket hosszú távon 
gyarapítják, az eljövendő tudományos, 
technológiai, kutatói és innovációs 
nemzedékre összpontosulnak, és az egész 
Unió, a társult országok, valamint a világ 
feltörekvő tehetségeit támogatják. E 
tevékenységek tudományos jellege és 
finanszírozásuk nagymértékben alulról 
építkező, kutatói kezdeményezésen alapuló 
volta miatt az európai tudományos 
közösség fontos szerepet kap a program 
keretében követendő kutatási irányok 
meghatározásában.

A tevékenységek természetüknél fogva 
előretekintők, a készségeket hosszú távon 
gyarapítják, az eljövendő tudományos, 
technológiai, kutatói és innovációs 
nemzedékre összpontosulnak, és az egész 
Unió, a társult országok, valamint a világ 
feltörekvő tehetségeit támogatják a 
tehetséges női kutatók részvételének 
növelése céljával. E tevékenységek 
tudományos jellege és finanszírozásuk 
nagymértékben alulról építkező, kutatói 
kezdeményezésen alapuló volta miatt az 
európai tudományos közösség fontos 
szerepet kap a program keretében 
követendő kutatási irányok 
meghatározásában.

Or. en

Módosítás 86
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 10 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 87
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 14 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok;

e) éghajlatváltozás, beleértve annak nemi 
aspektusait is, környezetvédelem,
erőforrás-hatékonyság és a nyersanyagok 
megőrzése és fenntartható felhasználása;

Or. en

Módosítás 88
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 14 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak.

f) egyenlő, inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak.

Or. en

Módosítás 89
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. E 
tudományágak fejlesztése ezenkívül az 
„Egyenlő, inkluzív, művelt, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés keretében is támogatásban 
részesül. Hasonlóképpen, a nemi 
kérdéseket és a nemek egyenlőségét 
minden kihívás kapcsán figyelembe kell 
venni. A támogatás a nemzetközi, uniós, 
nemzeti és regionális szintű döntéshozatal 
tudományos eredményekkel való szilárd 
alátámasztására is összpontosulni fog. 
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
része lesz a harmadik országokkal való 
stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Egyenlő, 
inkluzív, művelt, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
is átfogó támogatásban részesül.

Or. en
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Módosítás 90
Antigoni Papadopoulou

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 91
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzésnek 
továbbá része egy, a kutatás és innováció 
területén fennálló különbségek 
megszüntetésére irányuló tevékenység, 

Az „Inkluzív, egyenlő, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzésnek továbbá részei a kutatás 
területén a nemek közti egyensúly 
ösztönzését és a nemi dimenzió kutatási és 
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amely az Unió kevésbé fejlett térségeiben 
rejlő kiválóság felszabadítására szolgáló 
különös intézkedésekből áll.

innovációs tartalmakba való integrálsását 
célzó tevékenységek, valamint a kutatás és 
innováció területén fennálló különbségek 
megszüntetésére irányuló tevékenység, 
amely az Unió kevésbé fejlett térségeiben 
rejlő kiválóság felszabadítására szolgáló 
különös intézkedésekből áll.

Or. en

Módosítás 92
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzésnek 
továbbá része egy, a kutatás és innováció 
területén fennálló különbségek 
megszüntetésére irányuló tevékenység, 
amely az Unió kevésbé fejlett térségeiben 
rejlő kiválóság felszabadítására szolgáló 
különös intézkedésekből áll.

Az „Egyenlő. inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzésnek továbbá része egy, a kutatás 
és innováció területén fennálló 
különbségek megszüntetésére irányuló 
tevékenység, amely az Unió kevésbé fejlett 
térségeiben rejlő kiválóság felszabadítására 
szolgáló különös intézkedésekből áll.

Or. en

Módosítás 93
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különbség másik fontos oka az, hogy sok 
európai ország közszektora mind a mai 
napig nem kínál kellően vonzó 
munkafeltételeket a legjobb kutatók 
számára. A tehetséges fiatal kutatók 
gyakran hosszú évekig nem válhatnak 

A különbség másik fontos oka az, hogy sok 
európai ország közszektora mind a mai 
napig nem kínál kellően vonzó 
munkafeltételeket a legjobb kutatók 
számára. A tehetséges fiatal kutatók 
gyakran hosszú évekig nem válhatnak 
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független kutatókká. Ez a jelenség 
súlyosan csorbítja az európai kutatási 
potenciált, mivel késlelteti az új ötleteket 
és lendületet hozó kutatók új 
generációjának formálódását, és arra 
csábítja a kiváló pályakezdő kutatókat, 
hogy máshol próbáljanak meg előbbre 
jutni.

független kutatókká. Ez a jelenség 
súlyosan csorbítja az európai kutatási 
potenciált, mivel késlelteti az új ötleteket 
és lendületet hozó kutatók új 
generációjának formálódását, és arra 
csábítja a kiváló pályakezdő kutatókat, 
hogy máshol próbáljanak meg előbbre 
jutni. Különös figyelmet kell fordítani a 
tudósnőkre, akik az A besorolású 
kutatóknak csak 18%-át teszik ki, az 
egyesült államokbeli 27%-hoz képest. 
Figyelni kell a tudományos munkákra 
történő toborzás során tapasztalható nemi 
előítéletek kezelésére és a női kutatók 
karrierjének támogatására.

Or. en

Módosítás 94
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett tényezők együtt azt 
eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára. Az egyesült államokbeli 
rendszerben kínált nagyobb egy kutatóra 
jutó forrásmennyiség és a vonzóbb 
karrierlehetőségek megmagyarázzák, hogy 
az USA hogyan képes folyamatosan a világ 
legjobb kutatóit, köztük több tízezer 
európai kutatót magához csábítani.

Az említett tényezők együtt azt 
eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára. Az egyesült államokbeli 
rendszerben kínált nagyobb egy kutatóra 
jutó forrásmennyiség és a vonzóbb 
karrierlehetőségek megmagyarázzák, hogy 
az USA hogyan képes folyamatosan a világ 
legjobb férfi és női kutatóit, köztük több 
tízezer európai kutatót magához csábítani.
Ezen túlmenően, míg Európában az 
egyetemet végzettek 60%-a nő, az A 
besorolású kutatóknak csupán 18%-a nő, 
szemben az Egyesült Államok 27%-os 
arányával. Óriási veszteséget jelent, hogy 
kevés nő folytathat tudományos karriert, 
tehetségek vesznek el, és ez akadályt képez 
az európai kutatás kiválósága 
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szempontjából. Ezért kvótarendszerre van 
szükség a nemek közti egyenlőség elérése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 95
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT azért jött létre, hogy a legjobb 
kutatóinkat – legyenek akár nők, akár 
férfiak – ellássa az eredményes világszintű 
megmérettetéshez szükséges forrásokkal 
oly módon, hogy a finanszírozást az egész 
Európára kiterjedő versenyből győztesen 
kikerülő kutatócsoportok nyerjék el. Az 
EKT autonóm intézmény, amelyen belül a 
legjobb hírű és legtekintélyesebb 
szakértelemmel rendelkező kutatókból, 
mérnökökből és elméleti szakemberekből 
álló Tudományos Tanács határozza meg az 
átfogó tudományos stratégiát, és 
rendelkezik teljes jogkörrel a 
finanszírozandó kutatások típusára 
vonatkozó döntések meghozatalában. Az 
EKT ezen alapvető jellemzői hivatottak 
biztosítani tudományos programjának 
eredményességét, tevékenységei és a 
szakmai értékelési folyamat magas 
szakmai színvonalát, valamint a kutatói 
társadalom előtti hitelét.

Az EKT azért jött létre, hogy a legjobb 
kutatóinkat – legyenek akár nők, akár 
férfiak – ellássa az eredményes világszintű 
megmérettetéshez szükséges forrásokkal 
oly módon, hogy a finanszírozást az egész 
Európára kiterjedő versenyből győztesen 
kikerülő kutatócsoportok nyerjék el. Az 
EKT autonóm intézmény, amelyen belül a 
legjobb hírű és legtekintélyesebb 
szakértelemmel rendelkező kutatókból, 
mérnökökből és elméleti szakemberekből 
álló Tudományos Tanács határozza meg az
átfogó tudományos stratégiát, és 
rendelkezik teljes jogkörrel a 
finanszírozandó kutatások típusára 
vonatkozó döntések meghozatalában. Az 
EKT ezen alapvető jellemzői hivatottak 
biztosítani tudományos programjának 
eredményességét, tevékenységei és a 
szakmai értékelési folyamat magas 
szakmai színvonalát, valamint a kutatói 
társadalom előtti hitelét. Az értékelési 
eljárások során az EKT gondoskodik a 
nemekkel kapcsolatos előítéletek 
megfelelő elhárításáról.

Or. en
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Módosítás 96
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT a finanszírozást jól meghatározott 
elvek szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat. Az EKT-támogatásokra 
olyan kutatócsoportok pályázhatnak, a 
kutatók életkorára és származási országára 
vonatkozó megkötés nélkül, amelyek 
Európában tevékenykednek. Az EKT célul 
tűzi ki az egész Európára kiterjedő 
egészséges verseny támogatását.

Az EKT a finanszírozást jól meghatározott 
elvek szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat. Az EKT-támogatásokra 
olyan kutatócsoportok pályázhatnak, a 
kutatók életkorára, nemére és származási 
országára vonatkozó megkötés nélkül, 
amelyek Európában tevékenykednek. Az 
EKT célul tűzi ki az egész Európára 
kiterjedő egészséges verseny támogatását.

Or. en

Módosítás 97
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT Tudományos Tanácsa 
folyamatosan nyomon követi az EKT 
tevékenységét, és megvizsgálja, hogy a 
pályázók, valamint a programvégrehajtás 
és -irányítás szempontjából egyaránt fontos 
érthetőséget, stabilitást és egyszerűséget 
szem előtt tartó támogatási programok 
segítségével miként érheti el 
leghatékonyabban a kitűzött célokat, és 
hogyan elégítheti ki az adott esetben 
újonnan jelentkező igényeket. Az EKT 
igyekszik fenntartani és tovább finomítani 
a pályázatok átlátható, méltányos és 
elfogulatlan elbírálásán alapuló 
világszínvonalú szakmai értékelési 

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

rendszerét, amely lehetővé teszi az úttörő 
kutatást végző tudományos kiválóságok és 
tehetségek nemre, nemzeti hovatartozásra 
és korra való tekintet nélküli kiválasztását. 
Végezetül az EKT folytatja 
tevékenységeinek előkészítését és 
támogatását célzó saját stratégiai 
elemzéseit, szoros kapcsolatot tart fenn a 
kutatótársadalommal és más érdekeltekkel, 
valamint ügyel arra, hogy tevékenységeivel 
jól kiegészítse a más szinteken folyó 
kutatást.

Or. en

Módosítás 98
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kutatótársadalommal és más érdekeltekkel, 
valamint ügyel arra, hogy tevékenységeivel 
jól kiegészítse a más szinteken folyó 
kutatást. A Tanács összetételében nemi 
egyensúlyra törekszik.

Or. en

Módosítás 99
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben Európa egyenlő félként akar 
belépni a kutatási és innovációs versenybe, 
több fiatal nőt és férfit kell a kutatói 
pályára csábítania, és igen vonzó 
lehetőségeket és munkakörnyezetet kell 
teremtenie a kutatás és az innováció 
területén. Európának mind az európai, 
mind a máshonnan érkező kiemelkedő 
tehetségek szemében vonzó munkahellyé 
kell válnia. Európa egész területén 
gondoskodni kell arról, hogy egyöntetűen 
érvényesüljenek az olyan fontos 
munkaügyi szempontok, mint a nemek 
közötti egyenlőség, a magas színvonalú és 
megbízható foglalkoztatási és munkahelyi 
feltételek, valamint a szakmai elismerés. A 
mobilitási programoknak egyedi 
intézkedéseket kell tartalmazniuk a nők 
mobilitása előtt álló akadályok 
felszámolására és a tényleges 
esélyegyenlőség biztosítására a férfiak és 
nők számára.

Or. en

Módosítás 100
Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 101
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 102
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a Marie Curie-cselekvések számszerű 
és strukturális hatásainak fokozása további 
finanszírozás mobilizálásával, valamint a 
kiválóság nemzeti szinten történő 
előmozdítása a kutatók képzése, mobilitása 
és karrierlehetőségei területén.

A cél a Marie Curie-cselekvések számszerű 
és strukturális hatásainak fokozása további 
finanszírozás mobilizálásával, valamint a 
kiválóság nemzeti szinten történő 
előmozdítása a kutatók képzése, mobilitása 
és karrierlehetőségei területén. Különös 
figyelmet kell fordítani a nemek közötti 
egyenlőségre és a strukturális változásra.

Or. en

Módosítás 103
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – d pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb a 
regionális, nemzeti és nemzetközi 
szervezetek arra való ösztönzése egy 
társfinanszírozási mechanizmus 
segítségével, hogy hozzanak létre új 
programokat, a már működő programokat 
pedig nyissák meg a nemzetközi és az 
ágazatközi képzés, a mobilitás és a 
pályafutás-fejlesztés előtt. Ez –
pályafutásuk minden szakaszában, ideértve 

Ennek érdekében a legfontosabb a 
regionális, nemzeti és nemzetközi 
szervezetek arra való ösztönzése egy 
társfinanszírozási mechanizmus 
segítségével, hogy hozzanak létre új 
programokat, a már működő programokat 
pedig nyissák meg a nemzetközi és az 
ágazatközi képzés, a mobilitás és a 
pályafutás-fejlesztés előtt. Ez –
pályafutásuk minden szakaszában, ideértve 



AM\900271HU.doc 59/74 PE487.946v01-00

HU

a doktori szintet is – javítani fogja a kutatói 
képzést Európában, előmozdítja a kutatók 
és a tudományos ismeretek szabad 
mozgását Európán belül, a nyílt felvételi 
eljárásnak és a vonzó munkafeltételeknek 
köszönhetően vonzóvá teszi a kutatói 
pályát, továbbá fellendíti az egyetemek, 
kutatóintézetek és vállalkozások között 
zajló kutatási és innovációs 
együttműködést, valamint a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott együttműködést.

a doktori szintet is – javítani fogja a kutatói 
képzést Európában, előmozdítja a kutatók 
és a tudományos ismeretek szabad 
mozgását Európán belül, a nyílt felvételi 
eljárásnak és a vonzó munkafeltételeknek 
köszönhetően vonzóvá teszi a kutatói 
pályát, továbbá fellendíti az egyetemek, 
kutatóintézetek és vállalkozások között 
zajló kutatási és innovációs 
együttműködést, valamint a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott együttműködést. Különös 
figyelmet kell fordítani a nemi 
egyensúlyra a részvétel vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 104
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – e pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a Marie Curie-cselekvések 
eredményeinek nyomon követése, 
hiányosságainak feltárása és kedvező 
hatásainak erősítése. Ennek érdekében 
mutatók felállítására és a kutatói 
mobilitásra, készségekre és pályafutási 
lehetőségekre vonatkozó adatok 
elemzésére lesz szükség, törekedve az 
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
a kutatók, munkaadóik és finanszírozóik 
összefüggésében végrehajtott szakpolitikai 
támogatási cselekvésekkel kapcsolatban 
adódó szinergiák kihasználására és az e 
cselekvésekkel való szoros együttműködés 
fenntartására. A tevékenység további célja 
a kutatói életpálya vonzerejének és 
fontosságának tudatosítása, valamint a 
Marie Curie-cselekvések keretében 
támogatásban részesülő tevékenységekből 

A cél a Marie Curie-cselekvések 
eredményeinek nyomon követése, 
hiányosságainak feltárása és kedvező 
hatásainak erősítése. Ennek érdekében 
nemekre lebontott mutatók felállítására és 
a kutatói mobilitásra, készségekre és 
pályafutási lehetőségekre, valamint a 
nemek egyenlőségére vonatkozó adatok 
elemzésére lesz szükség, törekedve az 
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
a kutatók, munkaadóik és finanszírozóik 
összefüggésében végrehajtott szakpolitikai 
támogatási cselekvésekkel kapcsolatban 
adódó szinergiák kihasználására és az e 
cselekvésekkel való szoros együttműködés 
fenntartására. A tevékenység további célja 
a kutatói életpálya vonzerejének és 
fontosságának tudatosítása, valamint a 
Marie Curie-cselekvések keretében 
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eredő kutatási és innovációs vonatkozású 
eredmények terjesztése.

támogatásban részesülő tevékenységekből 
eredő kutatási és innovációs vonatkozású 
eredmények terjesztése.

Or. en

Módosítás 105
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megközelítés az innovatív projektek és 
úttörő megoldások előmozdítása 
érdekében kiterjed mind a szakpolitikai 
stratégiákban meghatározott 
tevékenységekre, mind a nyitottabb 
területekre. A hangsúly a kutatás-
fejlesztésre, a nagy léptékű kísérleti 
projektekre és demonstrációs 
tevékenységekre, a tesztrendszerekre és az 
„élő laboratóriumok”-ra, a 
prototípusgyártásra, valamint a kísérleti 
programok keretében végzett 
termékhitelesítésre esik. A 
tevékenységeket úgy kell kialakítani, hogy 
az ipart és különösen a kkv-kat több 
kutatási és innovációs beruházás 
végrehajtására ösztönözzék és ezáltal 
fokozzák az ipar versenyképességét.

A megközelítés integrálja a nemi kérdés 
elemzését a mérnöki innovációba. A nemi 
elemzés megfelelő figyelembe vétele új 
termékekhez, folyamatokhoz, 
infrastruktúrákhoz és szolgáltatásokhoz 
vezethet. Olyan tervezéshez vezet, amely 
fokozza az emberek jólétét, beleértve a 
nemek egyenlőségét is, és új piacok és 
üzleti lehetőségek azonosítását teszi 
lehetővé olyan technológiák kifejlesztése 
révén, amelyek kiszolgálják a komplex és 
differenciált felhasználói csoportok 
igényeit. Amennyiben nem veszik 
figyelembe az esetleges nemi 
különbségeket, az elszalasztott üzleti 
lehetőségeket eredményezhet, miközben 
bizonyos csoportokat nem, vagy csak 
korlátozott mértékben szolgálnak ki; ha a 
nőket és a férfiakat homogén csoportként 
kezeljük, nem vesszük figyelembe a nők és 
a férfiak közötti különbségeket; a nők és 
férfiak közötti különbségek 
túlhangsúlyozása miatt a mérnökök 
esetleg átsiklanak a nők és férfiak fontos 
közös jellemzői között; a tervezési 
sztereotípiák népszerűtlen termékeket 
eredményezhetnek.

Or. en
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Módosítás 106
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IKT a magán- és nyilvános piacok, 
illetve ágazatok széles körénél képezi az 
innováció és a versenyképesség alapját, és 
valamennyi tudományágban lehetővé teszi 
a fejlődést. A következő évtizedben a 
digitális technológiák, valamint az IKT-
komponensek, -infrastruktúrák és -
szolgáltatások átalakító hatása az élet 
minden területén egyre láthatóbbá fog 
válni. Korlátlan számítási, kommunikációs 
és adattárolási kapacitás fog rendelkezésre 
állni a Föld minden lakosa számára. Az 
érzékelők, berendezések és az 
információtechnológiai eszközökkel 
kiegészített termékek hatalmas információ-
és adatmennyiséget fognak előállítani, a 
távolból történő ügyintézés mindennapi 
lesz, az üzleti folyamatok és a fenntartható 
termelési helyek világszinten elterjednek, 
aminek köszönhetően a szolgáltatások és 
alkalmazások széles köre válik elérhetővé. 
Számos létfontosságú kereskedelmi és 
közszolgáltatás, valamint a tudomány, az 
oktatás, az üzleti élet és a közszektor 
valamennyi kulcsfontosságú tudásteremtési 
folyamata az IKT-n keresztül fog zajlani. 
Az IKT biztosítja majd a termelési és üzleti 
folyamatok, a kommunikáció és a 
tranzakciók kritikus infrastruktúráját. Az 
IKT ezenkívül nélkülözhetetlen lesz az 
alapvető társadalmi kihívások 
megoldásához, illetve olyan társadalmi 
folyamatok – például közösségi média által 
történő – kezeléséhez, mint amilyen a 
közösségformálás, a fogyasztói magatartás 
és a kormányzás.

Az IKT a magán- és nyilvános piacok, 
illetve ágazatok széles körénél képezi az 
innováció és a versenyképesség alapját, és 
valamennyi tudományágban lehetővé teszi 
a fejlődést. A következő évtizedben a 
digitális technológiák, valamint az IKT-
komponensek, -infrastruktúrák és -
szolgáltatások átalakító hatása az élet 
minden területén egyre láthatóbbá fog 
válni. Korlátlan számítási, kommunikációs 
és adattárolási kapacitás fog rendelkezésre 
állni a Föld minden lakosa számára. Az 
érzékelők, berendezések és az 
információtechnológiai eszközökkel 
kiegészített termékek hatalmas információ-
és adatmennyiséget fognak előállítani, a 
távolból történő ügyintézés mindennapi 
lesz, az üzleti folyamatok és a fenntartható 
termelési helyek világszinten elterjednek, 
aminek köszönhetően a szolgáltatások és 
alkalmazások széles köre válik elérhetővé. 
Számos létfontosságú kereskedelmi és 
közszolgáltatás, valamint a tudomány, az 
oktatás, az üzleti élet és a közszektor 
valamennyi kulcsfontosságú tudásteremtési 
folyamata az IKT-n keresztül fog zajlani. 
Az IKT biztosítja majd a termelési és üzleti 
folyamatok, a kommunikáció és a 
tranzakciók kritikus infrastruktúráját. Az 
IKT ezenkívül nélkülözhetetlen lesz az 
alapvető társadalmi kihívások 
megoldásához, illetve olyan társadalmi 
folyamatok – például közösségi média által 
történő – kezeléséhez, mint amilyen a 
közösségformálás, a fogyasztói magatartás 
és a kormányzás, valamint a nemek közötti 
egyenlőség.

Or. en
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Módosítás 107
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.3 alpont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Több nőre van szükség a tudományos 
ágazatban, azonban ha a kutatás 
intézményeknél (például egyetemeken) 
folyik, nyitottnak kell lennie a tudás 
kommercializálása előtt, és nem a tudás 
közvetlen fejlesztésére kell 
összpontosítani. Más szavakkal, az 
elképzelés az, hogy kommercializálni kell 
a gyakorlatban életképes piaci 
lehetőségeket és a piacorientált 
projekteket. Ezt, ha lehetséges, aktívan 
támogatni kell, hiszen lökést fog adni az 
európai gazdasági versenyképesség oly 
áhított fokozásához. 

Or. en

Módosítás 108
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentős nemi különbségek vannak az 
egészségügy és a jólét terén, amit 
megfelelően kezelni kell. A demográfiai 
folyamatok – különösen az idősödő 
népesség – komoly nemi dimenzióval 
rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az 
idősek és az időseket gondozó személyek 
nagy része egyaránt nő. A demográfiai 
változás más fontos aspektusainak – mint 
a változó életstílusok, új családszerkezetek 
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és alacsony születési ráták – nemi 
vonatkozásait is megfelelően figyelembe 
kell venni.

Or. en

Módosítás 109
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak. Különös figyelmet 
kell fordítani a hatóságok, a kutatás, a 
civil társadalom és az üzleti élet közötti 
széleskörű együttműködésre.

Or. en

Módosítás 110
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 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

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

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

Or. en

Módosítás 111
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – b pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
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logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése.

logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése. A kutatásnak figyelembe kell 
vennie a szállítási módok társadalmi-
gazdasági és nemi különbözőségét.

Or. en

Módosítás 112
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – b pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése. A nemi dimenziót integrálni 
kell a fent leírt tevékenységekbe, és azokat 
meg kell előznie egy nemi alapú 
elemzésnek.

Or. en

Módosítás 113
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozás és hatásai nemi 
szempontból semmiképp sem semlegesek. 
A nemek szerinti szerepek miatt a nők 
környezetre gyakorolt hatása nem egyezik 
meg a férfiakéval, és az erőforrásokhoz 
való hozzáférésüket, illetve az 
éghajlatváltozás hatásaival való 
megbirkózási és ahhoz való 
alkalmazkodási képességeiket erőteljesen 
befolyásolja a jövedelem, az 
erőforrásokhoz való hozzáférés, a politikai 
hatalom, az oktatás és a háztartási 
feladatok tekintetében meglévő 
megkülönböztetés. A nők és a férfiak 
életstílusa, magatartása és fogyasztása 
gyakran eltérő, ami miatt eltérő környezeti 
lábnyomot hagynak. Az éghajlatváltozás 
mindenhol a világon érinti a nőket és a 
férfiakat. Az IPCC, az ENSZ 
éghajlatváltozással foglalkozó testülete 
arra a következtetésre jutott, hogy „az 
éghajlatváltozás hatásai különbözően 
oszlanak meg a különféle régiók, 
generációk, korcsoportok, jövedelmi 
csoportok, szakmák és nemek között”.

Or. en

Módosítás 114
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek mind a CO2-t, mind a 
CO2-től eltérő üvegházhatást okozó 
gázokat célba veszik, és kiemelt helyen 

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 



AM\900271HU.doc 67/74 PE487.946v01-00

HU

kezelik a technológiai és a nem 
technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
intézkedések kidolgozása; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
célzó politikák támogatása.

kezelik a technológiai és a nem 
technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
intézkedések kidolgozása; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
célzó politikák támogatása. A kutatásnak 
az alkalmazkodási politikák 
vonatkozásában figyelembe kell vennie a 
nemi kérdéseket és a nemek egyenlőségét.

Or. en

Módosítás 115
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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 
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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.

következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
intézkedések kidolgozása; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
célzó politikák támogatása. A nemi 
dimenziót integrálni kell a fent leírt 
tevékenységekbe, és azokat meg kell 
előznie egy nemi alapú elemzésnek.

Or. en

Módosítás 116
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 6 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. INKLUZÍV, INNOVATÍV ÉS 
BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

6. INKLUZÍV, EGYENLŐ, INNOVATÍV 
ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

Or. en

Módosítás 117
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 6 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. INKLUZÍV, INNOVATÍV ÉS 
BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

6. EGYENLŐ, INKLUZÍV, INNOVATÍV 
ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

Or. en
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Módosítás 118
Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 119
Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 120
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nemek közötti egyenlőség 
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támogatása szerte Európában.

Or. en

Módosítás 121
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 122
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás és részvétel
biztosítása;

Or. en

Módosítás 123
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nemek közötti egyenlőség 
támogatása szerte Európában és a 
„Horizont 2020” keretprogram keretében 
finanszírozott valamennyi kutatási és 
innovációs tevékenységben.

Or. en

Módosítás 124
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 rész – 3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 125
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 rész – 3 pont – c pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A tehetségesek, képzettek és vállalkozó 
szelleműek képességeinek 
kibontakoztatása oktatás és képzés révén

c) A tehetségesek, képzettek és vállalkozó 
szelleműek – nők és férfiak egyaránt –
képességeinek kibontakoztatása oktatás és 
képzés révén

Or. en

Módosítás 126
Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 rész – 3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EIT a szakmai pályafutás minden 
szakaszának szerves részévé kívánja tenni 
az oktatást és a képzést, és olyan, újszerű 
és innovatív tanterveket kíván kidolgozni, 
amelyek igazodnak az összetett társadalmi 
és gazdasági kihívások következtében 
újfajta szakmai profilok iránt mutatkozó 
igényekhez. Így az EIT a „Horizont 2020” 
keretprogram más eszközeinél nagyobb 
felelősséggel fog bírni a fiatal női 
tehetségek rendszeres támogatásában, 
véget vetve e tehetségek elpazarolásának 
az európai kutatási térségben.  Ugyanígy a 
nemi kérdésekre érzékeny módon 
foglalkozik az oktatással és a képzéssel, 
hiszen a holnap tudományos és 
vállalkozói környezetének alakítása az 
oktatással kezdődik, és a képzéssel 
folytatódik. Végül, integrálnia kell a nemi 
dimenziót az új tantervekbe, biztosítva a 
képzés és az oktatás hatékonyságát, 
valamint innovatív dimenzióját. Ennek 
érdekében az EIT kulcsszerepet fog 
betölteni az új oklevelek és diplomák 
tagállami elismerésének ösztönzésében.

Or. en



PE487.946v01-00 74/74 AM\900271HU.doc

HU

Módosítás 127
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 rész – 3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


