
PA\902566HU.doc PE489.559v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2011/0401(COD)

21.5.2012

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

A vélemény előadója: Antigoni Papadopoulou



PE489.559v01-00 2/8 PA\902566HU.doc

HU

PA_Legam



PA\902566HU.doc 3/8 PE489.559v01-00

HU

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 mind a női, mind a 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 a képzés és a 
mobilitás serkentésére irányuló 
tevékenységeket kell végrehajtania.

Or. en

Módosítás 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
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, mind a 
férfi, mind a nő tudósok számára 
egyaránt, annak érdekében, hogy a 
legmagasabb színvonalú, modern kutatást 
és innovációt végezzenek.

Or. en

Módosítás 3

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 

(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 
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a kutatási és innovációs támogatások teljes 
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.

a kutatási és innovációs támogatások teljes 
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, 
tehetséges, egész Európából származó 
férfi és női résztvevők teljes potenciális és 
tudományos kiválósága előtt egyaránt. A 
finanszírozási szabályok egyszerűsítése a 
részvételhez társuló igazgatási kiadások 
csökkenésével jár, és segít visszaszorítani a 
pénzügyi hibákat.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A nemek kérdésének meg kell 
jelennie a Horizont 2020 három prioritása 
között: kiváló tudományos, ipari vezetői 
képességre vonatkozó és társadalmi 
változások, valamint minden 
meghatározott társadalmi kihívás során az 
alapvető és cselekvési kutatásba és emberi 
erőforrásokba integrált tengelyként. A 
nemek kérdését a források elosztásának is 
tükröznie kell, a nők uniós finanszírozású 
kutatásokban való kiegyensúlyozott 
részvételére vonatkozó nemi 
mutatószámok használata révén;

Or. en
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Módosítás 5

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 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 kutatási 
csoportok toborzásával és összetételével, 
valamint a finanszírozással 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.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A Horizont 2020-as 
tevékenységeknek minden, az 
„üvegplafon” jelenségből eredő akadályt 
le kell küzdeniük, ami a kutatási és 
innovációs területen a vezető állású női 
kutatók alulreprezentáltságát okozza;

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A Horizont 2020-nak ösztönöznie 
kellene a nők részvételét minden európai 
kutatásban, projektben és 
tudományágban, nem csak a tanácsadói 
csoportok számára és az értékelők között, 
hanem a Horizont 2020-szal kapcsolatos 
valamennyi struktúra szempontjából is 
(EIT, ERC, JRC, irányító csoportok, 
magas szintű csoportok, szakértői 
csoportok, stb.), valamint egyetemeken és 
kutatóintézetekben.

Or. en

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A Horizont 2020 hangsúlyozza a 
nemek szerint nem szegregált kutatási 
területek jelentőségét. A Horizont 2020 
egyetemeken, uniós intézményeken és 
tagállamokon keresztül arra törekszik, 
hogy mindkettőt előmozdítsa, a tudomány 
iránti érdeklődést mindkét nem számára 
az oktatás korai szakaszától kezdődően, 
valamint a női kutatók példaképként 
szolgáló imázsát. A felvilágosító 
kampányok révén információt szolgáltat a 
kutatóvá váláshoz szükséges 
toborzásokról, valamint a kutatási 
területen elérhető lehetőségekről .

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Figyelemmel a női kutatók alacsony 
részvételi arányára a 7. pénzügyi tervben 
és a 6. pénzügyi tervben, a Horizont 2020 
megoldja ezt a kérdést a férfi és női 
kutatókra egyaránt vonatkozó egyenlő 
szakmai előmeneteli lehetőségek révén, 
mobilitásukra, valamint a család és 
munka összeegyeztethetőségére 
koncentrálva.

Or. en


