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Módosítás 1
Vicky Ford

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a kutatás és az innováció 
kulcsfontosságú a globális kihívások 
megválaszolásában, és hogy az innováció 
hatékonyabb, amikor regionális szinten 
történik;

1. úgy véli, hogy a kutatás és az innováció 
kulcsfontosságú a globális kihívások 
megválaszolásában, és hogy az innováció 
hatékonyabb, amikor nemzeti, regionális
vagy helyi szinten történik;

Or. en

Módosítás 2
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a kutatás és az innováció 
kulcsfontosságú a globális kihívások 
megválaszolásában, és hogy az innováció
hatékonyabb, amikor regionális szinten 
történik;

1. úgy véli, hogy a kutatás és az innováció 
kulcsfontosságú a globális kihívások 
megválaszolásában, és hogy az innováció
hatékony lehet, amikor regionális szinten 
történik;

Or. de

Módosítás 3
Anni Podimata

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a kutatás és az 
innováció, különösen az alacsony vagy 
nulla szén-dioxid-kibocsátás fejlesztése és 
az energia-megtakarítás vonatkozásában, 
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kulcsfontosságú az olyan globális 
kihívások megválaszolásában, mint az 
éghajlatváltozás és az energiaellátás 
biztonsága, valamint a versenyképesség 
regionális és helyi szintű javításában;

Or. el

Módosítás 4
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, 
hogy az elkövetkező innovációs 
intézkedéscsomagot úgy állítsák össze, 
hogy az erősítse a strukturális alapok és a 
kutatási, versenyképességi és innovációs 
keretprogramok közötti szinergiákat 
(hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogram, versenyképességi és 
innovációs program);

Or. en

Módosítás 5
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a szinergiákra 
vonatkozó főbb gyakorlati lehetőségek az 
európai, nemzeti és regionális szinten 
létrehozott, erős „technológiai” vagy 
„ágazati” fókusszal rendelkező 
programok közötti tematikus 
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komplementaritásból származhatnak;

Or. en

Módosítás 6
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy regionális szinten 
a szinergiák megteremtése érdekében 
hosszú távú tervezés szükséges, például 
egy (a strukturális alapokból 
finanszírozott) nagyobb infrastrukturális 
beruházás előkészítő tevékenységeként 
csak egy eszköz (pl. hetedik kutatási és 
fejlesztési keretprogram) 
felhasználásával;

Or. en

Módosítás 7
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, 
hogy a strukturális alapok regionális 
operatív programjaiból elegendő forrást 
biztosítsanak a regionális kutatás és 
innováció stratégiai kereteinek 
fenntartására és továbbfejlesztésére; 

Or. en
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Módosítás 8
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy ezeknek az elkülönített 
összegeknek a hatása tovább javítható a 
regionális, a kutatási és az innovációs 
politikák kiegészítő jellegű felhasználása, 
illetve a közöttük való jobb koordináció 
révén mind uniós, mind regionális szinten;

3. úgy véli, hogy ezeknek az elkülönített 
összegeknek a hatása tovább javítható a 
regionális, a kutatási és az innovációs 
politikák kiegészítő jellegű felhasználása, 
illetve a közöttük való jobb koordináció 
révén mind uniós, mind regionális szinten, 
és kéri a Bizottságot, hogy az ilyen 
koordinációnak különös figyelmet 
szenteljen;

Or. de

Módosítás 9
Vicky Ford

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy ezeknek az elkülönített 
összegeknek a hatása tovább javítható a
regionális, a kutatási és az innovációs 
politikák kiegészítő jellegű felhasználása, 
illetve a közöttük való jobb koordináció 
révén mind uniós, mind regionális szinten;

3. úgy véli, hogy ezeknek az elkülönített 
összegeknek a hatása tovább javítható a 
kutatási és az innovációs politikák 
kiegészítő jellegű felhasználása, illetve a 
közöttük való jobb koordináció révén 
uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten;

Or. en

Módosítás 10
Anni Podimata

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy ezeknek az elkülönített 
összegeknek a hatása tovább javítható a 
regionális, a kutatási és az innovációs 
politikák kiegészítő jellegű felhasználása, 
illetve a közöttük való jobb koordináció 
révén mind uniós, mind regionális szinten;

3. úgy véli, hogy ezeknek az elkülönített 
összegeknek a hatása tovább javítható a 
regionális, a kutatási és az innovációs 
politikák kiegészítő jellegű felhasználása,
illetve a közöttük való jobb koordináció 
révén uniós, regionális és helyi szinten;

Or. el

Módosítás 11
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a Bizottságot, hogy a szinergiák 
erősítésével kapcsolatos munkájával 
párhuzamosan biztosítsa, hogy a kutatási 
(hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogram) és innovációs 
(versenyképességi és innovációs program) 
keretprogramok  esetében egyszerűsödjön 
a  bürokrácia a strukturális alapokkal 
való együttműködés hatásainak erősítése 
érdekében; 

Or. en

Módosítás 12
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy további intézkedésekre 
van szükség a hatékony, transznacionális 
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együttműködés előkészítése, főként a 
szinergiák megteremtésére irányuló 
átfogó regionális vagy nemzeti stratégiák 
fejlesztése terén;

Or. en

Módosítás 13
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. meggyőződése, hogy a politikai vezetés 
elkötelezettsége a kutatási és innovációs 
politika koherenciájához szükséges 
előfeltétel, illetve annak ösztönző eszköze 
is;

Or. en

Módosítás 14
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. úgy véli, hogy a kutatás és innováció 
stratégiai szabályozási keretének 
létrehozása segíti annak biztosítását, hogy 
az egyes politikák összhangban legyenek a 
gazdasági és társadalmi fejlődésre 
vonatkozó nemzeti célkitűzésekkel és 
prioritásokkal;

Or. en
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Módosítás 15
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. úgy véli, hogy a végrehajtási 
eljárásokat és az ellenőrzési 
mechanizmusokat úgy kellene 
megtervezni, hogy biztosítva legyen, hogy 
a szakpolitikákat a haladás, az új 
információk és a változó körülmények 
fényében lehessen alakítani;

Or. en

Módosítás 16
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. úgy véli, hogy egy több ágazatra 
kiterjedő együttműködést és a különböző 
politikai közösségek közötti folyamatos 
párbeszédet előmozdító adminisztratív 
kultúra hozzájárul a politikák közötti 
koherenciához;

Or. en

Módosítás 17
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. mivel a vonatkozó uniós eszközök 
végrehajtó szervei különböző szinteken 
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(nemzetek feletti, nemzeti és annál 
alacsonyabb szinten) találhatóak meg, 
illetve ezeket különféle logika (pl. kohézió 
vagy kiválóság) szerint irányítják, úgy 
véli, hogy a valós politikai koherencia 
szavatolása nagy kihívást jelent, főként 
azokon a „helyszíneken”, ahol az uniós 
eszközök a nemzeti és regionális 
politikákkal keverednek;

Or. en

Módosítás 18
Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy – bár a közösségi 
programok, mint a strukturális alapok, a 
hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram 
és a versenyképességi és innovációs 
program különböznek elsődleges céljuk, 
mechanizmusuk és működésük 
tekintetében – a különböző szabályok, 
eljárások és gyakorlatok feleslegesen 
hátráltatják a tényleges végrehajtást; 
felszólít a különböző programok 
összehangoltabb megközelítésére, azok 
jobb koordinálására és a közöttük történő 
információcsere fokozására; felszólítja a 
Bizottságot, hogy lépjen fel az akadályok 
elhárítása érdekében és a közösségi 
finanszírozási lehetőségekkel 
kapcsolatosan biztosítson közös irányítást 
előzetes iránymutatások segítségével;

4. úgy véli, hogy – bár a közösségi 
programok, mint a strukturális alapok, a 
hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram 
és a versenyképességi és innovációs 
program különböznek elsődleges céljuk, 
mechanizmusuk és működésük 
tekintetében – a különböző szabályok, 
eljárások és gyakorlatok feleslegesen 
hátráltatják a tényleges végrehajtást; 
felszólít a különböző programok (a 
támogathatósági szabályok, az 
átalányköltségek, az átalányösszegek stb. 
tekintetében történő) összehangoltabb 
megközelítésére (a pályázati felhívások 
ütemezése, témája, típusai stb. 
vonatkozásában), azok jobb 
koordinálására és a közöttük történő 
információcsere fokozására; a közösségi 
támogatás alkalmazása, az adminisztratív 
és pénzügyi eljárások, az alapkezelés és a 
pénzügyi tervezés vonatkozásában 
regionális szinten egyértelműen nagyobb 
szakértelemre van szükség; e tekintetben
felszólítja a Bizottságot, hogy lépjen fel az 
akadályok elhárítása érdekében és a 
közösségi finanszírozási lehetőségekkel 
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kapcsolatosan biztosítson közös irányítást 
előzetes iránymutatások segítségével;

Or. en

Módosítás 19
Vicky Ford

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy – bár a közösségi 
programok, mint a strukturális alapok, a 
hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram 
és a versenyképességi és innovációs 
program különböznek elsődleges céljuk, 
mechanizmusuk és működésük 
tekintetében – a különböző szabályok, 
eljárások és gyakorlatok feleslegesen
hátráltatják a tényleges végrehajtást; 
felszólít a különböző programok
összehangoltabb megközelítésére, azok
jobb koordinálására és a közöttük történő 
információcsere fokozására; felszólítja a 
Bizottságot, hogy lépjen fel az akadályok 
elhárítása érdekében és a közösségi 
finanszírozási lehetőségekkel 
kapcsolatosan biztosítson közös irányítást 
előzetes iránymutatások segítségével;

4. úgy véli, hogy – bár a közösségi 
programok, mint a strukturális alapok, a 
hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram 
és a versenyképességi és innovációs 
program különböznek elsődleges céljuk, 
mechanizmusuk és működésük 
tekintetében – a különböző szabályok, 
eljárások és gyakorlatok feleslegesen
hátráltathatják a tényleges végrehajtást; 
felszólít a különböző programok jobb 
koordinálására és a közöttük történő 
információcsere fokozására; felszólítja a 
Bizottságot, hogy lépjen fel az akadályok 
elhárítása érdekében és a közösségi 
finanszírozási lehetőségekkel 
kapcsolatosan biztosítson közös irányítást 
előzetes iránymutatások segítségével;

Or. en

Módosítás 20
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri, hogy az Európai Bizottság a 
három eszköz bármelyikéről szóló 
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tanulmányok értékelésébe a közös 
irányítás nyújtása érdekében építse be az 
egyéb eszközökkel való kölcsönhatások 
elemzését;

Or. en

Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a potenciális szinergiák 
megteremtése, a hiányosságok 
megszüntetése és a három uniós eszközből 
(a strukturális alapok, a hetedik kutatási 
és fejlesztési keretprogram és a 
versenyképességi és innovációs program) 
elérhető finanszírozási átfedések 
kiküszöbölése a (tagállamok méretétől és 
decentralizáltságuk mértékétől függő)  
regionális és/vagy országos szintű „lentről 
felfelé” történő építkezés stratégiai 
folyamatai hatékonyságának függvénye;

Or. en

Módosítás 22
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. megjegyzi, hogy a finanszírozás 
közvetlen kedvezményezettjének 
szempontjából a tényleges szinergiák a 
kedvezményezettnek a különböző uniós 
eszközökből származó támogatások 
ötvözésével kapcsolatos szervezési és 
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stratégiai képességétől függ; kéri, hogy a 
regionális szereplők dolgozzanak ki a 
finanszírozások ötvözését elősegítő 
regionális stratégiákat; ezért kéri, hogy a 
Bizottság mérlegelje a további szakértői 
támogatásnak egy „felhasználói 
kézikönyv”, illetve a bevált gyakorlatok 
cseréjén keresztül történő nyújtásának 
lehetőségét;

Or. en

Módosítás 23
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. mivel a programok közötti szinergiák 
kiaknázására csak korlátozott számú 
régiónak van valós lehetősége, kéri a 
Bizottságot, hogy erősítse meg a kutatási 
és innovációs potenciál és igények 
regionális szintű elemzését, elsősorban a 
rendelkezésre álló statisztikai és minőségi 
adatok javítása révén;

Or. en

Módosítás 24
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a regionális hatóságokat, hogy 
hatékonyabban használják fel a strukturális 
alapokat a kutatási, tudás- és innovációs 
kapacitás kiépítésére régiójukban, lehetővé 
téve számukra, hogy részt vegyenek az EU 

5. felszólítja a regionális hatóságokat, hogy 
hatékonyabban használják fel a strukturális 
alapokat a kutatási, tudás- és innovációs 
kapacitás kiépítésére régiójukban –
különös figyelmet szentelve a zöld 
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kutatási és innovációs tevékenységeiben; 
ösztönzi a régiókat, hogy hozzanak létre 
kutatási és fejlesztési prioritásokat, 
amelyek kiegészítik a hetedik kutatási és 
fejlesztési keretprogram prioritásait;

innovációnak, amely megnyitja az utat a 
következő ipari forradalom előtt –, így
lehetővé téve számukra, hogy részt 
vegyenek az EU kutatási és innovációs 
tevékenységeiben; ösztönzi a régiókat, 
hogy hozzanak létre kutatási és fejlesztési 
prioritásokat, amelyek kiegészítik a hetedik 
kutatási és fejlesztési keretprogram 
prioritásait;

Or. de

Módosítás 25
Vicky Ford

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a regionális hatóságokat, hogy 
hatékonyabban használják fel a strukturális 
alapokat a kutatási, tudás- és innovációs 
kapacitás kiépítésére régiójukban, lehetővé 
téve számukra, hogy részt vegyenek az EU 
kutatási és innovációs tevékenységeiben; 
ösztönzi a régiókat, hogy hozzanak létre 
kutatási és fejlesztési prioritásokat, 
amelyek kiegészítik a hetedik kutatási és 
fejlesztési keretprogram prioritásait;

5. felszólítja a tagállamokat és a regionális
vagy helyi hatóságokat, hogy 
hatékonyabban használják fel a strukturális 
alapokat a kutatási, tudás- és innovációs 
kapacitás kiépítésére régiójukban, lehetővé 
téve számukra, hogy részt vegyenek az EU 
kutatási és innovációs tevékenységeiben; 
ösztönzi a tagállamokat és – adott esetben 
– a regionális vagy helyi hatóságokat, 
hogy hozzanak létre kutatási és fejlesztési 
prioritásokat – és adott esetben 
biztosítsák–, hogy azok kiegészítik a 
hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram 
prioritásait;

Or. en

Módosítás 26
Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a regionális hatóságokat, hogy 
hatékonyabban használják fel a strukturális 
alapokat a kutatási, tudás- és innovációs 
kapacitás kiépítésére régiójukban, lehetővé 
téve számukra, hogy részt vegyenek az EU 
kutatási és innovációs tevékenységeiben; 
ösztönzi a régiókat, hogy hozzanak létre 
kutatási és fejlesztési prioritásokat, 
amelyek kiegészítik a hetedik kutatási és 
fejlesztési keretprogram prioritásait;

5. felszólítja a regionális hatóságokat, hogy
–például kutatási infrastruktúra 
felállításával – hatékonyabban használják 
fel a strukturális alapokat a kutatási, tudás-
és innovációs kapacitás kiépítésére 
régiójukban, lehetővé téve számukra, hogy 
részt vegyenek az EU kutatási és 
innovációs tevékenységeiben; ösztönzi a 
régiókat, hogy hozzanak létre kutatási és 
fejlesztési prioritásokat, amelyek 
kiegészítik a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogram prioritásait;

Or. en

Módosítás 27
Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja a hetedik kutatási és 
fejlesztési keretprogram nemzeti 
kapcsolattartási pontjai, a kutatási és 
fejlesztési programok vezetői és a 
regionális innovációs ügynökségek közötti 
hatékonyabb együttműködést, lehetővé 
téve, hogy a kutatási és innovációs 
projektek különböző aspektusait és 
szakaszait különböző forrásokból 
finanszírozzák;

6. támogatja a hetedik kutatási és 
fejlesztési keretprogram nemzeti 
kapcsolattartási pontjai, a kutatási és 
fejlesztési programok vezetői és a 
regionális innovációs ügynökségek közötti 
hatékonyabb együttműködést, lehetővé 
téve, hogy a kutatási és innovációs 
projektek különböző aspektusait és 
szakaszait különböző forrásokból 
finanszírozzák; az Enterprise Europe 
Network (európai vállalkozásfejlesztési 
hálózat) és a strukturális alapokat kezelő 
hatóságok közötti szorosabb 
együttműködést, valamint a Vezető Piaci 
Kezdeményezés, a technológiai 
platformok és a regionális technológiai 
ütemtervek közötti szorosabb kapcsolatot 
javasol;

Or. en
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Módosítás 28
Vicky Ford

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja a hetedik kutatási és 
fejlesztési keretprogram nemzeti 
kapcsolattartási pontjai, a kutatási és 
fejlesztési programok vezetői és a
regionális innovációs ügynökségek közötti 
hatékonyabb együttműködést, lehetővé 
téve, hogy a kutatási és innovációs 
projektek különböző aspektusait és 
szakaszait különböző forrásokból 
finanszírozzák;

6. támogatja a hetedik kutatási és 
fejlesztési keretprogram nemzeti 
kapcsolattartási pontjai, a kutatási és 
fejlesztési programok vezetői és az
innovációs ügynökségek közötti 
hatékonyabb együttműködést, lehetővé 
téve, hogy a kutatási és innovációs 
projektek különböző aspektusait és 
szakaszait különböző forrásokból 
finanszírozzák;

Or. en

Módosítás 29
Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a regionális innováció 
számára előnyös lenne egy világos 
stratégiai megközelítés, amely bizonyos 
területeken (klaszterek kialakítása) az 
üzleti világ, az egyetemek és a 
kutatóintézetek közötti regionális 
partnerséget megerősíti; e tekintetben 
kiemeli az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet keretében kialakított 
új tudás és innovációs közösségeket, 
amelyek a vezető európai regionális 
tudásintenzív klasztereket kapcsolják 
össze;

Or. en
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Módosítás 30
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a vegyes finanszírozás 
nem engedélyezett a strukturális alapok és
a keretprogramok között, és ennek 
következtében a régiók gyakran nem 
tudják a keretprogramokból származó 
finanszírozást a strukturális alapokból 
származó finanszírozással egyidejűleg 
felhasználni; hangsúlyozza, hogy az 
eszközöket csak úgy lehet ötvözni, hogy 
azok kiegészítő, de egymástól elkülönülő 
tevékenységeket fedezzenek, és ez gyakran 
igen nehéz a kedvezményezett számára;

Or. en

Módosítás 31
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, hogy nagyobb 
összeget különítsenek el a strukturális 
alapokból a kutatásra és az innovációra, a 
kutatási kapacitások megerősítésére, az 
innovatív klaszterek támogatására, 
regionális innovációs stratégiák 
kifejlesztésére és megvalósítására 
együttműködésben a magánszektorral.

7. felhívja a tagállamokat, hogy nagyobb 
összeget különítsenek el a strukturális 
alapokból a kutatásra és az innovációra, a 
kutatási kapacitások megerősítésére, az 
innovatív klaszterek támogatására – az 
irányítás fenntartható modelljének 
figyelembevételével az innovációban–, 
regionális innovációs stratégiák 
kifejlesztésére és megvalósítására 
együttműködésben a magánszektorral.

Or. de
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Módosítás 32
Vicky Ford

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, hogy nagyobb 
összeget különítsenek el a strukturális 
alapokból a kutatásra és az innovációra, a 
kutatási kapacitások megerősítésére, az 
innovatív klaszterek támogatására,
regionális innovációs stratégiák 
kifejlesztésére és megvalósítására 
együttműködésben a magánszektorral.

7. felhívja a tagállamokat, hogy nagyobb 
összeget különítsenek el a strukturális 
alapokból a kutatásra és az innovációra, a 
kutatási kapacitások megerősítésére, az 
innovatív klaszterek támogatására, 
innovációs stratégiák kifejlesztésére és 
megvalósítására együttműködésben a 
magánszektorral.

Or. en


