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Módosítás 222
Jean-Pierre Audy

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
7 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló egyezményére, 
amelyet az Európai Unió 2010. december 
23-án ratifikált,

Or. en

Módosítás 223
Gunnar Hökmark

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, valamint hozzájáruljon ahhoz, 
hogy az Unió világszinten vezető szerepet 
játszó, versenyképes tudásalapú 
gazdasággá váljék, többek között az ipara 
tekintetében is. Különösen a kiválósági 
központok és a felderítő kutatások 
játszanak alapvető szerepet a további 
magánpénzeszközök vonzásában, a 
gazdasági növekedés serkentésében, az 
Unió versenyképességének fokozásában és 
az Unió tudásalapú társadalommá 
válásának felgyorsításában.  E 
célkitűzések elérése érdekében az Uniónak 
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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 224
Patrizia Toia

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 női és a férfi kutatók (a nemi 
egyenjogúság elveivel összhangban, jogi 
és szakmai tekintetben egyaránt) 
szabadon mozognak, valamint 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, 
tekintettel egy európai szintű kutatói 
háttér létrehozásának szükségességére.

Or. it
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Módosítás 225
Adam Gierek

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. Az Unió célja a tagállamok 
szellemi potenciáljának lehető legjobb 
kihasználása annak biztosítása révén, 
hogy a pénzügyi források megfelelően 
kerüljenek felosztásra.

Or. pl

Indokolás

A szellemi potenciál már egyenlően oszlik meg az EU-ban; jelenleg azonban a kutatási 
potenciál még nem.

Módosítás 226
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai (1) (1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
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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.

kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és 
a technológiák szabadon áramlanak, 
megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze
fenntarthatóbbá, versenyképesebbé és 
rugalmasabbá válását, 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 227
Ioannis A. Tsoukalas

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 és 
innovációra, 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
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Módosítás 228
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Uniónak célja továbbá, hogy 
biztosítsa az uniós ipar 
versenyképességéhez szükséges feltételek 
meglétét. Ennek érdekében intézkedéseket 
kell tenni az innováció-, a kutatás- és a 
technológiafejlesztési politikában az ipar 
szempontjából rejlő lehetőségek jobb 
kihasználásának elősegítésére.

(2) Az Uniónak célja továbbá, hogy 
biztosítsa az uniós ipar 
versenyképességéhez szükséges feltételek 
meglétét. Ennek érdekében intézkedéseket 
kell tenni a meglévő ipari potenciál jobb 
kihasználása, valamint az innováció-, a 
kutatás- és a technológiafejlesztési politika 
ösztönzése érdekében, az Unió 
újraiparosítása és egyfajta „harmadik 
ipari forradalom” megvalósítása 
szándékával.

Or. pl

Indokolás

Egy olyan időszakot követően, amikor az előállítás Európából túlnyomórészt a Távol-Keletre 
tevődött át, Európára most egy új ipari forradalom vár.

Módosítás 229
Christian Ehler

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 

(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 
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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.

termék (GDP) 3%-ára emelkedjenek, 
ugyanakkor kidolgozásra kerüljön egy, az 
innováció intenzitását tükröző mutató. Az 
Unió költségvetésének tükröznie kell ezt 
az ambiciózus célkitűzést, gyökeres 
fordulattal áttérve a jövőorientált 
eszközök, többek között a kutatás és 
fejlesztés finanszírozására, s ennek 
egyértelműen meg kell mutatkoznia 
abban, hogy 2013-hoz képest jelentősen 
megnövekszik az uniós kutatás-, fejlesztés-
és innovációfinanszírozás. 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.

Or. en

Indokolás

Az Európa 2020 célkitűzéseinek megvalósítása, a nagy kihívások megoldása és a jelenlegi 
gazdasági válságból kivezető út kijelölése érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
költségvetésére javasolt 80 milliárd euró nem elegendő, és alatta marad az EP ajánlásának, 
amely 100 milliárd eurós költségvetés elkülönítését javasolta erre a programra. A javasolt 
költségvetés csupán szerény (a hetedik keretprogram 2013-as szintjéhez képest mindössze 
mintegy 6%-os)növekedést képvisel 

Módosítás 230
Christian Ehler
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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 
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.

(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 
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, továbbá 
előmozdítja az üzleti alapú kutatást és az 
innovációs beruházást, valamint 
támogatja a technológiai és alkalmazott 
kutatást, a próbagyártást, a korai 
termékértékelési fellépéseket és a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák első 
előállítását.

Or. en
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Módosítás 231
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió elszántan törekszik arra, hogy 
végrehajtsa az Európa 20204 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 
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.

(3) Az Unió elszántan törekszik arra, hogy 
végrehajtsa az Európa 20204 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 
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, lehetővé 
téve a korszerű kutatást a férfi és női 
tudósok és kutatók számára egyaránt, és 
színvonalas, világszinten élvonalbeli 
innovációt garantálva.

Or. it
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Módosítás 232
Gaston Franco

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 
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.

(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 
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. Az 
innovációs és kohéziós politikát 
szorosabban össze kell kapcsolni, az 
intelligens szakosodás fejezet alá felvéve 
az „ipari versenyképesség támogatása” 
célkitűzést, újabb lépést téve a kapcsolódó 
tőkeberuházási igények kielégítése felé. Ez 
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ellensúlyozhatja a világ bizonyos 
régióiban tett kezdeményezéseket, amelyek 
e régiókat az ipari beruházások számára 
Európánál vonzóbbá tették.

Or. fr

Módosítás 233
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió elszántan törekszik arra, hogy 
végrehajtsa az Európa 20204 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 
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 

(3) Az Unió elszántan törekszik arra, hogy 
végrehajtsa az Európa 20204 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.
Kívánatos volna, ha e szabályozási keret 
ösztönzőként is szolgálna a tagállamok 
számára abban, hogy fokozatosan 
megnöveljék a kutatásra, fejlesztésre és 
innovációra fordított költségvetésüket, 
eljutva végül ahhoz, hogy a GDP egy 
meghatározott minimális százalékát 
állítsák be erre a célra; a költségvetés 
megnövelésének egyik ösztönzési módja 
lehet a „Horizont 2020” keretprogram 
munkaprogramjaiban és terveiben való 
részvétel tekintetében meghatározott 
minimumfeltételek összekapcsolása a 
alkalmazást végző jogalanyok székhelye 
szerinti tagállamokban előírt, fent nevezett 
követelmény teljesítésével, ami 
megerősítené a kiválóságot, és végső 
soron az országok közötti egyenlőséget is.  
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vezető út feltárásának eszköze. 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.

Or. es

Indokolás

E módosítás középtávú kötelezettséget kíván létrehozni, amely szerint a „Horizont 2020” 
keretprogram fellépéseiben való részvételre vonatkozó minimumfeltételek egyikeként a 
tagállamoknak az EPG egy bizonyos százalékát kutatási, fejlesztési és innovációs 
befektetésekre kell fordítaniuk, aminek célja, hogy a tagállamok között egyensúly jöjjön létre 
a kiválósági szint tekintetében. 

Módosítás 234
Gunnar Hökmark

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 

(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 
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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.

tűzte ki, hogy a magánberuházások 
vonzása érdekében növekedjenek a
kutatásra-fejlesztésre fordított
közkiadások, 2020-ig elérve azt, hogy 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.

Or. en

Módosítás 235
Ioan Enciu

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 

(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 
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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.

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 a 
kapacitásépítésben, hozzájárulva a 
növekedéshez és az európai régiók közötti 
konvergenciához, valamint utat nyitva a 
kiválósághoz.

Or. en

Módosítás 236
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(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 
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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.

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
és politikai célkitűzéseinek – köztük 
különösen az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában”, az „Éghajlat és energiapolitikai 
célkitűzések”, valamint 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.

Or. en

Módosítás 237
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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.

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 kapacitás- és infrastruktúraépítésnek és
a kiválósághoz vezető út feltárásának 
eszköze.

Or. en

Módosítás 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Parlament 2010. november 
11-i állásfoglalásában az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás gyökeres 
egyszerűsítését szorgalmazta, 2011. május 
12-i állásfoglalásában kiemelte az
„Innovatív Unió” kezdeményezés 
fontosságát Európának a válság utáni 
világhoz való alkalmazkodásában, 2011. 
június 8-i állásfoglalásában felhívta a 
figyelmet a hetedik keretprogram időközi 
értékeléséből levonható fontos 

(5) Az Európai Parlament 2010. november 
11-i állásfoglalásában az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás gyökeres 
egyszerűsítését szorgalmazta, 2011. május 
12-i állásfoglalásában kiemelte az
„Innovatív Unió” kezdeményezés 
fontosságát Európának a válság utáni 
világhoz való alkalmazkodásában, 2011. 
június 8-i állásfoglalásában felhívta a 
figyelmet a hetedik keretprogram időközi 
értékeléséből levonható fontos 
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tanulságokra, 2011. szeptember 27-i 
állásfoglalásában pedig támogatásáról 
biztosította a kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
keretének elképzelését.

tanulságokra, 2011. szeptember 27-i 
állásfoglalásában pedig támogatásáról 
biztosította a kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
keretének elképzelését. A „Horizont 2020” 
keretprogram költségvetését ezért a 
hetedik keretprogramhoz viszonyítva 
jelentősen meg kell növelni, többek között 
a közös agrárpolitika 2012–2020 közötti 
időszakra vonatkozó költségvetésének 
legalább 5%-ának a keretprogramhoz 
való átcsoportosításával. 

Or. en

Módosítás 239
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Parlament 2010. november 
11-i állásfoglalásában az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás gyökeres 
egyszerűsítését szorgalmazta, 2011. május 
12-i állásfoglalásában kiemelte az
„Innovatív Unió” kezdeményezés 
fontosságát Európának a válság utáni 
világhoz való alkalmazkodásában, 2011. 
június 8-i állásfoglalásában felhívta a 
figyelmet a hetedik keretprogram időközi 
értékeléséből levonható fontos 
tanulságokra, 2011. szeptember 27-i 
állásfoglalásában pedig támogatásáról 
biztosította a kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
keretének elképzelését.

(5) Az Európai Parlament 2010. november 
11-i állásfoglalásában az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás gyökeres 
egyszerűsítését szorgalmazta, 2011. május 
12-i állásfoglalásában kiemelte az
„Innovatív Unió” kezdeményezés 
fontosságát Európának a válság utáni 
világhoz való alkalmazkodásában, 2011. 
június 8-i állásfoglalásában felhívta a 
figyelmet a hetedik keretprogram időközi 
értékeléséből levonható fontos 
tanulságokra, 2011. szeptember 27-i 
állásfoglalásában pedig támogatásáról 
biztosította a kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
keretének elképzelését, kérve egyúttal a 
költségvetésnek a hetedik 
keretprogramhoz viszonyított kétszeresére 
emelését.

Or. en
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Módosítás 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlament 2010. 
november 11-i állásfoglalásában többek 
között kifejezésre juttatta fenntartását 
azon jogi követelmény eltörlésével 
kapcsolatban, amely szerint a tagállamok 
képviselőiből álló bizottságoknak 
véleményt kell nyilvánítaniuk az etikai, 
biztonsági vagy védelmi szempontból 
hatást gyakorló projektek kiválasztásáról.

Or. en

Indokolás

A 7. keretprogram során alkalmazott és az Európai Parlament 2010. november 11-i 
állásfoglalásában támogatott, szóban forgó jogi követelmény azzal az uniós elvvel is 
összefügg, hogy tiszteletben kell tartani a tagállamok kulturális sokszínűségét és etikai 
választásait, és azokat figyelembe kell venni a vonatkozó finanszírozás odaítélésekor, a lehető 
legjobban megkönnyítve az információk Európai Parlamenthez és a nyilvánossághoz 
áramlását, ezáltal is biztosítva az átláthatóságot.

Módosítás 241
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Parlament 2010. 
november 11-i, az innovatív Unióról szóló 
állásfoglalásában hangsúlyozta az 
innováció felgyorsításának jelentőségét az 
európai társadalom előtt álló nagy közös 
társadalmi kihívások sikeres megoldása 
tekintetében, amely kihívások 
nevezetesen: 
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- az aktuális demográfiai változások: 
öregedő társadalom, a világ népességének 
növekedése (betegségmegelőzés, egészség, 
táplálkozás), urbanizáció, társadalmi 
kohézió és migráció;
- a biológiai és nem biológiai erőforrások 
fenntartható kezelése felé való átmenet, 
éghajlatváltozás, megújuló energia és 
energiahatékonyság, forráshatékonyság, a 
vízhiány az árvizek okozta problémák 
enyhítésére, valamint a kritikus 
nyersanyagok biztosítására és 
helyettesítésére irányuló erőfeszítések;
- egy erős, stabil, igazságos és 
versenyképes gazdasági alap: 
gazdaságélénkítés, a tudásalapú 
társadalom kiépítése, valamint az uniós 
versenyképesség és foglalkoztatottság 
fellendítése.
E három társadalmi kihívás egymással 
kölcsönösen összefügg, és felöleli a 
„Horizont 2020” keretprogram második 
pillérében említett valamennyi kihívást.

Or. en

Módosítás 242
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A „Horizont 2020” keretprogram 
intézkedéseiben megcélzott egyik komoly 
kihívás az éghajlatváltozás; 
következésképpen az éghajlatváltozás 
kiváltó okainak feltárására, valamint az 
optimális alkalmazkodási lehetőségek 
meghatározása révén az éghajlatváltozás 
kedvezőtlen hatásainak megelőzésére 
irányuló tudományos kutatásnak 
kulcsszerepet kell játszania. 
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Or. pl

Indokolás

A cél az éghajlatváltozás jobb megértése a káros hatások kezelésére történő felkészülés, 
valamint az alkalmazkodásra irányuló költséges, de szükséges beruházások megvalósítása 
érdekében. 

Módosítás 243
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
Bizottság azt javasolta, hogy azokat a 
területeket, amelyek a 2007–2013-as 
időszakban a hetedik kutatási keretprogram 
hatálya alá tartoztak, továbbá a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram innovációs részét és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet
(EIT) tevékenységét egyetlen közös 
kutatási és innovációs stratégiai keret 
foglalja magában, amely az Európa 2020 
stratégiában kijelölt azon célkitűzés 
elérését szolgálja, hogy a kutatási-
fejlesztési kiadások 2020-ra a GDP 3%-ára 
emelkedjenek. Az említett közleményben a 
Bizottság azt is vállalta, hogy az uniós 
kiadási programokban érvényre juttatja az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet, és hogy 
az uniós költségvetésnek legalább 20%-át 
az éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekre 
fordítja. Az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az erőforrás-hatékonyság a 
fenntartható fejlődést szolgáló, egymást 
erősítő célkitűzések. A hozzájuk 
kapcsolódó különös célkitűzéseket ki kell 
egészíteniük a „Horizont 2020” 
keretprogram többi célkitűzéseinek.
Ezáltal várhatóan a „Horizont 2020” 
keretprogram teljes költségvetésének 

(10) „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
Bizottság azt javasolta, hogy azokat a 
területeket, amelyek a 2007–2013-as 
időszakban a hetedik kutatási keretprogram 
hatálya alá tartoztak, továbbá a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram innovációs részét és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet
(EIT) tevékenységét egyetlen közös 
kutatási és innovációs stratégiai keret 
foglalja magában, amely az Európa 2020 
stratégiában kijelölt azon célkitűzés 
elérését szolgálja, hogy a kutatási-
fejlesztési kiadások 2020-ra a GDP 3%-ára 
emelkedjenek. Az említett közleményben a 
Bizottság azt is vállalta, hogy az uniós 
kiadási programokban érvényre juttatja az
éghajlatváltozás elleni küzdelmet, és hogy 
az uniós költségvetésnek legalább 20%-át 
az éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekre 
fordítja. Az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az erőforrás-hatékonyság a 
fenntartható fejlődést szolgáló, egymást 
erősítő célkitűzések. A hozzájuk 
kapcsolódó különös célkitűzéseket ki kell 
egészíteniük a „Horizont 2020” 
keretprogram többi célkitűzéseinek.



PE492.656v01-00 22/192 AM\906699HU.doc

HU

legalább 60%-a a fenntartható fejlődéssel 
összefüggésben kerül felhasználásra. Az 
éghajlattal kapcsolatos – kölcsönösen 
összeegyeztethető erőforráshatékonyság-
növelő intézkedésekre is fordított –
kiadások pedig várhatóan meghaladják a 
költségvetés 35%-át. A Bizottság 
tájékoztatni fog az éghajlat-változási 
célkitűzések támogatásának mértékéről és 
eredményeiről. A „Horizont 2020” 
keretprogram alapján eszközölt éghajlat-
változási kiadásokat az említett 
közleményben ismertetett módszertan 
szerint kell nyomon követni.

Or. de

Módosítás 244
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
Bizottság azt javasolta, hogy azokat a 
területeket, amelyek a 2007–2013-as 
időszakban a hetedik kutatási keretprogram 
hatálya alá tartoztak, továbbá a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram innovációs részét és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet
(EIT) tevékenységét egyetlen közös 
kutatási és innovációs stratégiai keret 
foglalja magában, amely az Európa 2020 
stratégiában kijelölt azon célkitűzés 
elérését szolgálja, hogy a kutatási-
fejlesztési kiadások 2020-ra a GDP 3%-ára 
emelkedjenek. Az említett közleményben a 
Bizottság azt is vállalta, hogy az uniós 
kiadási programokban érvényre juttatja az
éghajlatváltozás elleni küzdelmet, és hogy 
az uniós költségvetésnek legalább 20%-át 
az éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekre 

(10) „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
Bizottság azt javasolta, hogy azokat a 
területeket, amelyek a 2007–2013-as 
időszakban a hetedik kutatási keretprogram 
hatálya alá tartoztak, továbbá a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram innovációs részét és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet
(EIT) tevékenységét egyetlen közös 
kutatási és innovációs stratégiai keret 
foglalja magában, amely az Európa 2020 
stratégiában kijelölt azon célkitűzés 
elérését szolgálja, hogy a kutatási-
fejlesztési kiadások 2020-ra a GDP 3%-ára 
emelkedjenek. Az említett közleményben a 
Bizottság azt is vállalta, hogy az uniós 
kiadási programokban érvényre juttatja az
éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések 
kezelését, és hogy az uniós költségvetésnek 
legalább 20%-át az éghajlat–energia 
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fordítja. Az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az erőforrás-hatékonyság a 
fenntartható fejlődést szolgáló, egymást 
erősítő célkitűzések. A hozzájuk 
kapcsolódó különös célkitűzéseket ki kell 
egészíteniük a „Horizont 2020” 
keretprogram többi célkitűzéseinek. Ezáltal 
várhatóan a „Horizont 2020” keretprogram 
teljes költségvetésének legalább 60%-a a 
fenntartható fejlődéssel összefüggésben 
kerül felhasználásra. Az éghajlattal
kapcsolatos – kölcsönösen 
összeegyeztethető erőforráshatékonyság-
növelő intézkedésekre is fordított –
kiadások pedig várhatóan meghaladják a 
költségvetés 35%-át. A Bizottság 
tájékoztatni fog az éghajlat-változási 
célkitűzések támogatásának mértékéről és 
eredményeiről. A „Horizont 2020” 
keretprogram alapján eszközölt éghajlat-
változási kiadásokat az említett 
közleményben ismertetett módszertan 
szerint kell nyomon követni.

csomaggal kapcsolatos célkitűzésekre 
fordítja. Az e téren tett fellépések és az 
erőforrás-hatékonyság egymást erősítő 
célkitűzések, amelyek célja a fenntartható 
– azaz a társadalmi kohéziót, az ökológiai 
szempontokat és a gazdasági 
versenyképességet figyelembe vevő –
fejlődés megvalósítása. A hozzájuk 
kapcsolódó különös célkitűzéseket ki kell 
egészíteniük a „Horizont 2020” 
keretprogram többi célkitűzéseinek. Ezáltal 
várhatóan a „Horizont 2020” keretprogram 
teljes költségvetésének legalább 60%-a a 
fenntartható fejlődéssel összefüggésben 
kerül felhasználásra. Az éghajlatváltozás 
hatásaival kapcsolatos – kölcsönösen 
összeegyeztethető erőforráshatékonyság-
növelő intézkedésekre is fordított –
kiadások pedig várhatóan meghaladják a 
költségvetés 35%-át. A Bizottság 
tájékoztatni fog az éghajlat-változási 
célkitűzések támogatásának mértékéről és 
eredményeiről. A „Horizont 2020” 
keretprogram alapján eszközölt éghajlat-
változási kiadásokat az említett 
közleményben ismertetett módszertan 
szerint kell nyomon követni.

Or. pl

Indokolás

A módosítás azokat a célkitűzéseket határozza meg, amelyek tekintetében a fenntartható 
fejlődés megerősítése céljaira az uniós költségvetés terhére jelentős pénzeszközök bocsáthatók 
rendelkezésre.

Módosítás 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
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továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások
(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra. A
„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatásban kell részesítenie az 
innovációs lánc valamennyi szakaszát –
különösen a piachoz közeli 
tevékenységeket, beleértve a pénzügyi 
eszközöket is, valamint a nem 
technológiai és a szociális innovációt –, és 
célja, hogy az uniós szakpolitikák széles 
körének kutatási igényeit úgy teljesítse, 
hogy különös figyelmet fordít a támogatott 
tevékenységekből származó tudás minél 
szélesebb körű alkalmazására és 
terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások
(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra.
Jóllehet az uniós hozzáadott érték főleg a
kísérleti fejlesztési, transznacionális, 
együttműködésen alapuló kutatás 
finanszírozásában rejlik, aminek a 
„Horizont 2020” keretprogram magját kell
alkotnia, emellett különös figyelmet kell 
fordítani a támogatott tevékenységekből 
származó tudás minél szélesebb körű 
alkalmazására és terjesztésére, egészen a 
kereskedelmi hasznosításáig. A „Horizont 
2020” keretprogramnak ezért 
támogatásban kell részesítenie a kutatási 
és az innovációs lánc valamennyi 
szakaszát, beleértve az alapkutatást, az 
alkalmazott kutatást, a tudástranszfert, az 
innovatív pénzügyi eszközöket, valamint a 
nem technológiai és szociális innovációt. 
A „Horizont 2020” keretprogramnak egy 
csúszóskálát kell alkalmaznia, amelyen a 
támogatott tevékenységek minél 
közelebbre kerülnek a piachoz, annál 
kisebb részben részesülnek 
finanszírozásban a „Horizont 2020” 
keretprogramból, és annál nagyobb 
részben kell más forrásokból – például a 
strukturális alapokból, nemzeti vagy 
regionális alapokból vagy a 
magánszektorból – finanszírozást 
vonzaniuk.  A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
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szolgálni hivatott.

Or. en

Módosítás 246
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások
(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra. A
„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatásban kell részesítenie az 
innovációs lánc valamennyi szakaszát –
különösen a piachoz közeli 
tevékenységeket, beleértve a pénzügyi 
eszközöket is, valamint a nem 
technológiai és a szociális innovációt –, és 
célja, hogy az uniós szakpolitikák széles 
körének kutatási igényeit úgy teljesítse, 
hogy különös figyelmet fordít a támogatott 
tevékenységekből származó tudás minél 
szélesebb körű alkalmazására és 
terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások
(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra.
Jóllehet az uniós hozzáadott érték főleg a
kísérleti fejlesztési, transznacionális, 
együttműködésen alapuló kutatás 
finanszírozásában rejlik, aminek a 
„Horizont 2020” keretprogram magját kell
alkotnia,, emellett különös figyelmet kell 
fordítani a támogatott tevékenységekből 
származó tudás minél szélesebb körű 
alkalmazására és terjesztésére, egészen a 
kereskedelmi hasznosításáig. A „Horizont 
2020” keretprogramnak ezért 
támogatásban kell részesítenie a kutatási 
és az innovációs lánc valamennyi 
szakaszát, beleértve az alapkutatást, az 
alkalmazott kutatást, a tudástranszfert, az 
innovatív pénzügyi eszközöket, valamint a 
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nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

nem technológiai és szociális innovációt. 
A „Horizont 2020” keretprogramhoz 
jelentős mértékben csatlakozniuk kell más 
forrásoknak, a támogatott piacközeli 
tevékenységeknek ugyanis a strukturális 
alapokból, nemzeti vagy regionális 
alapokból vagy a magánszektorból is kell 
finanszírozást vonzaniuk. A „Horizont 
2020” keretprogram prioritásait ezenkívül 
egy, az Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek zavartalan támogatását, a 
helyes egyensúlyt azonban meg kell tartani.  A „Horizont 2020” program középpontjában 
továbbra is a transznacionális, együttműködésen alapuló, kísérleti kutatási és fejlesztési 
projekteknek kell állniuk, miközben e projektek eredményeinek valós hatást kell kifejteniük és 
jobban kell szolgálniuk új termékek és szolgáltatások kifejlesztését, ezáltal segítséget nyújtva 
a társadalmi kihívások megoldásához és a gazdasági lehetőségek kiaknázásához. Minél 
közelebb kerül a tevékenység a piachoz, annál kevésbé szorul a „Horizont 2020” 
keretprogramból támogatásra, az ilyen típusú tevékenységekkel összefüggő finanszírozás 
méreteire is tekintettel.

Módosítás 247
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások
(kkv-k) – és az innováció támogatása 

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások
(kkv-k) – és az innováció támogatása 
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érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra. A
„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatásban kell részesítenie az 
innovációs lánc valamennyi szakaszát –
különösen a piachoz közeli 
tevékenységeket, beleértve a pénzügyi 
eszközöket is, valamint a nem technológiai 
és a szociális innovációt –, és célja, hogy 
az uniós szakpolitikák széles körének 
kutatási igényeit úgy teljesítse, hogy 
különös figyelmet fordít a támogatott 
tevékenységekből származó tudás minél 
szélesebb körű alkalmazására és 
terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra. A
„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatásban kell részesítenie az 
innovációs lánc valamennyi szakaszát –
különösen a felderítő kutatást és a 
csúcstechnológiára irányuló kutatást, a
piachoz közeli tevékenységeket, valamint a 
nem technológiai és a szociális innovációt 
–, és célja, hogy az uniós szakpolitikák 
széles körének kutatási igényeit úgy 
teljesítse, hogy különös figyelmet fordít a 
támogatott tevékenységekből származó 
tudás minél szélesebb körű alkalmazására 
és terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

Or. en

Módosítás 248
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások
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(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra. A
„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatásban kell részesítenie az 
innovációs lánc valamennyi szakaszát –
különösen a piachoz közeli 
tevékenységeket, beleértve a pénzügyi 
eszközöket is, valamint a nem technológiai 
és a szociális innovációt –, és célja, hogy 
az uniós szakpolitikák széles körének 
kutatási igényeit úgy teljesítse, hogy 
különös figyelmet fordít a támogatott 
tevékenységekből származó tudás minél 
szélesebb körű alkalmazására és 
terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében globális ipari vezetői
szerepvállalásra ösztönözzön, és hogy 
kezelje a társadalmi kihívásokat, s ezáltal –
a tevékenységeknek a kutatástól a piacig 
terjedő teljes tartományát támogatásban 
részesítve – közvetlen választ adjon az 
Európa 2020 stratégiában megjelölt 
kihívásokra. A „Horizont 2020” 
keretprogramnak támogatásban kell 
részesítenie az innovációs lánc valamennyi 
szakaszát – különösen a piachoz közeli 
tevékenységeket, beleértve a pénzügyi 
eszközöket is, valamint a nem technológiai 
és a szociális innovációt –, és célja, hogy 
az uniós szakpolitikák széles körének 
kutatási igényeit úgy teljesítse, hogy 
különös figyelmet fordít a támogatott 
tevékenységekből származó tudás
tudományos és innovatív eredmények, 
tényfeltárások, módszerek és eljárások 
formájában történő, minél szélesebb körű 
alkalmazására és terjesztésére, egészen a 
kereskedelmi hasznosításáig. A „Horizont 
2020” keretprogram prioritásait ezenkívül 
egy, az Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

Or. en

Módosítás 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A konszenzusalapú és nagyobb 
áttörést eredményező K+F+I közötti 
megfelelő egyensúly biztosítása érdekében 
a társadalmi kihívásokkal és az ipari 
vezető szereppel kapcsolatos költségvetés 
legalább 35%-a esetében alulról felfelé 
építkező logikát kell követni, előre 
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meghatározott pályázati témák nélküli, 
minden résztvevő számára nyitott 
pályázati felhívások kiírásával.  A 
társadalmi kihívásokon, valamint az alap-
és ipari technológiákon belül továbbá 
megfelelő egyensúlyba kell hozni a kisebb 
és a nagyobb projekteket, figyelembe véve 
az érintett szektor szerkezetét, 
tevékenységi típusát, a technológiát és a 
kutatási területet.

Or. en

Módosítás 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Jóllehet az uniós hozzáadott érték 
főleg a versenyt megelőző 
transznacionális együttműködésen 
alapuló kutatás finanszírozásában rejlik, 
amelynek a „Horizont 2020” 
keretprogramon belül legalább a hetedik 
keretprogram szintjét el kell érnie, a 
„Horizont 2020” keretprogramban 
különös hangsúlyt kell helyezni az 
innovációfinanszírozásra való áttérésre.  
A gyorsított innovációt célzó eszköz 
gondoskodik a kiválasztási eljárás 
felgyorsításáról, és az innovatív projektek 
gyors megvalósításának biztosítására 
törekszik. A „Horizont 2020” 
keretprogramnak támogatásban kell 
részesítenie az innovációs lánc 
valamennyi szakaszát, beleértve az 
innovatív pénzügyi eszközöket, valamint a 
nem technológiai és szociális innovációt 
is.

Or. en
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Indokolás

A hatékony tudás- és technológiatranszfer biztosítása érdekében fontos, hogy a kutatási, 
fejlesztési és innovációs tevékenységek zavartalan támogatást élvezzenek, ugyanakkor fenn 
kell tartani a megfelelő egyensúlyt. A „Horizont 2020” program középpontjában továbbra is 
a transznacionális, együttműködésen alapuló, kísérleti kutatási és fejlesztési projekteknek kell 
állniuk, miközben többet kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy e projektek 
eredményei valós hatást fejtsenek ki, és új termékek és szolgáltatások kifejlesztésére 
szolgáljanak, ezáltal segítséget nyújtva a társadalmi kihívások megoldásához és a gazdasági 
lehetőségek kiaknázásához.

Módosítás 251
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kutatást, az oktatást és az innovációt 
felölelő tudásháromszöggel 
összefüggésben az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet hatókörébe tartozó 
tudományos és innovációs társulásoknak –
különösen a kutatás, az oktatás és az 
innováció integrálása révén – nagyban 
hozzá kell járulniuk a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek eléréséhez, 
beleértve a társadalmi kihívások kezelését 
is. A „Horizont 2020” keretprogramon 
belüli kiegészítő jelleg biztosítása és a 
finanszírozás megfelelő felhasználása 
érdekében az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézetnek szánt pénzügyi 
hozzájárulást két előirányzatra kell 
felosztani, melyek közül a második 
felülvizsgálat függvénye.

(13) A kutatást, az oktatást és az innovációt 
felölelő tudásháromszöggel 
összefüggésben az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet hatókörébe tartozó 
tudományos és innovációs társulásoknak –
különösen a kutatás, az oktatás és az 
innováció integrálása révén – nagyban 
hozzá kell járulniuk a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek eléréséhez, 
beleértve a társadalmi kihívások kezelését 
is. A tudományos és innovációs társulások 
hozzáadott értékének felmérése érdekében 
– összevetve azt az állami és a
magánszektor közötti más típusú 
partnerségi kapcsolatok értékével – a 
Bizottságnak átfogó értékelést kell 
végeznie a különböző bizottsági kutatási 
és innovációs programok keretei között 
létrehozott köz- és a magánszféra 
partnerségek valamennyi típusáról annak 
érdekében, hogy ésszerűsíteni és 
egyszerűsíteni lehessen a kutatás és az 
innováció számára a jövőbeli 
keretprogramban biztosított mozgásteret.  
Az értékelésben meg kell vizsgálni a 
leginkább hatékony, nyitott és átlátható 
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felépítési és igazgatási modellt annak 
biztosítása érdekében, hogy az érintett 
felek és érdekelt szereplők széles skálája 
vegyen részt, közöttük különösen 
egyetemek, kutatási szervezetek, valamint 
kis- és középvállalkozások. 

Or. en

Módosítás 252
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kutatást, az oktatást és az innovációt 
felölelő tudásháromszöggel 
összefüggésben az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet hatókörébe tartozó 
tudományos és innovációs társulásoknak –
különösen a kutatás, az oktatás és az 
innováció integrálása révén – nagyban 
hozzá kell járulniuk a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek eléréséhez, 
beleértve a társadalmi kihívások kezelését 
is. A „Horizont 2020” keretprogramon 
belüli kiegészítő jelleg biztosítása és a 
finanszírozás megfelelő felhasználása 
érdekében az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézetnek szánt pénzügyi 
hozzájárulást két előirányzatra kell 
felosztani, melyek közül a második 
felülvizsgálat függvénye.

(13) A kutatást, az oktatást és az innovációt 
felölelő tudásháromszöggel 
összefüggésben az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet hatókörébe tartozó 
tudományos és innovációs társulásoknak –
különösen a kutatás, az oktatás és az 
innováció integrálása révén – nagyban 
hozzá kell járulniuk a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek eléréséhez, 
beleértve a társadalmi kihívások kezelését 
is. Az EIT a „Horizont 2020” 
keretprogramon belül az egyetlen olyan 
eszköz, amelyben erőteljes hangsúllyal jut 
kifejezésre a tudásháromszög oktatási 
dimenziója, és hozzájárulhat az „európai 
paradoxon” megoldásához egy olyan 
kísérleti oktatás révén, amely innovatív, 
tudásalapú induló és hasznosító 
vállalkozások létrehozásához vezet. A
„Horizont 2020” keretprogramon belüli 
kiegészítő jelleg biztosítása és a 
finanszírozás megfelelő felhasználása 
érdekében az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézetnek szánt pénzügyi 
hozzájárulást két előirányzatra kell 
felosztani, melyek közül a második az EIT 
általános és a TIT-ek egyedi teljesítménye 
alapján végzett felülvizsgálat függvénye.
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Or. en

Módosítás 253
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
az „Innovatív Európa” kiemelt 
kezdeményezéssel összhangban hozzá kell 
járulnia az európai innovációs partnerségek 
céljaihoz azáltal, hogy a kutatási és 
innovációs lánc valamennyi érintettjét 
összefogja az eszközök és 
kezdeményezések ésszerűsítése, 
egyszerűsítése és jobb koordinálása 
érdekében.

(14) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
az „Innovatív Európa” kiemelt 
kezdeményezéssel összhangban hozzá kell 
járulnia az európai innovációs partnerségek 
céljaihoz azáltal, hogy a kutatási és 
innovációs lánc valamennyi érintettjét 
összefogja – különös tekintettel a kis-és 
középvállalkozások (kkv-k), a kis és 
közepes egyetemek (kke-k), valamint a kis 
kutatóközpontok és a civil társadalom 
bevonására – az eszközök és 
kezdeményezések ésszerűsítése, 
egyszerűsítése és jobb koordinálása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 254
Catherine Trautmann

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 körét egyetlen – a 
támogatásnyújtási formák karcsúsított 

(15) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
központi célja az egyszerűsítés, ennek tehát 
kialakításában, szabályaiban, 
pénzgazdálkodásában és végrehajtásában 
messzemenően meg kell nyilvánulnia. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak arra 
kell törekednie, hogy nagyarányú 
részvételre sarkallja az egyetemeket, a 
kutatóközpontokat, az ipart és különösen 
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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 kkv-kat – a már foganatosított 
intézkedések ellenére is csupán kevés kkv 
vesz részt kutatási programokban –, és 
nyitva kell állnia új, nevezetesen a civil 
társadalomból érkező résztvevők előtt. A
„Horizont 2020” keretprogram 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. A finanszírozási 
szabályok egyszerűsítése a részvételhez 
társuló igazgatási kiadások csökkenésével 
jár, és segít visszaszorítani a pénzügyi 
hibákat.

Or. fr

Módosítás 255
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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 

(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 
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 
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szabályok egyszerűsítése a részvételhez 
társuló igazgatási kiadások csökkenésével 
jár, és segít visszaszorítani a pénzügyi 
hibákat.

szabályok egyszerűsítése a részvételhez 
társuló igazgatási kiadások csökkenésével 
jár, valamint hozzájárul a megelőzéshez és 
segít visszaszorítani a pénzügyi hibákat.

Or. en

Módosítás 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás további 
externalizálása felé történő továbblépés 
érdekében az externalizálás módszerét és 
kiterjedését olyan független hatásvizsgálat 
eredményeinek megfelelően kell 
meghatározni, amely értékeli az 
externalizálás különböző formái – többek 
között a közös technológiai 
kezdeményezések, a köz- és magánszféra 
közötti partnerségek vagy a kutatási 
végrehajtó ügynökségek – valamennyi 
előnyét.

Or. en

Módosítás 257
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A gyorsított eljárású nyílt pályázati 
felhívásokat egyes időérzékeny területeken 
ki kell terjeszteni az együttműködéses 
kutatási és fejlesztési tevékenységekre is 
annak érdekében, hogy gyorsabban sor 
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kerülhessen a kutatási eredmények 
kiaknázására, és hogy az időszűkével 
jellemezhető helyzetekben is biztosítva 
legyenek a megfelelő lehetőségek.

Or. en

Módosítás 258
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Tekintettel arra, hogy a Bizottság a 
jelenleginél nagyobb mértékben kívánja 
externalizálni az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozást, az ennek 
megvalósítása során alkalmazott 
módszereket, illetve az externalizálás 
kiterjedését olyan független hatásvizsgálat 
eredményeinek megfelelően kell 
meghatározni, amely értékeli az 
externalizálás különböző formái – többek 
között a közös technológiai 
kezdeményezések, partnerségi 
programokra vonatkozó megállapodások, 
a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek vagy a kutatási végrehajtó 
ügynökségek – valamennyi előnyét, 
kitérve a költségekkel, a hatékonysággal, 
a gyorsasággal és a minőséggel 
kapcsolatos kérdésekre is, az európai 
kutatás valamennyi szereplőjének 
szakértelmére alapozva.

Or. fr

Módosítás 259
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Figyelembe kell venni az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezményére, amelyet az Európai 
Unió 2010. december 23-án ratifikált.

Or. es

Indokolás

Az e megállapodásra való hivatkozás emlékeztetőül szolgál a fogyatékossággal élő személyek 
jogaira.

Módosítás 260
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az Európai Bizottság kinyilvánított 
szándékának megvalósítása – az uniós 
kutatás- és innovációfinanszírozás további 
externalizálása felé történő továbblépés –
érdekében az externalizálás módszerét és 
kiterjedését független hatásvizsgálat 
eredményeinek megfelelően kell 
meghatározni.  E vizsgálat során értékelni 
kell az externalizálás különböző formái 
(például a közös technológiai 
kezdeményezések, a köz- és magánszféra 
közötti partnerségek, kutatási végrehajtó 
ügynökségek) valamennyi előnyét és 
hátrányát, figyelembe véve a költségekkel, 
a hatékonysággal, a gyorsasággal és a 
minőséggel kapcsolatos kérdéseket, 
valamint az uniós kutatás számos 
szereplője által biztosított inputot is.

Or. en
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Módosítás 261
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A különleges, gyorsított eljárással 
lefolytatott nyílt pályázati felhívások 
alkalmazását egyes időérzékeny 
területeken ki kell terjeszteni az 
együttműködéssel végzett kutatási és 
fejlesztési tevékenységekre is annak 
biztosítása érdekében, hogy a kutatás 
finanszírozására szolgáló eszközök 
felhasználására gyorsabban sor 
kerülhessen.

Or. fr

Módosítás 262
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EUMSZ 182. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban a keretprogram 
rögzíti az Unió keretprogramban való 
pénzügyi részvételének legmagasabb teljes 
összegét és részletes szabályait, valamint 
az egyes előirányzott tevékenységekre 
vonatkozó részösszegeket.

(16) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 182. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban a keretprogram rögzíti az 
Unió keretprogramban való pénzügyi 
részvételének legmagasabb teljes összegét 
és részletes szabályait, valamint az
EUMSZ 180 cikkében szereplő, egyes 
előirányzott tevékenységekre vonatkozó 
részösszegeket.

Or. fr

Módosítás 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az EUMSZ 182. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban a keretprogram 
rögzíti az Unió keretprogramban való 
pénzügyi részvételének legmagasabb teljes 
összegét és részletes szabályait, valamint 
az egyes előirányzott tevékenységekre 
vonatkozó részösszegeket.

(16) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 182. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban a keretprogram rögzíti az 
Unió keretprogramban való pénzügyi 
részvételének legmagasabb teljes összegét 
és részletes szabályait, valamint az
EUMSZ 180 cikkében szereplő, egyes 
előirányzott tevékenységekre vonatkozó 
részösszegeket.

Or. fr

Indokolás

Az EUMSZ 180. cikke megállapítja a keretprogram keretében végezhető cselekvéseket, a 182. 
cikke pedig „rögzíti az Unió keretprogramban való pénzügyi részvételének legmagasabb 
teljes összegét és részletes szabályait, valamint az egyes előirányzott tevékenységekre 
vonatkozó részösszegeket”.

Módosítás 264
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Annak érdekében, hogy az Európai 
Parlament az EUMSZ rendelkezéseinek 
megfelelően elláthassa a politikai 
ellenőrzéssel, valamint az átláthatóság és 
az elszámoltathatóság biztosításával 
kapcsolatos feladatát, a Bizottságnak 
megfelelően és rendszeresen tájékoztatnia 
kell az Európai Parlamentet a program 
végrehajtásának minden érdemleges 
vonatkozásáról, ideértve a 
munkaprogramok előkészítését és 
kidolgozását, valamint a költségvetési 
bontás végrehajtását és adott esetben 
szükséges kiigazítását is, valamint 
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teljesítménymutatók kidolgozását a 
kitűzött célok és a várt eredmények 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 265
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása alkalmat adhat kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására.

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása alkalmat adhat kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására. Az EUMSZ 187. cikke 
alapján nem kerül sor további közös 
vállalkozások létrehozására. Köz-magán 
partnerségek létrehozására csak kivételes 
jelleggel kerülhet sor, amennyiben tények 
igazolják, hogy ugyanazok a célkitűzések 
semmilyen más típusú finanszírozási 
mechanizmus igénybevételével nem 
valósíthatók meg. A Bizottságnak átfogó 
értékelést kell végeznie és felül kell 
vizsgálnia a köz- és a magánszféra 
partnerségek különböző típusait (többek 
között a közös technológiai 
kezdeményezéseket, a SET-terv keretében 
indított európai ipari kezdeményezést, az 
európai gazdasági talpraállást célzó 2009-
es program keretében létrehozott köz- és 
magánszféra közötti partnerségeket és az 
Európai Technológiai Intézet égisze alatt 
felállított tudás- és innovációs 
közösségeket) annak érdekében, hogy 
azonosítsa a leginkább hatékony, nyitott 
és átlátható igazgatási és működési 
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szabályokat, amelyek lehetővé teszik az 
érintett szereplők lehető legszélesebb körű 
részvételét, a kis- és középvállalkozások 
széleskörű bevonását, a tudás 
megszerzését és megosztását, valamint az 
összeférhetetlenség megfelelő 
kiküszöbölését.

Or. en

Módosítás 266
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása alkalmat adhat kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására.

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása – különleges feltételek mellett 
és eseti alapon – alkalmat adhat kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására. E kiegészítő programoknak 
vagy struktúráknak egyértelmű uniós 
hozzáadott értékkel kell rendelkezniük, 
valódi partnerségeken kell alapulniuk, ki 
kell egészíteniük a „Horizont 2020” 
keretprogram egyéb tevékenységeit, és a 
tagállamok, a kkv-k vagy az ipar, az 
egyetemek, valamint a kutatási és 
technológiai szervezetek részvétele 
szempontjából minél inkluzívabbnak kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

E javaslat kiemeli a hetedik keretprogram elmozdulását abba az irányba, hogy a költségvetés 
egyes részeit kiszervezzék partnerségek létrehozásán keresztül. Ez a megoldás magában 
hordozza ugyan nagyobb ösztönző hatás lehetőségét és megfelel az európai kutatási színtér 
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jobb összehangolására vonatkozó logikának is, de a jelen helyzetben mégsem reális túlzott 
módon ezekre a (PPP és P2P) struktúrákra támaszkodni, mert lehet, hogy csupán néhány 
szereplő venne ezekben részt, így tudományos és technológiai bázisunk tovább polarizálódna.

Módosítás 267
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása alkalmat adhat kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására.

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása alkalmat adhat – különleges 
feltételek mellett – kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 184., 
185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására. E kiegészítő programoknak 
vagy megállapodásoknak egyértelmű 
európai hozzáadott értéket kell 
létrehozniuk, valódi partnerségeken kell 
alapulniuk, ki kell egészíteniük a 
„Horizont 2020” program keretében folyó 
egyéb tevékenységeket, és mind a 
tagállamok, mind pedig az uniós iparágak 
részéről a lehető leginkább befogadónak 
kell lenniük a részvétel tekintetében.

Or. fr

Módosítás 268
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A „Horizont 2020” keretprogram (19) A „Horizont 2020” keretprogram 
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végrehajtása alkalmat adhat kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására.

végrehajtása alkalmat adhat – különleges 
feltételek mellett – kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására. E kiegészítő programoknak 
vagy megállapodásoknak egyértelmű 
uniós hozzáadott értéket kell létrehozniuk, 
valódi partnerségeken kell alapulniuk, ki 
kell egészíteniük a „Horizont 2020” 
program keretében folyó egyéb 
tevékenységeket, és mind a tagállamok, 
mind pedig az Európai Unió iparágai 
részéről a lehető leginkább befogadónak 
kell lenniük a részvétel tekintetében. 

Or. es

Indokolás

E módosítás célja azoknak az eseteknek a meghatározása, amelyekben csak egyes tagállamok 
rendelkezhetnek hozzáféréssel a kiegészítő programokhoz vagy megállapodásokhoz, és e 
tekintetben egyedi feltételeket ír elő.

Módosítás 269
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása alkalmat adhat kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására.

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása alkalmat adhat – különleges 
és átlátható feltételek mellett – kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására.
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Or. en

Módosítás 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását,
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos
ismereteket, olyan, felelősségteljes 
kutatási és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 
utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése érdekében a
„Horizont 2020” keretprogramnak a
társadalmi szereplők (a kutatók, a
polgárok, a civil társadalom, a politikai 
döntéshozók és az ipar) a kutatási és 
innovációs folyamatba történő aktív 
bevonásával támogatnia kell a
felelősségteljes kutatást és innovációt, 
biztosítva többek között a nemek közötti 
egyenjogúság szempontjainak 
érvényesülését, előmozdítva a tudományok 
oktatását, garantálva az etikus 
jogszabályozást és előmozdítva a lehető 
legmagasabb etikai normák tiszteletét 
világszerte, növelve a közfinanszírozásban 
részesített kutatás eredményeihez való 
hozzáférést és azok újrafelhasználását, 
különösen a tudományos publikációk és 
tudományos adatok terjesztése és a 
tudományos ismeretekhez való hozzáférés 
szélesítése révén, valamint olyan
igazgatási keret kidolgozásával, amely
választ ad a polgárok és a civil társadalom 
aggályaira és elvárásaira, és megkönnyíti 
részvételüket a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

Or. en

Módosítás 271
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a 
kutatási és innovációs ügyekben, ehhez 
pedig elő kell mozdítania a tudományok 
oktatását, hozzáférhetőbbé kell tennie a 
tudományos ismereteket, olyan,
felelősségteljes kutatási és innovációs
menetrendeket kell kidolgoznia, amelyek 
választ adnak a polgárok és a civil 
társadalom aggályaira és elvárásaira, és
meg kell könnyítenie ez utóbbiak
részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogram: 
előmozdítja a polgárok, a civil társadalom 
és a társadalmi szereplők (a kutatók, a 
polgárok, a civil társadalom, a politikai 
döntéshozók és az ipar) részvételét a 
kutatási és innovációs folyamatban; 
biztosítja a nemek közötti egyenlőség 
szempontjainak érvényesülését; ösztönzést 
nyújt a kiváló tudományos oktatás 
számára;  szavatolja az etikus jogalkotás 
tiszteletben tartását és világszerte ösztönzi 
a legszigorúbb etikai normáknak való 
megfelelést; javítja a köztámogatást élvező 
kutatás eredményeihez, különösen a 
tudományos kiadványokhoz és adatokhoz 
való hozzáférést és azok többszörös 
felhasználását; olyan felelősségteljes 
kutatási, innovációs és igazgatási
menetrendeket dolgoz ki, amelyek választ 
adnak a polgárok és a civil társadalom 
aggályaira és elvárásaira, és megerősítik 
részvételüket a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységei során 
követendő kutatási prioritások 
megállapításában.

Or. en

Módosítás 272
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése érdekében a
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vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását,
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási 
és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 
utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

„Horizont 2020” keretprogramnak a
társadalmi szereplők (a kutatók, a
polgárok, a civil társadalom, a politikai 
döntéshozók és az ipar) a kutatási és 
innovációs folyamatba történő aktív 
bevonásával támogatnia kell a 
felelősségteljes kutatást és innovációt, és
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási 
és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 
utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

Or. es

Indokolás

E módosítás javítja a preambulumbekezdés megszövegezését, megerősítve a valamennyi 
társadalmi szereplő részvételének eszméjét, és rámutatva arra is, hogy a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait is figyelembe kell venni.

Módosítás 273
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását, 
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási 
és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását,
minden kutatási eredményt magában 
foglaló tudástár létrehozása révén
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási 
és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
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utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 
utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben. A 
program nyilvánosság részéről történő 
támogatásának megteremtése és 
fenntartása érdekében a polgárok és a 
civil társadalom tájékozott részvételét a
közszféra által működtetett tájékoztatási 
tevékenységekkel kell összekapcsolni. 

Or. en

Módosítás 274
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását, 
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási
és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 
utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását,
fel kell számolnia a digitális kultúra, a 
kutatás és az innováció terén fennálló 
különbségeket, és kezelnie kell a digitális 
analfabetizmus kérdését, hozzáférhetőbbé 
kell tennie a tudományos ismereteket, 
olyan, felelősségteljes kutatási és 
innovációs menetrendeket kell kidolgoznia, 
amelyek választ adnak a polgárok és a civil 
társadalom aggályaira és elvárásaira, és 
meg kell könnyítenie ez utóbbiak 
részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

Or. en
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Módosítás 275
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását, 
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási 
és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 
utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását,
konzultációkat kell szerveznie,
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási 
és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, valamint meg kell 
könnyítenie és támogatnia kell ez utóbbiak 
részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

Or. fr

Módosítás 276
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását, 
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 

(20) A kutatás és a társadalom közötti 
kapcsolat elmélyítése és a tudományba 
vetett közbizalom megerősítése érdekében 
a „Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatnia kell a polgárok és a civil 
társadalom tájékozott részvételét a kutatási 
és innovációs ügyekben, ehhez pedig elő 
kell mozdítania a tudományok oktatását, 
hozzáférhetőbbé kell tennie a tudományos 
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ismereteket, olyan, felelősségteljes kutatási 
és innovációs menetrendeket kell 
kidolgoznia, amelyek választ adnak a 
polgárok és a civil társadalom aggályaira 
és elvárásaira, és meg kell könnyítenie ez 
utóbbiak részvételét a „Horizont 2020” 
keretprogram tevékenységeiben.

ismereteket, olyan, felelősségteljes és 
etikus kutatási és innovációs 
menetrendeket kell kidolgoznia, amelyek 
választ adnak a polgárok és a civil 
társadalom aggályaira, szükségleteire és 
elvárásaira, és meg kell könnyítenie és 
fokoznia kell ez utóbbiak részvételét a
„Horizont 2020” keretprogram 
tevékenységeiben.

Or. en

Módosítás 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az európai helyi és regionális 
hatóságoknak fontos részt kell vállalniuk 
az európai kutatási térség megvalósítása 
és az uniós pénzügyi eszközök hatékony 
koordinációja, és különösen a „Horizont 
2020” keretprogram és a strukturális 
alapok közötti kapcsolatok előmozdítása 
terén, az intelligens szakosodásra 
vonatkozó stratégiák keretében. A 
régióknak szintén kulcsszerepük van a 
„Horizont 2020” eredményeinek 
terjesztésében és megvalósításában, 
valamint a kiegészítő finanszírozási 
eszközök – köztük a közbeszerzés –
biztosításában.

Or. en

Módosítás 278
Christian Ehler

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 társadalmi kihívások 
tudományterületeken átnyúló és több 
tudományterületre kiterjedő jellege, 
valamint a „Horizont 2020” 
keretprogramon belüli kölcsönös 
átfedések és kapcsolódási felületek 
szükségessége az e célra rendelt stratégiai 
tanácsadó testületek létrehozását igényli. 
A testületeknek az akadémiai és az ipari 
szféra, a végfelhasználók és a civil 
társadalom legelismertebb és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező érdekelt 
szereplőiből kell állniuk, biztosítva ezáltal 
az összes szektorra és érintett kutatási 
területre kiterjedő sokféleséget. A 
testületeknek információval és tanáccsal 
kell ellátniuk a Bizottságot az érintett 
társadalmi kihívással, a munkaprogramok 
létrehozásával, valamint a pályázati 
felhívások témájával és szempontjaival 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Az egymást kölcsönösen átfedő, egymáshoz kapcsolódó és egymással összefüggő területekből 
álló (az önálló témák helyett inkább a nagy kihívásokra összpontosító) tudomány felé történő 
továbblépés új mechanizmus bevezetését teszi szükségessé a kutatási és innovációs ütemterv 
tekintetében, valamennyi különböző kutatási, ipari és társadalmi szereplő bevonása mellett, 
ideértve a végfelhasználókat is,

Módosítás 279
Ioannis A. Tsoukalas

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, és kellő rugalmasságot kell 
hagyni az új fejlemények és az alulról 
felfelé építkező megközelítések számára, 
különös tekintettel a kialakulóban lévő 
tudományos és technológiai területekre, 
valamint az inter- és transzdiszciplináris 
kutatásra.  A „Horizont 2020” 
keretprogram ideje alatt folyamatosan 
külső szaktanácsadáshoz kell folyamodni. 
A megfelelő struktúrák – például az 
Európai Innovációs és Technológiai
Intézet és az annak égisze alá tartozó 
tudományos és innovációs társulások, az 
európai technológiai platformok, a közös 
programozási kezdeményezések és az 
európai innovációs partnerségek –
hozamát maradéktalanul figyelembe kell 
venni, tekintettel a kutatási szükségletek 
azonosítása terén játszott kulcsfontosságú 
szerepükre.

Or. en

Módosítás 280
Philippe Lamberts
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

(21) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása folyamán reagálni kell a
polgárok, a társadalom, a politika, a
tudomány és a technológia, valamint az 
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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.

ipar lehetőségeinek és igényeinek 
alakulására. A menetrendeket tehát
átlátható és a részételt biztosító módon,
valamennyi érintett ágazat minden fontos
érdekelt szereplőjével – közöttük a 
tudományos közösség képviselőivel, a 
kutatókkal, a közszférával, a civil 
társadalmi szervezetekkel és a kis- és 
középvállalkozásokkal – szoros 
egyeztetésben kell kijelölni. 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 281
Britta Thomsen

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 
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 

(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 folyamatban lévő 
projekt szintjén is. A „Horizont 2020” 
keretprogram ideje alatt folyamatosan 
külső szaktanácsadáshoz kell folyamodni. 
A megfelelő struktúrák – például az 
európai technológiai platformok, a közös 
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programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is.

programozási kezdeményezések és az 
európai innovációs partnerségek –
végrehajtási terveit a kutatási szükségletek 
azonosítására irányuló folyamat során 
maradéktalanul figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

A technológiai platformok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a különböző ágazatok 
legfontosabb szereplőit képviselő kutatók és szakértők közösségének megteremtéséhez. Ők 
dolgozzák ki a végrehajtási terveket, és támogatást nyújtanak az Európai Bizottság és a 
tagállamok számára a hatékony alkalmazás biztosítása tekintetében. Ezért jelentős emberi és 
pénzügyi erőforrásra van szükségük, és el kell ismerni a kutatási menetrend megállapítása 
terén a Bizottság számára általuk nyújtott segítség fontos szerepét.

Módosítás 282
Vicky Ford

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 
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, és kellő rugalmasságot kell 
hagyni az új fejlemények 
figyelembevételéhez. A „Horizont 2020” 
keretprogram ideje alatt folyamatosan 
külső szaktanácsadáshoz kell folyamodni,
lehetőség szerint igénybe véve egyebek 
mellett a meglévő megfelelő struktúrákat –
például az európai technológiai 
platformokat, a közös programozási 
kezdeményezéseket és az európai 
innovációs partnerségeket – is.

Or. en
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Módosítás 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A „Társadalmi kihívások” 
prioritáson belül kihívásalapú 
megközelítést kell alkalmazni, amelyben 
az alaptudomány, az alkalmazott kutatás, 
az ismeretek átadása és az innováció 
egyformán fontos és egymással 
összefüggő alkotóelem. A 
konszenzusalapú és nagyobb áttörést 
eredményező K+F+I közötti megfelelő 
egyensúly biztosítása érdekében a 
„Társadalmi kihívások” prioritás 
költségvetésének legalább 15%-a alulról 
felfelé építkező logikát kell követnie, nyílt 
pályázati felhívások alkalmazásával (előre 
meghatározott pályázati témák nélkül). A 
„Társadalmi kihívások”, valamint az 
„Ipari vezető szerep” prioritásokon belül 
továbbá meg kell találni a helyes 
egyensúlyt a kisebb és a nagyobb 
projektek között, tekintetbe véve a sajátos 
ágazati struktúrát, tevékenységi típust, 
technológiát és kutatási területet, 
biztosítva egyúttal a sikeres pályázatok 
elfogadható arányát.

Or. en

Módosítás 284
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az átlátható és hatékony 
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végrehajtási folyamat biztosítása 
érdekében a programozás elején többéves 
iránymutató menetrendeket kell készíteni 
minden egyes egyedi célkitűzésre és a több 
területet érintő kérdésekre vonatkozóan, 
valamint az éves munkaprogramok 
tekintetében is rövid, átlátható tervezés 
megvalósítására van szükség. A 
Bizottságnak a menetrendek és a 
munkaprogramok előkészítése és 
megszövegezése során gondoskodnia kell 
az Európai Parlament és a Tanács időben 
történő és megfelelő bevonásáról és 
tájékoztatásáról. A „Horizont 2020” 
keretprogram ideje alatt folyamatosan 
külső szaktanácsadáshoz kell folyamodni, 
igénybe véve egyebek mellett a megfelelő 
struktúrákat – például az ágazati 
tanácsadó testületeket, az újonnan 
felállított irányítóbizottságokat, az európai 
technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is.

Or. en

Módosítás 285
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A konszenzusalapú és nagyobb 
áttörést eredményező kutatás, fejlesztés és 
innováció (K+F+I) közötti megfelelő 
egyensúly biztosítása érdekében a 
„Társadalmi kihívások” prioritás és az 
„Ipari vezető szerep” prioritásokon belül a 
„Vezető szerep az alap- és ipari 
technológiák területén” különös 
célkitűzés költségvetésének alulról 
építkező, kutatásorientált logikát kell 
követnie, a megállapodás tárgyát képező 
prioritásokkal összhangban. A 
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„Társadalmi kihívások” és az „Ipari 
vezető szerep” prioritásokon belül továbbá 
meg kell találni a helyes egyensúlyt a 
kisebb és a nagyobb projektek között, 
tekintetbe véve a sajátos ágazati 
struktúrát, tevékenységi típust, 
technológiát és kutatási területet.

Or. en

Módosítás 286
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A globális versenyben való 
helytállás, a nagy társadalmi kihívások 
kezelése, valamint a 2020-ig terjedő 
időszakra vonatkozó uniós stratégiában 
kitűzött célok elérése érdekében az 
Uniónak maradéktalanul ki kell 
használnia emberi erőforrásait. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak az 
európai kutatási térség megvalósítása 
tekintetében katalizátornak és erőteljes 
ösztönzőnek kell lennie azáltal, hogy 
támogatja azon intézkedések egész sorát, 
amelyek vonzzák, megtartják, képezik és 
fejlesztik a kutatással és innovációval 
foglalkozó tehetségeket. E cél elérése, 
valamint a tudástranszfer fokozása, 
valamint a kutatások számának növelése 
és minőségének emelése érdekében a 
humántőke-építéssel kapcsolatos 
tevékenységeknek, többek között a 
kifejezetten a fiatalokra és a nőkre 
irányulóknak, az Unió által finanszírozott 
valamennyi kutatási és innovációs 
tevékenység alapvető elemét kell 
képezniük.

Or. en
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Módosítás 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az ipar és a kkv-k alapvető szerepet 
töltenek be a kutatási eredmények piaci 
érvényesítése szempontjából.. A „Horizont 
2020” keretprogramnak ösztönöznie kell a 
magánszektor kutatásba, fejlesztésbe és 
innovációba történő beruházását, és az e 
téren végrehajtott állami és 
magánberuházások együttes értékét a 
GDP 3%-ára kell emelnie, amelyhez a 
magánszektornak a várakozások szerint 
kétharmados arányban kellene 
hozzájárulnia.

Or. en

Indokolás

2010. márciusi tanácsi következtetések.

Módosítás 288
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A civil társadalom és a kutatók 
közötti párbeszédre szolgáló platformokat 
kell létrehoznia a „Vezető szerep az alap-
és az ipari technológiák területén” és a 
„Társadalmi kihívások” különös 
célkitűzések tekintetében a kutatási 
prioritások megvitatása, valamint az ezen 
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prioritások melletti társadalmi 
kötelezettségvállalás biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 289
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az új szükségleteknek és 
fejleményeknek való megfelelés, valamint 
a különböző prioritások közötti és azokon 
belüli kölcsönviszonyok és átfedések 
figyelembe vétele és lehetséges kiigazítása 
érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram egész futamideje alatt 
megfelelő rugalmasságot kell biztosítani, 
ezért meg kell teremteni annak 
lehetőségét, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram félidős felülvizsgálata 
alapján felülvizsgálatra kerülhessenek a 
különös célkitűzésekre elkülönített 
összegek is, és sor kerülhessen az azokra 
vonatkozó előirányzatok 
átcsoportosítására. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban a Bizottságot fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy bizonyos költségvetési rugalmasság megfelelő mozgásteret tegyen lehetővé a 
jövőbeli szükségletek és fejlemények kezelésére, ideértve az úgynevezett „ több területet érintő 
cselekvéseket” is.  A legjobb eljárást ennek megvalósításához a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok jelentik, biztosítva a demokratikus elszámoltathatóságot és a gyors döntéshozást.

Módosítás 290
Marisa Matias

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, előmozdítva és 
végrehajtva a tudományban dolgozók 
tisztességes munkakörülményeinek 
garantálásához és javításához szükséges 
minden intézkedést. Megfelelő figyelmet 
kell fordítani a Kutatók Európai Chartájára 
és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexére, valamint az európai 
kutatási térséggel összefüggésben 
meghatározott egyéb referenciakeretekre.

Or. en

Módosítás 291
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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

Teljes 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 annak érdekében, 
hogy az agyelszívás továbbra is folytatódó 
jelenségét kezelni lehessen, a szellemi 
kapacitások gyarapításává formálva át 
azt.

Or. en

Módosítás 292
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A „Horizont 2020” 
keretprogramnak szinergiákat kell 
teremtenie más uniós és tagállami 
politikákkal – különösen az oktatás terén 
– annak érdekében, hogy a kutatói és 
innovációs szakmák vonzóbbak legyenek, 
magas státuszt kínáló szakmai 
érvényesülési lehetőségek álljanak 
rendelkezésre a tehetséges európai 
fiatalok számára, és a legjobb tehetségeket 
vonzzák Európába harmadik országokból. 
E célból elő kell mozdítani a tudomány, a 
technológia, a mérnöki tudományok és a 
matematika oktatását, és fel kell számolni 
a nemek közötti különbségeket a 
tudomány és az innováció terén, ezek 
ugyanis szükséges lépések annak 
biztosításához, hogy az Unió kutatási és 
innovációs célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében képes legyen szellemi tőkéjének 
kihasználászára. 

Or. en
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Módosítás 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A „Horizont 2020” 
keretprogramnak emellett arra kell 
ösztönöznie az európai kutatókat, hogy 
Európában maradjanak, a világ minden 
tájáról Európába kell vonzania a 
kutatókat, és hozzá kell járulnia ahhoz, 
hogy Európa még vonzóbbá váljon a 
kutatók számára. E tekintetben az EU 
szintjén tanulmányozni kellene a 
kutatókat érintő összehangolt és vonzó 
adózás lehetőségét.

Or. fr

Indokolás

Az összehangolt és vonzó adózás segíthet az Unióból történő „agyelszívás” jelenségének 
megfékezésében.

Módosítás 294
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A „Horizont 2020” keretprogram 
mindenki számára egyenlő lehetőségeket 
biztosít az európai tudományos kiválóság 
tekintetében, és a bizalom fokozása, 
valamint egy szélesebb körű páneurópai 
kutatási együttműködés előmozdítása 
révén hozzájárul a közös európai kutatási 
térség megteremtéséhez. 
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Or. en

Módosítás 295
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A „Horizont 2020” 
keretprogramhoz kapcsolódó tájékoztató 
és kommunikációs cselekvések, többek 
között a támogatott projektekre és 
eredményekre vonatkozó kommunikációs 
intézkedések csak mindenki számára 
hozzáférhető formátumok biztosításával 
válhatnak elérhetővé. A hozzáférhető 
formátumok közé tartozik például a 
nagybetűs írás, a Braille-írás, a könnyen 
olvasható szöveges, audio-, video- és 
elektronikus formátum.

Or. en

Indokolás

A fogyatékossággal élő személyek számára egyenlő hozzáférhetővé kell biztosítani a 
„Horizont 2020” keretprogramhoz kapcsolódó tájékoztató és kommunikációs cselekvésekhez, 
többek között a támogatott projektekkel és azok eredményeivel kapcsolatban, annál is inkább, 
mert közfinanszírozásról van szó.

Módosítás 296
Konrad Szymański

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 

(23) (23) A „Horizont 2020” keretprogram
által támogatott kutatási
tevékenységeknek meg kell felelniük a 
férfiak és nők esélyegyenlőségével 
kapcsolatos uniós közösségi 
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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.

vívmányoknak. A „Horizont 2020” 
keretprogramnak figyelmet kell fordítania 
a tudományos kiválóságra, valamint a 
kutatás és innováció területén dolgozó férfi 
és női tudósok és kutatók szakmai 
képesítésére. Az uniós finanszírozás 
eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében az uniós kutatási támogatások 
odaítélésekor elsősorban a tudományos 
projekt kiválóságát és a kutatási 
munkatársak szakmai képesítését kell
mérlegelni.

Or. en

Módosítás 297
Anna Záborská, Jan Březina

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) (23) A „Horizont 2020” 
keretprogram által támogatott kutatási 
tevékenységeknek meg kell felelniük a 
férfiak és nők esélyegyenlőségével 
kapcsolatos uniós közösségi 
vívmányoknak. A „Horizont 2020”
keretprogramnak figyelmet kell fordítania 
a tudományos kiválóságra, valamint a 
kutatás és innováció területén dolgozó férfi 
és női tudósok és kutatók szakmai 
képesítésére. Az uniós finanszírozás 
eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében az uniós kutatási támogatások 
odaítélésekor elsősorban a tudományos 
projekt kiválóságát és a kutatási 
munkatársak szakmai képesítését kell
mérlegelni.

Or. en
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Módosítás 298
Patrizia Toia

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 nemek közötti 
aránytalanság legfőbb okainak 
azonosítása és felszámolása révén a
kutatásban és az innovációban 
előmozdítsák a nemek közötti 
egyenlőséget, a női és férfi kutatók
kiemelkedő szakmai képességeinek és 
készségeinek 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.

Or. it

Módosítás 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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 

(23) A „Horizont 2020” keretprogram 
keretében kialakított tevékenységeknek elő
kell mozdítaniuk a kutatásban és az 
innovációban a nemek közötti 
egyenlőséget, különösen a nemek közötti 
aránytalanság hátterében álló okok 
kezelésével, a női és férfi kutatók 
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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.

képességeinek teljes kibontakoztatásával
Ezen túlmenően, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak biztosítania kell a
nemek kérdésének a kutatási és innovációs 
tevékenységek tartalmába való beépítését a 
folyamat minden szakaszában, 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 300
Konrad Szymański

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, 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
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Indokolás

A projektek tartalmára vonatkoztatva a „nemek kérdése” kifejezés nem egyértelmű, emellett 
ellentmondásos és nem mindenki által osztott elképzelésekkel hozható összefüggésbe.

Módosítás 301
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A kutatás és innováció alapja 
gyakran az, hogy a tudományos 
szakemberek és a kutatással foglalkozó 
intézmények, üzleti vállalkozások és 
polgárok előtt nyitott legyen a tudományos 
információkhoz való hozzáférés, és 
lehetőségük legyen az ilyen információk 
megosztására és felhasználására.. Az 
ismeretek terjesztésének és 
hasznosításának fokozása érdekében 
általános szabállyá kell tenni azon 
tudományos publikációkhoz való – a 
hetedik keretprogramban már 
megvalósított – fenntartható hozzáférést, 
amelyek a „Horizont 2020” program 
keretében közfinanszírozásban 
részesülnek. Ezen túlmenően, a „Horizont 
2020” program keretében kísérletet kell 
tenni a közfinanszírozásban részesített 
kutatások során létrehozott vagy gyűjtött 
tudományos adatok nyitott on-line 
hozzáférhetőségének biztosítására azzal a 
céllal, hogy az ilyen adatokhoz való 
szabad hozzáférés 2020-ig általános 
szabállyá váljon. A közzététel költségei 
székség esetén fedezhetők a „Horizont 
2020” keretprogram költségvetéséből.

Or. en

Indokolás

A Teresa Riera Madurell-jelentés 10. módosítása alapján.
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Módosítás 302
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Minden kutatás és innováció alapja 
az, hogy a tudományos szakemberek és a 
kutatással foglalkozó intézmények, üzleti 
vállalkozások és polgárok előtt nyitott 
legyen a tudományos információkhoz való 
hozzáférés, és lehetőségük legyen az ilyen 
információk megosztására és 
felhasználására.. Hasonlóképpen a 
hetedik kutatási keretprogram során is 
követett elvhez, a tudás terjesztésének és 
kiaknázásának növelése érdekében 
általános elvnek kell tekintetni, hogy a 
„Horizont 2020” program keretében 
finanszírozásban részesülő tudományos 
publikációk ingyenesen és korlátozás 
nélkül hozzáférhetők legyenek.  A 
„Horizont 2020” keretprogramnak 
továbbá tapasztalatokat kell szereznie a 
közpénzekből finanszírozott kutatás révén 
előállított vagy gyűjtött, és már nyilvános 
tudományos adatokhoz való nyílt online 
hozzáférés terén azzal a céllal, hogy 2020-
ra az ilyen adatokhoz való nyílt hozzáférés 
általános szabállyá váljon.

Or. en

Módosítás 303
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Hasonlóképpen a hetedik kutatási 
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keretprogram során is követett elvhez, a 
tudás terjesztésének és kiaknázásának 
növelése érdekében általános elvnek kell 
tekintetni, hogy a „Horizont 2020” 
program keretében finanszírozásban 
részesülő tudományos publikációk 
ingyenesen és korlátozás nélkül 
hozzáférhetők legyenek.  A „Horizont 
2020” keretprogramból finanszírozott 
kutatással kapcsolatos publikációkhoz 
való szabad hozzáférés kötelezővé tétele 
révén biztosított a tudás és az innováció 
szélesebb körű terjesztése a polgárok 
(közöttük tudományos szakemberek, az 
innováció szereplői, oktatók, 
közszolgálatot végző személyek és 
vállalkozók), valamint a társaságok, 
különösen a kis- és középvállalkozások 
számára, így gyorsabban megtérül az 
uniós adófizetők kutatásba befektetett 
pénze. 

Or. en

Módosítás 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A „Horizont 2020” keretprogram 
ösztönzi és támogatja azokat a 
tevékenységeket, amelyek célja a tágabb 
értelemben vett fenntartható fejlesztést és 
az éghajlatváltozás káros hatásai elleni 
küzdelmet elősegítő új eljárások és 
technológiák kifejlesztése terén folyó 
versenyben az Európa által elfoglalt 
vezető szerep kiaknázása. Az ilyen 
horizontális megközelítés – a „Horizont 
2020” keretprogram valamennyi 
prioritásába teljes körűen beépítve –
elősegíti azt, hogy az Unió a 
karbonszegény és korlátozott 
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erőforrásokkal rendelkező világban 
virágozhasson, és ezzel párhuzamosan 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaságot építsen.

Or. en

Módosítás 305
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Minden olyan résztvevő, amely 
uniós finanszírozásban részesült, köteles 
minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy a tulajdonában lévő 
eredményeket további kutatás céljából 
vagy üzletileg hasznosítsa vagy –
különösen az eredmények átruházásával 
vagy azok használati jogának átadásával, 
a részvételi szabályokról szóló 
xxxx/2012/EU rendelet 41. cikkével 
összhangban – más jogalannyal 
hasznosíttassa.

Or. en

Módosítás 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Minden kutatás és innováció alapja 
az, hogy a tudományos szakemberek és a 
kutatással foglalkozó intézmények, üzleti 
vállalkozások és polgárok előtt nyitott 
legyen a tudományos információkhoz való 
hozzáférés, és lehetőségük legyen az ilyen 
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információk megosztására és 
felhasználására. A szellemi
tulajdonjogokat azonban tiszteletben kell 
tartani.

Or. en

Módosítás 307
Patrizia Toia

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 elveket. A tudomány és 
az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit figyelembe 
kell venni. Az uniónak tiszteletben kell 
tartania a tagállamok kulturális 
sokszínűségét és etikai választásait is, 
amelyeket a finanszírozás céljaira is 
figyelembe kell venni. A kutatási
tevékenységeket az EUMSZ 13. cikkével 
összhangban, valamint a tudományos 
célra felhasznált állatokra vonatkozóan 
előírt helyettesítési követelményt 
tiszteletben tartva, illetve ezek 
megvalósítási feltételeit javítva kell
végezni. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

Or. it
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Indokolás

Az EUMSZ 13. cikke szélesebb értelemben az ún. „hármas követelménnyel” (a helyettesítés, a 
csökkentés és tökéletesítés követelményével) kapcsolatos, ez a megfogalmazás inkább 
összhangban áll a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram részvételi és 
terjesztési szabályainak megállapításáról szóló rendelet 19. cikk (10) bekezdésével. Nem 
indokolja konkrét érv, hogy e követelményt az „alapelvekre” korlátozzuk. 

Módosítás 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

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 etikai kérdéseit 
vizsgáló európai csoport (EGE) 
indokolással ellátott és rendszeresen 
frissített véleményeit figyelembe kell 
venni, ennek előfeltétele pedig az EGE-
tagok függetlenségével és tudományos 
szakértelmével alátámasztott átlátható 
kiválasztási eljárás.  A kutatási 
tevékenységeknek továbbá figyelembe kell 
venniük az Európai Unióról szóló 
szerződés 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 Európai Unióról szóló 
szerződés 68. cikkével.

Or. fr

Indokolás

A tudományos szakértelem függetlenségére kell törekedni mind a tanácsadó, mind pedig a 
döntéshozó testületekben. 
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Módosítás 309
Konrad Szymański

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. A „Horizont 2020” 
keretprogramból kutatási tevékenységekre 
nyújtott támogatásoknak összhangban 
kell állniuk a tagállamok jogszabályi 
rendelkezéseivel és szokásaival. Minden 
tevékenységet az emberi egészségvédelem 
magas szintjének biztosításával kell 
végrehajtani, összhangban az EUMSZ 168. 
cikkével.

Or. en

Indokolás

A kutatási támogatások megvalósításakor az uniós keretprogramoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a tagállamok nemzeti alkotmányos jogát. Az Unió kizárólag a tagállamokban 
engedélyezett kutatást támogathat.

Módosítás 310
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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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 és az 
alapvető emberi jogokat. Figyelembe kell 
venni a tudomány és az új technológiák
etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport, 
valamint az alapvető jogokkal foglalkozó 
európai uniós ügynökség és az unió 
adatvédelmi biztos véleményeit. 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.

Or. en

Módosítás 311
Algirdas Saudargas

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 

(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. A kutatási tevékenységeknek 



AM\906699HU.doc 73/192 PE492.656v01-00

HU

egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

tiszteletben kell tartaniuk a tagállamok 
jogalkotási és közigazgatási rendelkezéseit 
és szokásait. Minden tevékenységet az 
emberi egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

Or. en

Módosítás 312
Romana Jordan

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 – többek között 
innovatív, nem állatkísérleteken alapuló 
eszközök és technológiák stratégiai 
fejlesztése, integrációja és használata 
révén – 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. sl

Módosítás 313
Elisabetta Gardini
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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. A kutatási tevékenységeknek 
tiszteletben kell tartaniuk a tagállamok 
jogalkotási és közigazgatási rendelkezéseit 
és szokásait. Minden tevékenységet az 
emberi egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

Or. en

Módosítás 314
Anna Záborská, Jan Březina

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 

(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 
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állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. Minden tevékenységet az emberi 
egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

állatfelhasználás helyettesítését szem előtt 
tartva. A „Horizont 2020” 
keretprogramból kutatási tevékenységekre 
nyújtott támogatásoknak összhangban 
kell állniuk a tagállamok szokásaival, 
valamint alkotmányos és jogszabályi 
rendelkezéseivel. Minden tevékenységet az 
emberi egészségvédelem magas szintjének 
biztosításával kell végrehajtani, 
összhangban az EUMSZ 168. cikkével.

Or. en

Módosítás 315
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Nincs jogalapja annak, hogy az 
Unió költségvetését katonai felszerelés 
kutatására, fejlesztésére és beszerzésére 
használják fel, sem annak, hogy az 
Európai Védelmi Ügynökség, illetve a 
nemzeti védelmi minisztériumok és 
ügynökségek közvetlen hozzáféréssel 
rendelkezzenek az Unió költségvetéséhez. 
A védelmi kutatásokat ezért kifejezetten ki 
kell zárni a „Horizont 2020” 
keretprogramból, továbbá a „Horizont 
2020” keretprogram és az Európai 
Védelmi Ügynökség között strukturált 
együttműködés nem hozható létre. 
Ugyanezen okokból a kettős felhasználású 
technológiákat is kifejezetten ki kell zárni 
a „Horizont 2020” keretprogramból. 

Or. en

Módosítás 316
Philippe Lamberts



PE492.656v01-00 76/192 AM\906699HU.doc

HU

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24b) A biztonság terén folytatott 
kutatásra vonatkozó minden pályázati 
felhívásnak előzetes etikai és társadalmi 
hatásvizsgálaton kell átesnie, amely 
maradéktalanul tekintetbe veszi a 
kutatásra és fejlesztésre vonatkozó 
menetrend alapját képező potenciális 
társadalmi hatásokat. Az ilyen 
hatásvizsgálat során feltárt valamennyi 
lényeges etikai és/vagy társadalmi kérdést 
be kell építeni a pályázati felhívásba, mind 
a kutatási és fejlesztési menetrend szerves 
részeként, mind pedig az egyedi aggályok 
megoldására irányuló kutatásra és 
elemzésre szolgáló források tekintetében. 
Ezen túlmenően, minden egyes projekttel 
kapcsolatban etikai felülvizsgálatot kell 
végezni a megvalósítása előtt és folyamán.

Or. en

Módosítás 317
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24c) A természettudomány és a 
természettudományos technológia, illetve 
az egyéb tudományok – főként a politika-, 
a társadalom- és a bölcsészettudományok 
– között egyensúlyt kell teremteni. A 
biztonság terén végrehajtandó program 
középpontjába a konfliktusok természetét 
és átalakulását, az együttműködést, 
továbbá az állam és a nemzetközi 
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szervezetek, a nem állami szereplők és a 
civil társadalom szerepét kell állítani, de 
emellett a konfliktusmegelőzést, a 
békeépítést és a polgári biztonság ágazati 
reformját is. 

Or. en

Módosítás 318
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Figyelmet kell fordítani az emberi
embriókat és az emberi embrionális
őssejteket használó kutatás tekintetében a 
tagállamok nemzeti jogszabályai között 
fennálló jelentős eltérésekre. Az uniós 
kutatási politika nem vezethet a 
tagállamok nemzeti jogszabályainak 
harmonizációjához. A Bizottságnak 
emlékeznie kell a hetedik kutatási 
keretprogrammal kapcsolatos 
nyilatkozatára, amely szerint a jövőben is 
követi a jelenlegi gyakorlatot, és nem fog 
a szabályozó bizottság elé terjeszteni olyan 
pályázatokat, amelyek olyan kutatási 
tevékenységet tartalmaznak, amelyek 
emberi embriókat semmisítenek meg, még 
akkor sem, ha ezt őssejtekhez jutás 
céljából teszik1. Ezt a 
kötelezettségvállalást a jogfolytonosság 
biztosítása érdekében be kell illeszteni e 
rendeletbe.

__________________
1 Az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról szóló, 2006. december 
18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozathoz (HL L 412., 
2006.12.30., 1. o.) csatolt, a 6. cikkre 
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vonatkozó bizottsági nyilatkozat 12. 
pontja.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy jogerővel ruházza fel az Európai Bizottság őssejt-kutatásra irányuló 
kötelezettségvállalását.

Módosítás 319
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Jelentős különbségek vannak az 
emberi embriókat és az emberi embrionális
őssejteket felhasználó kutatásokra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok között. Az 
uniós politika nem törekedhet a nemzeti 
jogszabályok harmonizálására. A hetedik 
keretprogrammal kapcsolatban a 
Bizottság kijelentette, hogy folytatja a 
jelenlegi gyakorlatot, és „nem fog a 
szabályozó bizottság elé terjeszteni olyan 
pályázatokat, amelyek olyan kutatási 
tevékenységet tartalmaznak, amelyek 
emberi embriókat semmisítenek meg, még 
akkor sem, ha ezt őssejtekhez jutás 
céljából teszik.”1 A jogbiztonság 
biztosítása érdekében kívánatos e 
kötelezettségvállalásnak a nevezett 
rendeletbe illesztése.
__________________
1A Régiók Bizottsága az Európai Közösség 
kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 
hetedik keretprogramjáról (2007–2013) 
szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
(HL L 412., 2006.12.30., 1. o.) mellékletét 
képező bizottsági nyilatkozat 6. cikkének 



AM\906699HU.doc 79/192 PE492.656v01-00

HU

12. pontja.

Or. en

Módosítás 320
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Figyelmet kell fordítani az emberi 
embriókat és az emberi embrionális
őssejteket használó kutatás tekintetében a 
tagállamok nemzeti jogszabályai között 
fennálló jelentős eltérésekre. Az uniós 
kutatási politika nem vezethet a 
tagállamok nemzeti jogszabályainak 
harmonizációjához. A Bizottságnak 
emlékeznie kell a hetedik kutatási 
keretprogrammal kapcsolatos 
nyilatkozatára, amely szerint a jövőben is 
követi a jelenlegi gyakorlatot, és nem fog 
a szabályozó bizottság elé terjeszteni olyan 
pályázatokat, amelyek olyan kutatási 
tevékenységet tartalmaznak, amelyek 
emberi embriókat semmisítenek meg, még 
akkor sem, ha ezt őssejtekhez jutás 
céljából teszik1. Ezt a 
kötelezettségvállalást bele kell illeszteni e 
rendeletbe a jogfolytonosság biztosítása 
érdekében.

__________________
1 Az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról szóló, 2006. december 
18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozathoz (HL L 412., 
2006.12.30., 1. o.) csatolt, a 6. cikkre 
vonatkozó bizottsági nyilatkozat 12. 
pontja.

Or. en
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Módosítás 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Az Európai Bizottság nem 
indítványozza kifejezetten az emberi 
embrionális őssejtek használatát. El kell 
ismerni ugyanakkor, hogy az őssejt-
kutatás potenciális gyógyítási és terápiás 
kezelési lehetőségekhez vezethet el olyan 
különböző betegségek esetében, mint 
például a gyógyíthatatlan 
neurodegeneratív betegségek, többek 
között a Parkinson-kór, motoros idegi 
rendellenességek és sclerosis multiplex, 
valamint az 1. típusú cukorbetegség, szív-
és érrendszeri megbetegedések, 
májkárosodás, gerincoszlop-bántalmak és 
vakság.  A lakosság elöregedésével 
számítani lehet arra, hogy számos e 
betegségek közül a jövőben nagyobb 
arányban jelentkezik majd. Az őssejtekben 
rejlő hatalmas potenciális lehetőségek 
jobb megértése érdekében módot kell 
teremteni a tudósok számára ahhoz, hogy 
– amennyiben a szóban forgó 
tagállamban ez megengedett – az őssejt-
kutatás bármely nyitva álló csapásán 
folytassák kutatói tevékenységüket. Az 
emberi – akár felnőtt, akár embrionális –
őssejtek használata azonban annak 
függvénye, hogy a tudósok célkitűzéseik 
fényében azt hogyan ítélik meg, és szigorú 
etikai felülvizsgálat tárgya. Emberi 
őssejtek használatával járó projekt nem 
finanszírozható a tagállamok szükséges 
jóváhagyásainak megszerzése nélkül. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
minden tagállamban jogellenes. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik.
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Or. en

Módosítás 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) (25) Az Európai Bizottságot 
aggodalommal töltik el az emberi – akár 
felnőtt, akár embrionális vagy 
köldökzsinórvérből származó – őssejtek
tisztességes használatával kapcsolatos 
kérdések. Az emberi őssejtek használata, 
ha ilyenre sor kerül, annak függvénye, 
hogy a tudósok terápiás célkitűzéseik 
fényében azt hogyan ítélik meg, és szigorú
etikai felülvizsgálat tárgya. Emberi 
őssejtek használatával járó projekt abban 
az esetben finanszírozható, ha az érintett
tagállamok megfelelően engedélyezték azt.
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely minden tagállamban jogellenes.
Nem finanszírozható olyan tevékenység, 
amely jogellenes abban a tagállamban, ahol 
azt végzik. A szám feletti embriók kényes 
kérdését objektíven és toleránsan kell 
megközelíteni: egyes országok teljes 
körűen tiltják az embrionális és magzati 
őssejteken végzett kutatásokat.

Or. fr

Indokolás

Fontos az objektív, toleráns és részrehajlás nélküli megközelítés elfogadása a különböző 
típusú őssejtek kutatásának érzékeny kérdésében, különös tekintettel a szám feletti embriókból 
származó őssejtekre.

Módosítás 323
Oreste Rossi
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Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Az őssejtek különböző orvosi 
kezelések során, kiváltképpen a 
regeneratív gyógyászatban bizonyították 
hatékonyságukat.  Ezért az Uniónak 
továbbra is ösztönöznie kell az ebben az 
irányban folytatott kutatást. Az Európai 
Bizottság ugyanakkor elismeri, hogy az 
emberi embrionális őssejtekkel 
kapcsolatos kutatás etikai kérdéseket vet 
fel, ezért kifejezetten tartózkodik az emberi 
embrionális őssejtek használatának 
indítványozásától. A felnőtt, emberi, 
különösen a köldökzsinórvérből származó
őssejtek vagy az indukált pluripotens 
őssejtek használata annak függvénye, hogy 
a tudósok célkitűzéseik fényében azt 
hogyan ítélik meg, és szigorú etikai 
felülvizsgálat tárgya. Emberi őssejtek 
használatával járó projekt nem 
finanszírozható. Nem finanszírozható 
olyan tevékenység, amely minden 
tagállamban jogellenes. Nem 
finanszírozható olyan tevékenység, amely 
jogellenes abban a tagállamban, ahol azt 
végzik.

Or. it

Módosítás 324
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Európai Bizottság nem 
indítványozza kifejezetten az emberi 
embrionális őssejtek használatát. Az 
emberi – akár felnőtt, akár embrionális –

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

őssejtek használata a különböző 
tagállamokban eltérő. Ezért az Európai 
Unió költségvetésének terhére emberi 
őssejtek használatával járó projekt nem 
finanszírozható.

Or. en

Módosítás 325
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 326
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) A felnőtt emberi őssejtek használata 
annak függvénye, hogy a tudósok 
célkitűzéseik fényében azt hogyan ítélik 
meg, és az Európai Bizottság által 
szervezett, szigorú etikai felülvizsgálat 
tárgya. Nem finanszírozhatók olyan
tevékenységek, amely minden tagállamban
jogellenesek. Nem finanszírozható olyan 
tevékenység, amely jogellenes abban a 
tagállamban, ahol azt végzik.

.

Or. it

Indokolás

A szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani egy olyan területen, ahol az etikai választási 
lehetőségek és a jogi megoldások tagállamonként ennyire jelentősen eltérnek egymástól. A 
koherencia uniós elve szerint a szóban forgó rendelkezés esetében az Európai Bíróság 
esetjoga, nevezetesen a Brüstle-ügyben hozott ítélete irányadó, amely szerint nem adható 
finanszírozás az ilyen kutatási projektekhez.  Az Európai Bizottságra való hivatkozás 
pontosabban kötődik a 2006. december 30-án tett bizottsági nyilatkozat (6) bekezdéséhez. 

Módosítás 327
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az Európai Bíróság a 34/101 ügyben 
úgy rendelkezett, hogy az uniós jog 
kizárja, hogy az emberi embrionális 
őssejtek szabadalom tárgyát képezhessék. 
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E bírósági ítélet nem érinti az erről a fajta 
kutatásról vagy a tagállami költségvetés 
általi finanszírozásról szóló nemzeti 
jogszabályokat. Az ítéletnek azonban 
hatásai vannak az uniós jogra. E 
rendeletet valószínűleg meg lehetne 
támadni az Európai Bíróság előtt, ha nem 
zárná ki az embrionális emberi őssejteket 
felhasználó kutatás finanszírozását. Ezt a 
fajta kutatást tehát tanácsos kizárni az 
uniós finanszírozásból, a nemzeti kutatási 
költségvetésekre hagyva azt.
__________________
1A Bíróság (Nagy Tanácsa) a C-34/10 sz., 
Oliver Brüstle kontra Greenpeace eV 
ügyben, 2011. október 18-án hozott ítélete, 
még nem tették közzé.

Or. en

Módosítás 328
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az Európai Unió Bírósága a C-
34/10. sz. ügyben úgy döntött, hogy az 
uniós jog kizárja, hogy az embrionális 
emberi őssejtek szabadalom tárgyát 
képezhessék. Ezzel az ítélettel 
összhangban az embrionális őssejt-
kutatást az uniós finanszírozás alól ki kell 
zárni.
__________________
1 A Bíróság (Nagy Tanácsa) C-34/10. sz. 
Oliver Brüstle kontra Greenpeace ügyben 
2011. október 18-én hozott ítélete.

Or. en
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Módosítás 329
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az Európai Unió Bírósága a C-
34/10. sz. ügyben úgy döntött, hogy az 
uniós jog kizárja, hogy az embrionális 
emberi őssejtek szabadalom tárgyát 
képezhessék. Ezzel az ítélettel 
összhangban az embrionális őssejt-
kutatást az uniós finanszírozás alól ki kell 
zárni.
__________________
1 A Bíróság (nagytanács) C-34/10. sz. 
Oliver Brüstle kontra Greenpeace ügyben 
2011. október 18-én hozott ítélete.

Or. en

Módosítás 330
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az Uniónak ösztönöznie kellene 
azokat a tudósokat, akiknek kutatását az 
európai költségvetésből finanszírozzák, 
hogy találmányaikat Európában 
szabadalmaztassák. Mivel az embrionális 
emberi őssejtek nem képezhetik 
szabadalom tárgyát, az ilyen típusú 
kutatást ki kell zárni az uniós 
finanszírozásból, és kizárólag a nemzeti 
költségvetésekből kellene finanszírozni.

Or. en
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Módosítás 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) E keretprogram során az Európai 
Bizottságnak fokozottabban figyelembe 
kell vennie a köldökzsinórvérből származó 
őssejtekkel kapcsolatos kutatásokat 
(megkülönböztetés, szaporodás, antológ 
vagy allogén alkalmazás képessége, a 
receptor immunválaszának hiánya), 
amelyeket már sikerrel alkalmaznak 
bizonyos betegségek kezelése során.

Or. fr

Indokolás

A köldökzsinórvérből származó őssejtekkel kapcsolatos kutatásoknak a „Horizont 2020” 
keretprogram által kifejezetten ösztönzött kutatások „harmadik útjának” kellene lennie.

Módosítás 332
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A hetedik keretprogram folyamán 
valamennyi, az emberi embrionális 
őssejtek felhasználását javasló projektnek 
meg kellett felelnie egy tudományos 
értékelésen, amely során független 
tudományos szakértők azt értékelték, hogy 
a tudományos célkitűzések elérése 
érdekében szükséges-e az ilyen őssejtek 
felhasználása. Ennek az eljárásnak a 
„Horizont 2020” keretprogram folyamán 
is folytatódnia kell.

Or. en
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Módosítás 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) Az indukált pluripotens őssejtek 
(IPS) nemrégiben történő felfedezése – a 
felnőtt és embrionális őssejtek több évvel 
ezelőtt elindított kutatása mellett – új utat 
nyitott a kutatásban, és ezáltal új 
reményeket keltett a kezelésre váró 
betegekben. Az Uniónak ezért fel kell 
lépnie, szem előtt tartva az alábbiakat:
– a tudóstársadalomnak e kutatások iránt 
tanúsított érdeklődése;
– az őssejtekkel kapcsolatos különböző 
kutatások közötti egyensúly 
megteremtésének szükségessége, a 
kutatások egyetlen típusát sem részesítve 
előnyben más kutatások kárára;
– az őssejtek minden kategóriája 
tekintetében felvetődő etikai aggályok 
elfogulatlan vizsgálatának fontossága.

Or. fr

Módosítás 334
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) Az uniós kutatáspolitikának és 
kutatástámogatásnak biztosítania kell, 
hogy az uniós adófizetők pénzéből 
finanszírozott kutatást végző tudósok 
találmányaikat az Unióban 
szabadalmaztassák. Mivel az embrionális 
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emberi őssejtek nem képezhetik 
szabadalom tárgyát (v.ö. a Bíróság C-
34/10. sz. ügyben hozott ítéletével), az 
ilyen típusú kutatást ki kell zárni az uniós 
támogatások köréből, így biztosítva az 
adófizetők pénzének felelősségteljes 
felhasználását. Egy adott tagállam 
mindazonáltal dönthet úgy, hogy 
kizárólag saját nemzeti költségvetése 
terhére és nemzeti jogszabályaival 
összhangban támogatja az ilyen kutatást.

Or. en

Módosítás 335
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az Uniónak ösztönöznie kellene 
azokat a tudósokat, akiknek kutatását az 
Unió költségvetéséből finanszírozzák, 
hogy találmányaikat Európában 
szabadalmaztassák. Mivel az embrionális 
emberi őssejtek nem képezhetik 
szabadalom tárgyát, az ilyen típusú 
kutatást ki kell zárni az uniós 
finanszírozásból, és kizárólag a nemzeti 
költségvetésekből kellene finanszírozni.

Or. en

Módosítás 336
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) Az uniós kutatáspolitikának és 
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kutatástámogatásnak biztosítania kell, 
hogy az uniós adófizetők pénzéből 
finanszírozott kutatást végző tudósok 
találmányaikat az Unióban 
szabadalmaztassák. Mivel az embrionális 
emberi őssejtek nem képezhetik 
szabadalom tárgyát (vö. a Bíróság C-
34/10. sz. ügyben hozott ítéletével), az 
ilyen típusú kutatást ki kell zárni az uniós 
támogatások köréből, így biztosítva az 
adófizetők pénzének felelősségteljes 
felhasználását. Egy tagállam 
mindazonáltal dönthet úgy, hogy 
kizárólag saját nemzeti költségvetésének 
terhére és nemzeti jogszabályaival 
összhangban támogatja az ilyen kutatást.

Or. en

Módosítás 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
25 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25c) Erőteljesen támogatni kell az 
ígéretesebbnek és kevésbé 
ellentmondásosnak bizonyuló alternatív, 
nem-embrionális őssejt-forrásokkal 
kapcsolatos kutatást. Ennek ösztönzése 
egyúttal megerősíti az e téren folyó 
versenyt az Unióban.

Or. en

Indokolás

A humán embrionális őssejtek tudományos szempontból nemigen váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket, klinikai alkalmazásuk reménye ma csökkenőfélben van.  Ezzel szemben 
tudományos előrelépés történt az alternatív (felnőtt, köldökzsinórvérből származó vagy 
indukált pluripotens) őssejtekkel kapcsolatban, ezek ugyanis kevésbé ellentmondásosak, jobb 
lehetőségeket kínálnak a klinikai alkalmazások tekintetében vagy már széles körben elterjedt, 
kézzelfogható klinikai eredményeket mutattak fel.
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Módosítás 338
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 
biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós politikai alapokkal és a 
vidékfejlesztési politikával, melyek 
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális 
szintű kutatási és innovációs képességeket.
A kohéziós politika alapjaihoz való 
megfelelő illeszkedés és az összehangolt 
fellépés hozzájárul a kutatás és az 
innováció terén fennálló hiányosságok 
felszámolásához az Európai Unióban, 
figyelembe véve az EUMSZ 174. és 349. 
cikkében, valamint 355.cikkének (1) 
bekezdésében említett régiók sajátos 
egyedi jellemzőit. 

Or. pt

Indokolás

Megfelelő szerkezetre van szükség ahhoz, hogy a regionális fejlesztési és a kohéziós politika 
alapjait össze lehessen kapcsolni a „Horizont 2020” keretprogram finanszírozásával, nem 
tévesztve szem elől az EUMSZ 174. és 349. cikkében, valamint 355.cikkének (1) bekezdésében 
említett régiók sajátos egyedi jellemzőit.

Módosítás 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij
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Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 
biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós politikai alapokkal és a 
vidékfejlesztési politikával, melyek 
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális 
szintű kutatási és innovációs képességeket.
Alapvető ugyanakkor egyértelmű 
különbséget tenni a finanszírozás 
odaítélési módja között: a kutatás és az 
innováció „Horizont 2020” 
keretprogramból történő finanszírozását 
mindenkor a kutatási kiválóságra és az 
innováció konkrét eredményeket 
felmutató képességére vonatkozó 
kritériumok alapján ítélik oda.

Or. en

Módosítás 340
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020”
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 

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

biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós politikai alapokkal és a 
vidékfejlesztési politikával, melyek 
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális 
szintű kutatási és innovációs képességeket.
A „Horizont 2020” keretprogram a 
meglévő kezdeményezések – például „A 
tudás régiói” kezdeményezés és az 
együttműködésen alapuló kutatási eszköz 
– sikerére is építendő.

Or. de

Módosítás 341
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 342
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A biztonságnak ma már nincsen tisztán belső vetülete, hiszen számos jelenlegi fenyegetés (a 
kiberbűnőzés, a terrorizmus stb.) globális természetű. Az Unió ennek megfelelően járt el, 
amikor az Európai Külügyi Szolgálat vezetői tisztségét összekapcsolta a Bizottság alelnöki 
tisztségével. A „Horizont 2020” keretprogramnak ezt a szükségletet ugyancsak tiszteletben 
kell tartania.

Módosítás 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Amennyiben az „Európa 2020” 
stratégia célkitűzéseit maradéktalanul 
teljesíteni kívánjuk, fontos, hogy az Unió 
kohéziós politikája hozzájáruljon az 
innovációhoz szükséges alapvető 
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képességek és készségek helyi szinten 
történő ösztönzéséhez, valamint olyan 
eszközök és együttműködési 
megállapodások kifejlesztéséhez, amelyek 
célja a régiók közötti együttműködés 
előmozdítása az Európai Unióban. Ilyen 
eszközökre és együttműködésre alapvető 
szükség van a „Horizont 2020” kiválósági 
programjának helyi, regionális és európai 
szintű végrehajtásához és sikeréhez.  Ezen 
kívül, az operatív programok, valamint a 
kutatásra, az innovációra és az intelligens 
szakosodásra vonatkozó stratégiák 
segítségével szorosabb kapcsolatot kell 
teremteni a „Horizont 2020” 
keretprogram és a strukturális alapok 
között.

Or. fr

Módosítás 344
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A kutatás és az innováció nagyobb 
mértékű és jobb összekapcsolódása 
érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogramnak támogatnia kell a tudás-
és technológiatranszfert, különös 
tekintettel a közszférában folytatott 
kutatás és az uniós termelési struktúra 
közötti kapcsolatra, az Unió valamennyi 
régiójában.

Or. en

Módosítás 345
Ioan Enciu
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Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A „Horizont 2020” keretprogram 
célja a kiváló kutatás elterjesztése és 
előmozdítása minden európai régióban –
ami a földrajzilag kiegyensúlyozott 
növekedésnek és az Unió innováció 
stratégiájának egyik előfeltétele –, 
valamint a kutatók mobilitásának 
megerősítése, ami a tagállamok közötti 
agyelszívás megnyilvánulási formáinak 
megelőzéséhez szükséges eszköz.

Or. en

Módosítás 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A politikák közötti szinergiák 
megteremtése érdekében a kiválósághoz 
vezető út eszközeit kell bevezetni mind a 
„Horizont 2020” keretprogramba, mind a 
kohéziós politikába.

Or. en

Módosítás 347
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) Az európai helyi és regionális 
hatóságoknak fontos szerepet kell 
játszaniuk az európai kutatási térség 
megvalósítása és az uniós pénzügyi 
eszközök hatékony koordinációja, és 
különösen a „Horizont 2020” 
keretprogram és a strukturális alapok 
közötti kapcsolatok előmozdítása terén, az 
intelligens szakosodáson alapuló 
regionális innovációs stratégiák 
keretében. A régiók is jelentős szerepet 
töltenek be a „Horizont 2020” 
keretprogram eredményeinek 
terjesztésében és megvalósításában, 
valamint a kiegészítő finanszírozási 
eszközök felajánlásában.

Or. en

Módosítás 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az európai innovációnak és gazdasági 
növekedésnek jelentős forrását képezik a 
kkv-k. Ezért a 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében 
vett kkv-k számottevő részvételére van 
szükség a „Horizont 2020” 
keretprogramban. Ez a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag célkitűzéseinek 
megvalósítását fogja szolgálni.

(27) Az európai innovációnak és gazdasági 
növekedésnek jelentős forrását képezik a 
kkv-k. Ezért a 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében 
vett kkv-k számottevő részvételére van 
szükség a „Horizont 2020” 
keretprogramban. Ez a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag célkitűzéseinek 
megvalósítását fogja szolgálni. A kis- és 
középvállalkozások ugyan az összes 
vállalkozás 95%-át teszik ki az Unióban, 
de közöttük jelentősek az eltérések, ezért a 
különböző típusú kkv-k tekintetében 
különböző megközelítésekre van szükség. 
A „Horizont 2020” keretprogramban 
ennek megfelelően különböző 
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eszközöknek kell rendelkezésre állnia, 
amelyek támogatják a kkv-k kutatási és 
innovációs tevékenységeit, kapacitásait, az 
együttműködési projektekben való jobb 
részvételüket, a finanszírozáshoz való 
könnyebb hozzáférésüket, valamint az 
emberi erőforrások képességeinek 
fejlesztését, képzését és mobilitását, 
valamint az Eurostars közös programot.  
A „Horizont 2020” keretprogramból 
ugyancsak támogatni kell a közepes piaci 
tőkeértékű kisebb cégeket (a legfeljebb 
1000 alkalmazottat foglalkoztató 
vállalkozásokat) is, amelyek közül sok 
magas növekedési potenciállal 
rendelkezik. 

Or. en

Indokolás

A kkv-k meghatározása igen tág. A különböző típusú kkv-k tekintetében különböző 
megközelítésekre van szükség. A „Horizont 2020” keretprogramban különböző eszközök 
csomagját kell kínálni, amelyek a kkv-k további alcsoportjaira bontva célzottan 
felhasználhatók, például méretük, növekedési szakaszuk, ágazatuk vagy kutatási és innovációs 
intenzitásuk alapján.

Módosítás 349
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az európai innovációnak és gazdasági 
növekedésnek jelentős forrását képezik a 
kkv-k. Ezért a 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében 
vett kkv-k számottevő részvételére van 
szükség a „Horizont 2020” 
keretprogramban. Ez a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag célkitűzéseinek 
megvalósítását fogja szolgálni.

(27) Az európai innovációnak és gazdasági 
növekedésnek jelentős forrását képezik a 
kkv-k. Ezért a 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében 
vett kkv-k számottevő részvételére van 
szükség a „Horizont 2020” 
keretprogramban. Ennek elérése 
érdekében a kutatás és az innováció 
támogatására szolgáló eszközcsomag 
kidolgozására van szükség az innovációs 
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ciklus különböző szakaszaiban, és 
figyelembe véve a kkv-k különböző 
méreteit és típusait. A „Horizont 2020” 
keretprogram költségvetésének legalább 
20%-át a program végrehajtása során 
mindvégig kkv-knek kell odaítélni.  A 
„Horizont 2020” keretprogram 
költségvetésének legalább 10%-át a kkv-k 
számára fenntartott eszközön keresztül 
kell folyósítani, amelynek kezelését és 
végrehajtását egységes célzott végrehajtó 
struktúra szerint kell végezni.

Or. en

Módosítás 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az európai innovációnak és 
gazdasági növekedésnek jelentős forrását
képezik a kkv-k. Ezért a 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében 
vett kkv-k számottevő részvételére van 
szükség a „Horizont 2020” 
keretprogramban. Ez a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag célkitűzéseinek 
megvalósítását fogja szolgálni.

(27) Az európai innováció, gazdasági 
növekedés és munkahelyteremtés alapvető
forrását a kkv-k képezik. Ezért a 2003. 
május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás 
értelmében vett kkv-k számottevő 
részvételére van szükség a „Horizont 
2020” keretprogramban. Ez a 
kisvállalkozói intézkedéscsomag 
célkitűzéseinek megvalósítását fogja 
szolgálni.

Or. fr

Módosítás 351
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az európai innovációnak és gazdasági
növekedésnek jelentős forrását képezik a 
kkv-k. Ezért a 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében 
vett kkv-k számottevő részvételére van 
szükség a „Horizont 2020” 
keretprogramban. Ez a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag célkitűzéseinek 
megvalósítását fogja szolgálni.

(27) Az európai innováció és gazdasági
növekedés alapvető forrását a kkv-k
képezik. Ezért a 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében 
vett kkv-k számottevő részvételére van 
szükség a „Horizont 2020” 
keretprogramban. Ez a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag célkitűzéseinek 
megvalósítását fogja szolgálni.

Or. fr

Módosítás 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az egyetemek mint a kiválóság 
alapintézményei az Unió tudományos és 
technológiai hátterének biztosítása 
szempontjából a képzés és a kutatás terén 
egyaránt alapvető szerepet játszanak.
A kutatási és technológiai szervezetek a 
kulcsfontosságú szereplőket az innovációs 
lánc minden szakaszában összekapcsolják 
egymással, az alapkutatástól a 
technológiai kutatásig, a termék- és 
folyamatfejlesztéstől a prototípus-
készítésig és -bemutatásig, valamint 
egészen az állami és magán ágazatokban 
történő, maradéktalan végrehajtásig.
Az ipar és a kkv-k alapvető szerepet 
töltenek be a kutatási eredmények piaci 
érvényesítése szempontjából.. A „Horizont 
2020” keretprogramnak ösztönöznie kell a 
magánszektor kutatásba, fejlesztésbe és 
innovációba való beruházását azon cél 
elérése érdekében, hogy az e téren 
végrehajtott állami és magánberuházások 
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együttes értéke a GDP 3%-ára 
emelkedjen.

Or. en

Módosítás 353
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az egyetemek mint a kiválóság 
alapintézményei az Unió tudományos és 
technológiai hátterének biztosítása 
szempontjából a képzés és a kutatás terén 
egyaránt alapvető szerepet játszanak. A 
kutatási és technológiai szervezetek az 
innovációs ökorendszerek csomópontjait 
alkotják, a kulcsfontosságú szereplőket az 
innovációs lánc minden szakaszában 
összekapcsolva egymással, az 
alapkutatástól a technológiai kutatásig, a 
termék- és folyamatfejlesztéstől a 
prototípus-készítésig és -bemutatásig, 
valamint egészen az állami és magán 
ágazatokban történő, maradéktalan 
végrehajtásig. Az ipar és a kkv-k alapvető 
szerepet töltenek be a kutatási eredmények 
piaci érvényesítése szempontjából. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak 
ösztönöznie kell a magánszektor 
kutatásba, fejlesztésbe és innovációba való 
beruházását, és az e téren végrehajtott 
állami és magánberuházások együttes 
értékét a GDP 3%-ára kell emelnie 
(amelyhez a magánszektornak 
kétharmados arányban kell 
hozzájárulnia).

Or. en
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Módosítás 354
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A „Horizont 2020” hatásainak 
maximalizálása érdekében különös 
figyelmet kell szentelni a multi-, az inter-
és a transzdiszciplinaritás 
megközelítéseinek, ezek ugyanis a 
lendületes tudományos haladás szükséges 
tényezői. Tudományos áttörésekre 
gyakran a tudományágak és ismeretek 
határán vagy metszéspontjain kerül sor. 
Az Európa előtt álló problémák és 
kihívások összetettsége ezen kívül olyan 
megoldásokat igényel, amelyek csak több 
tudományág és társadalmi szereplő 
együttműködésével biztosíthatók.

Or. en

Módosítás 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A „Horizont 2020” keretprogram 
hatásának maximalizálása érdekében 
különleges figyelmet kell fordítani a 
multidiszciplináris, interdiszciplináris és 
transzdiszciplináris megközelítésekre, 
amelyek a jelentős tudományos fejlődés 
szükséges elemét képezik. Tudományos 
áttörésekre gyakran a tudományágak és 
ismeretek határán vagy metszéspontjain 
kerül sor. Az Európa előtt álló problémák 
és kihívások összetettsége ezen kívül olyan 
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megoldásokat igényel, amelyek csak több 
tudományág és társadalmi szereplő 
együttműködésével biztosíthatók.

Or. en

Indokolás

A multidiszciplinaritás, az interdiszciplinaritás és a transzdiszciplinaritás alapvetően fontos a 
tudomány és az innováció fejlődéséhez. Összetettségük miatt a jelenlegi problémákra egyetlen 
tudományág vagy kizárólag a kutatók gyakran nem képesek megoldást találni. Ebből 
következően a legjobb megoldások megtalálása és kifejlesztése érdekében rendszeresen közös 
célkitűzésekre vagy közös kognitív struktúrákra van szükség a tudományágak és a különböző 
társadalmi szereplők között. A „Horizont 2020” programnak ennélfogva nem csupán 
rendelkeznie kell a multidiszciplinaritásról és az interdiszciplinaritásról, hanem elő is kell 
mozdítania ezeket.

Módosítás 356
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az egyetemek és a gyakorlati 
kutatást folytató szervezetek mint a 
kiválóság alapintézményei az Unió 
tudományos és technológiai hátterének 
biztosítása szempontjából a képzés és a 
kutatás terén egyaránt alapvető szerepet 
játszanak.

Or. en

Indokolás

A gyakorlati kutatást folytató szervezetek számos nemzeti rendszerben vezető szerepet 
játszanak a magas színvonalú kutatásban.

Módosítás 357
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az egyetemek és a kutatást folytató 
szervezetek mint a kiválóság 
alapintézményei az Unió tudományos és 
technológiai hátterének biztosítása 
szempontjából a képzés és a kutatás terén 
egyaránt alapvető szerepet játszanak.

Or. en

Módosítás 358
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az egyetemek mint a kiválóság 
alapintézményei az Unió tudományos és 
technológiai hátterének biztosítása 
szempontjából a képzés és a kutatás terén 
egyaránt alapvető szerepet játszanak, 
összekötve az Európai Felsőoktatási 
Térség megteremtését az Európai Kutatási 
Térség létrehozásával.

Or. en

Módosítás 359
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27b) A „Horizont 2020” hatásainak 
maximalizálása érdekében különös 
figyelmet kell szentelni a több 
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szaktudományt átfogó, illetve azok között 
kapcsolatokat teremtő megközelítéseknek, 
ezek ugyanis a lendületes tudományos 
haladás szükséges tényezői. Tudományos 
áttörésekre gyakran a tudományágak 
határán vagy metszéspontjain kerül sor. 
Ezen túlmenően, Európa jelenleg olyan 
összetett problémák és kihívások előtt áll, 
amelyek sikeres megoldása csak több 
tudományág együttműködésével 
lehetséges.

Or. en

Módosítás 360
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzeti és regionális 
programokkal.

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzeti és regionális 
programokkal; a „Horizont 2020” 
keretprogram részeként végzett 
egyeztetésnek és nyomon követésnek 
garantálnia kell a források optimális 
felhasználását és a kiadások szükségtelen 
megkettőződésének elkerülését, tekintet 
nélkül arra, hogy milyen forrásból 
történik a szóban forgó finanszírozás. 

Or. es

Indokolás

A cél annak hangsúlyozása, hogy minden szinergia pozitív, feltéve, hogy kiváló egyeztetés és 
megfelelő nyomon kísérés áll rendelkezése a szükségtelen megkettőződés elkerülésére.
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Módosítás 361
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzeti és regionális 
programokkal.

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató, nemzeti és regionális 
programokkal, valamint a kölcsönösen 
hasznos és hozzáférhető nemzetközi 
programokkal.

Or. en

Indokolás

Miközben a „Horizont 2020” keretprogram nyitva áll majd harmadik országbeli szervezetek 
előtt, arról is feltétlenül gondoskodni kell, hogy harmadik országok kutatási programjai 
ugyancsak nyitva álljanak – és ne csak elméletileg, hanem a gyakorlatban is – az uniós 
szervezetek előtt.

Módosítás 362
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzeti és regionális 
programokkal.

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzetközi, nemzeti és regionális 
programokkal.

Or. en
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Módosítás 363
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hatás növelése érdekében továbbá a
„Horizont 2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat Európa tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az 
Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján indított közös technológiai 
kezdeményezések mint köz-magán 
társulások – célirányosabb struktúrák 
alkalmazásával – tovább folytathatók.

(29) A hatás növelése érdekében továbbá a
„Horizont 2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében együttesen 
mozgósítani lehet olyan területeken, ahol a 
kutatás és az innováció magán alapok 
megnyitása révén hozzájárulhat Európa 
tágabb versenyképességi céljaihoz, és 
segíthet a társadalmi kihívások 
kezelésében. E partnerségeknek igazi 
partnerkapcsolaton kell alapulniuk, 
többek között a magánszektor 
kötelezettségvállalásai és hozzájárulásai 
tekintetében is, konkrét célokat kell 
meghatározniuk és azok teljesítése 
szempontjából elszámoltathatóknak kell 
lenniük, valamint a szellemi 
tulajdonjogok, a hozzáférési jogok, az 
átláthatóság és az érdeklődő új
résztvevőkkel és a kisebb szereplőkkel 
szembeni nyitottság vonatkozásában össze 
kell hangolni őket a „Horizont 2020” 
keretprogram többi részével, bátorítaniuk 
kell a teljes értéklánc bevonását, 
ösztönözniük a további 
magánberuházásokat a kutatás és a 
fejlesztés terén, továbbá összhangban kell 
állniuk az Unió kutatásra, fejlesztésre és 
innovációra vonatkozó stratégiai 
menetrendjével. Az Európai Közösség 
kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 
hetedik keretprogramjáról (2007–2013) 
szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján indított közös technológiai 
kezdeményezések mint köz-magán 
társulások – célirányosabb struktúrák 



PE492.656v01-00 108/192 AM\906699HU.doc

HU

alkalmazásával és a fent említett elvek 
tiszteletben tartásával – tovább 
folytathatók.

Or. en

Indokolás

Mivel a köz-magán társulások, közöttük a közös technológiai kezdeményezések serkenthetik az 
uniós ipar versenyképességét és magánfinanszírozási forrásokat nyithatnak fel, bizonyos 
minimumfeltételeknek kell megfelelniük a közfinanszírozást nyújtó alapok magánpartnerek 
által történő igénybe vétele, a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendes jogszabályok 
alkalmazása, a hozzáférési jogok, az új és a kisebb szereplők részvétele, a pályázati felhívások 
átláthatósága, a hagyományos transznacionális együttműködési projektekhez való kiegészítő 
kapcsolódás, valamint az Unió kutatásra, fejlesztésre és innovációra vonatkozó stratégiai 
menetrendje tekintetében. 

Módosítás 364
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hatás növelése érdekében továbbá a
„Horizont 2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat Európa tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az 
Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján indított közös technológiai 
kezdeményezések mint köz-magán 
társulások – célirányosabb struktúrák 
alkalmazásával – tovább folytathatók.

(29) A hatás növelése érdekében továbbá a
„Horizont 2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat Európa tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az 
Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján indított közös technológiai 
kezdeményezések – már meglévő köz-
magán társulások – célirányosabb 
struktúrák alkalmazásával tovább 
folytathatók. Irányításukat és 
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működésüket különös felülvizsgálat alá 
kell vetni a nyitott, átlátható, eredményes 
és hatékony működés biztosítása 
érdekében, valamint az egyes területeken 
tevékenykedő szereplők széles köre 
számára adva lehetőséget a részvételre. 
Ezen túlmenően, a Bizottságnak fontolóra 
kell vennie az oktatás területének 
bevonását a közös technológiai 
kezdeményezésekbe és más meglévő köz-
magán társulásokba, az oktatás ugyanis a 
tudásháromszög egyik lényeges elemét 
képezi.

Or. en

Módosítás 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A hatás növelése érdekében továbbá a
„Horizont 2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat Európa tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az 
Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján indított közös technológiai 
kezdeményezések mint köz-magán 
társulások – célirányosabb struktúrák 
alkalmazásával – tovább folytathatók.

(29) A hatás növelése érdekében továbbá a
„Horizont 2020” keretprogramból és a 
magánforrásokból származó finanszírozást 
köz-magán társulások keretében kell 
együttesen mozgósítani olyan területeken, 
ahol a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat Európa tágabb 
versenyképességi céljaihoz, és segíthet a 
társadalmi kihívások kezelésében. Az 
Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 
2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján indított közös technológiai 
kezdeményezések mint köz-magán 
társulások – célirányosabb struktúrák 
alkalmazásával – tovább folytathatók. A 
Bizottság egyetlen közös finanszírozási 
forrást bocsét rendelkezésre, kivéve, ha a 
Bizottság és a tagállamok között 
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egyértelmű megállapodás született arra 
vonatkozóan, hogy egy egyedi 
kezdeményezésre elegendő közös 
költségvetést bocsátanak rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

Az intézményesített köz-magán társulásokkal kapcsolatos adminisztratív költségek magasak, 
és előkészítésük hosszú időt vesz igénybe. A meghatározott kritériumoknak megfelelő új köz-
magán társulásoknak egyetlen közös (az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott) 
finanszírozási forrású finanszírozási modellre kell épülniük. A „Horizont 2020” keretprogram 
egyetlen közös (az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott) finanszírozási forrása az 
előnyben részesítendő megoldás, mert egyszerűsíti a projektek végrehajtását és biztosítja a 
különböző résztvevő országok egyenlő részvételi esélyeit.

Módosítás 366
Christian Ehler

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, a 
kölcsönös előnyökön és adott esetben a 
viszonosságon 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. A Bizottság az Unió 
politikái és szükségletei alapján stratégiát 
alakít ki a nemzetközi együttműködés 
célzottabbá tétele és prioritássá emelése 
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érdekében a tudomány, a technológia és 
az innováció terén, azonosítva azokat a 
főbb országokat és technológiai 
területeket, amelyekre a figyelmet 
összpontosítani kell majd.

Or. en

Módosítás 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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 –
teljesítéséhez. A nemzetközi 
együttműködés során figyelembe kell 
venni a legkülső régiók és a tengerentúli 
országok képességeit és saját térségükben 
betöltött potenciális szerepüket.

Or. fr

Indokolás

Az Uniónak a világon minden térségében fekszenek külső régiói, tengerentúli országai és 
területei, és ezek az Európai Unió tevékenységeit összekötő pontokként működhetnek, 
kiváltképpen a nemzetközi együttműködés terén. 
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Módosítás 368
Marita Ulvskog

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 –
teljesítéséhez. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a „Horizont 2020” 
program keretében juttatott finanszírozás 
ne álljon ellentmondásban az uniós 
alapelvekkel, valamint az Unió 
külpolitikájával és fejlesztési politikájával 
való koherencia ösztönzése céljával külön 
szabályok kerülnek előírásra és 
alkalmazandók azon harmadik 
országokkal szemben, amelyekről 
megalapozottan feltételezhető az emberi 
jogok megsértése, illetve amelyek 
fegyveres összetűzésben állnak vagy 
területi konfliktusok részes felei. 

Or. en

Módosítás 369
Marisa Matias
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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 –
teljesítéséhez. a lehetségesen kettős 
felhasználású kutatási területen azonban 
el kell kerülni az együttműködést olyan 
harmadik országgal, amely nem tartja 
tiszteletben az emberi jogokat, az ENSZ 
határozatait és a nemzetközi jogot;

Or. en

Módosítás 370
Vicky Ford

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 

(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 
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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.

elérését, vagyis a versenyképesség 
növelését, a társadalmi kihívások kezelését 
és az uniós külpolitika és fejlesztési 
politika, valamint az együttműködési 
nemzetközi kutatási hálózatok
támogatását, egyebek mellett azáltal, hogy 
külső programokkal szinergiákat alakít ki, 
és hozzájárul az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásai – például a 
millenniumi fejlesztési célok –
teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 371
Judith A. Merkies

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 
RIO+20 konferencia céljai –
teljesítéséhez.

Or. en
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Módosítás 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A kutatás és az innováció 
minőségének javítása és a nemzetközi 
együttműködés leejtőségének fokozása 
érdekében meg kell fontolni a 
kutatócsoportok különböző 
programokban való részvételének 
ösztönzését.

Or. en

Módosítás 373
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A belső piacon működő összes 
vállalkozás egyenlő versenyfeltételeinek 
biztosítása érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram nyújtotta finanszírozást az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban kell kialakítani, ezáltal 
biztosítva a közkiadások eredményességét, 
és megelőzve a piactorzulást, például a 
magánfinanszírozás kiszorítását, nem 
hatékony piaci szerkezetek létrehozását
vagy rossz hatékonysággal működő cégek 
fennmaradását.

(31) A belső piacon működő összes 
vállalkozás egyenlő versenyfeltételeinek 
biztosítása érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram nyújtotta finanszírozást az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban kell kialakítani, ezáltal 
biztosítva a közkiadások eredményességét, 
és megelőzve a piactorzulást, például a 
magánfinanszírozás kiszorítását, nem 
hatékony piaci szerkezetek létrehozását.

Or. fr

Módosítás 374
Sari Essayah
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Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Tanács elismerte, hogy az uniós kutatás 
finanszírozásában az ellenőrzés és a 
kockázatkezelés újfajta megközelítésére 
van szükség, és új egyensúly 
megteremtését szorgalmazta a bizalom és 
az ellenőrzés, illetve a kockázatvállalás és 
a kockázatkerülés között. A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló 2010. november 
11-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament az adminisztratív és pénzügyi 
egyszerűsítés irányába történő 
elmozdulásra szólított fel, és 
megállapította, hogy az európai 
kutatásfinanszírozásnak bizalomalapúnak 
és kockázattűrőbbnek kellene lennie a 
résztvevőkkel szemben. A hetedik kutatási 
keretprogramról (2007–2013) készült 
időközi értékelő jelentés következtetései 
szerint az ugrásszerű egyszerűsítés 
radikálisabb megközelítést igényel, és 
újfajta egyensúlyt kell kialakítani kockázat 
és bizalom között.

(32) 2011. február 4-i ülésén az Európai 
Tanács elismerte, hogy az uniós kutatás 
finanszírozásában az ellenőrzés és a 
kockázatkezelés újfajta megközelítésére 
van szükség, és új egyensúly 
megteremtését szorgalmazta a bizalom és 
az ellenőrzés, illetve a kockázatvállalás és 
a kockázatkerülés között. A kutatási 
keretprogramok végrehajtásának 
egyszerűsítéséről szóló 2010. november 
11-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament az adminisztratív és pénzügyi 
egyszerűsítés irányába történő 
elmozdulásra szólított fel, és 
megállapította, hogy az európai 
kutatásfinanszírozásnak bizalomalapúnak 
és kockázattűrőbbnek kellene lennie a 
résztvevőkkel szemben. A hetedik kutatási 
keretprogramról (2007–2013) készült 
időközi értékelő jelentés következtetései 
szerint az ugrásszerű egyszerűsítés 
radikálisabb megközelítést igényel, és 
újfajta egyensúlyt kell kialakítani kockázat 
és bizalom között. Az adminisztratív és 
pénzügyi egyszerűsítésnek a „Horizont 
2020” keretprogram megindítása előtt be 
kell fejeződnie. 

Or. en

Módosítás 375
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramot

Ez a rendelet létrehozza a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramot
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(2014–2020) (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram), és meghatározza a 
kutatási és innovációs tevékenységek uniós 
támogatására irányadó és az innováció-, a 
kutatás- és a technológiafejlesztési 
politikában az ipar szempontjából rejlő 
lehetőségek jobb kihasználását ösztönző 
keretszabályozást.

(2014–2020) (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram), és meghatározza a 
kutatási és innovációs tevékenységek uniós 
támogatására irányadó és az innováció-, a 
kutatás- és a technológiafejlesztési 
politikában az ipar szempontjából rejlő 
lehetőségek jobb kihasználását ösztönző 
keretszabályozást. (1a) Ez a rendelet nem 
támogatja az e program megvalósításához 
szükséges bizottsági igazgatási kiadásokat, 
valamint az olyan nagyméretű európai 
infrastrukturális projektek építését és 
üzemeltetését, mint a Galileo, a GMES 
vagy az ITER. 

Or. en

Indokolás

A hetedik keretprogramot túl gyakran használták fel – helytelenül – nagyméretű európai 
projektek, például a Galileo, a GMES vagy az ITER finanszírozási hiányosságainak 
pótlására. Az Európai Parlament támogatja ugyan e projekteket és finanszírozásukat is, 
mindazonáltal teljesen egyértelművé kell tenni, hogy a „Horizont 2020” keretprogramból 
nem finanszírozhatók e projektek többletköltségei sem a finanszírozási forrásokból való 
kifogyásuk miatt, sem működtetésük érdekében. 

Módosítás 376
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramot
(2014–2020) (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram), és meghatározza a 
kutatási és innovációs tevékenységek uniós 
támogatására irányadó és az innováció-, a 
kutatás- és a technológiafejlesztési 
politikában az ipar szempontjából rejlő 
lehetőségek jobb kihasználását ösztönző 
keretszabályozást.

Ez a rendelet létrehozza a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramot
(2014–2020) (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram), és meghatározza a 
kutatási és innovációs tevékenységek uniós 
támogatására irányadó és az innováció-, a 
kutatás- és a technológiafejlesztési 
politikában a társadalom, a gazdaság és az 
ipar szempontjából rejlő lehetőségek jobb 
kihasználását ösztönző keretszabályozást.
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Or. en

Módosítás 377
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „kutatási és innovációs tevékenység”: a 
kutatási, a technológiafejlesztési, a 
demonstrációs és az innovációs 
tevékenységek teljes köre, beleértve a 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés 
előmozdítását, az eredmények terjesztését 
és optimalizálását, valamint az Unióban 
működő kutatók képzésének és 
mobilitásának serkentését is;

a) „kutatási és innovációs tevékenység”: a 
kutatási, a technológiafejlesztési, a 
demonstrációs és az innovációs 
tevékenységek teljes köre, beleértve a 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés 
előmozdítását, a hozzáférés nyitottságát,
az eredmények terjesztését és 
optimalizálását, valamint az Unióban 
működő kutatók képzésének és 
mobilitásának serkentését is;

Or. en

Módosítás 378
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „köz-magán társulás”: olyan partnerség, 
amelyben magánszektorbeli partnerek, az 
Unió és – esetleg – más partnerek 
vállalják, hogy egy kutatási és innovációs 
program vagy meghatározott
tevékenységek kidolgozását és 
végrehajtását közösen támogatják;

d) „köz-magán társulás”: magánszektorbeli 
partnerek és állami szektorbeli partnerek –
többek között egyetemek,
kutatószervezetek és egyéb, az állami 
szektorhoz tartozó szervezetek – között 
létrejött, az Unió és partnerei által 
közösen támogatott partnerség, amelynek 
célja kutatási és innovációs program vagy 
tevékenységek kidolgozásának és 
végrehajtásának támogatása;
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Módosítás 379
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „közszektoron belüli társulás”: olyan 
partnerség, amelyben regionális, nemzeti 
vagy nemzetközi szintű közszektorbeli 
szervek vagy közfeladatot ellátó szervek az 
Unióval együtt vállalják, hogy egy kutatási 
és innovációs program vagy meghatározott 
tevékenységek kidolgozását és 
végrehajtását közösen támogatják.

e) „közszektoron belüli társulás”: olyan 
partnerség, amelyben helyi, regionális, 
nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közszektorbeli szervek vagy közfeladatot 
ellátó szervek az Unióval együtt vállalják, 
hogy egy kutatási és innovációs program 
vagy meghatározott tevékenységek 
kidolgozását és végrehajtását közösen 
támogatják.

Or. ro

Módosítás 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „kutatási infrastruktúrák”: olyan 
létesítmények, források, szervezeti 
rendszerek és szolgáltatások, amelyeket a 
kutató közösségek a saját területükön 
kutatásra és innovációra használnak. 
Ezeket adott esetben a kutatáson kívül is 
alkalmazhatják, például oktatási vagy 
közszolgáltatások nyújtására. Ide 
tartoznak: a legfontosabb tudományos 
felszerelések (vagy eszköztárak); a 
tudományos kutatásban használt 
tudásalapú erőforrások, például 
gyűjtemények, archívumok, strukturált 
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tudományos információk; elektronikus 
infrastruktúrák, úgymint az adatok, 
számítástechnikai és szoftverrendszerek, 
távközlési hálózatok, valamint a 
nyitottságot és a digitális bizalmat 
ösztönző rendszerek; bármilyen egyéb 
infrastruktúra, amelynek egyedi jellege 
nélkülözhetetlen a kutatási és innovációs 
kiválóság eléréséhez;

Or. en

Indokolás

Az infrastruktúra fogalmának közös meghatározása érdekében jogszabályba kell foglalni azt a 
már alkalmazott fogalmat, amely kibővíti az épületekkel és a fizikai beruházásokkal 
kapcsolatos hagyományos értelmezést.

Módosítás 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) „intelligens szakosodás”: az Európai 
Unió kutatási, fejlesztési és innovációs 
politikájának kialakítására vonatkozó 
koncepció. Az intelligens szakosodás 
célja, hogy országok és régiók közötti
szinergiák kihasználásával előmozdítsa a 
közberuházások hatékony és eredményes 
alkalmazását és megerősítse innovációs 
kapacitásukat. Az intelligens szakosodás 
stratégiája többéves stratégiai programból 
áll, amelynek célja, hogy működő nemzeti 
vagy regionális kutatási innovációs 
rendszert alakítson ki. (Az előadó 
szövegének 2.2.2. pontját megelőző új 
pont.)

Or. en
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Indokolás

Az intelligens szakosodás az egyes régiók által követendő gyakorlat, amely lehetővé teszi saját 
kapacitásaik meghatározását és jövőbeni regionális stratégiai programjuk kialakítását. Olyan 
alulról felfelé szerveződő követelményről van szó, amelynek köszönhetően a strukturális 
alapokból források csoportosíthatók át az Innovációs Programra és a „Horizont 2020” 
keretprogramra.

Módosítás 382
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést és Európában a
hosszú távú fenntarthatóság, a gazdasági 
fejlődés és a rugalmasság, valamint a 
társadalmi befogadás és az ipari 
versenyképesség biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

Or. en

Módosítás 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a
kutatási eredmények valamennyi oktatási 
szinten történő megismertetését, a
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

Or. en

Indokolás

Az oktatás az Európa 2020 stratégia egyik fontos kiemelt célkitűzése. Nélkülözhetetlen eszköz 
az erős Európa számára. Rendelkezni kell a tudományos ismeretek oktatási programok 
számára történő átadásáról.

Módosítás 384
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt
a kiváló kutatás és innováció 
finanszírozásához, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel. A keretprogramnak 
olyan tevékenységekre kell irányulnia, 
amelyek esetében a nemzeti vagy 
regionális szintű beavatkozáshoz képest az 
uniós beavatkozás hozzáadott értéket 
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jelent 

Or. en

Módosítás 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt
a kiváló kutatás és innováció 
finanszírozásához, és így a 
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását, valamint 
az Unió társadalmi kihívásainak kezelését
szolgáló eszközként lép fel.

Or. en

Indokolás

A kiválóság a keretprogramon átívelő legfontosabb finanszírozási kritérium, ezért a 
„Horizont 2020” keretprogram célkitűzései között meg kell említeni. 

Módosítás 386
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 

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

és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt
a kiváló kutatás és innováció 
finanszírozásához, s így a 
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

Or. en

Indokolás

A kiválóság a keretprogramon átívelő legfontosabb finanszírozási kritérium, ezért a 
„Horizont 2020” keretprogram célkitűzései között meg kell említeni. 

Módosítás 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 388
Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 389
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 390
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 391
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 392
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot a 
tagállamokkal együttműködve kell 
lefolytatni annak biztosítása mellett, hogy 
a tagállamokban és a helyi hatóságok 
által alkalmazott kutatási és innovációs 
politikák egymást kiegészítsék, és európai 
hozzáadott értéket kínáljanak. 

Or. fr

Módosítás 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A „Horizont 2020” keretprogram kellő 
mennyiségű további kutatás-, fejlesztés- és 
innovációfinanszírozás mozgósítása révén 
hozzájárul a tudás- és innovációalapú 
gazdaságnak az Unió egészében történő 
kiépítéséhez. Ezáltal támogatja az Európa 
2020 stratégia és az egyéb uniós politikák 
végrehajtását, valamint az európai kutatási 
térség létrehozását és működését. A 
kutatás és innováció, valamint a 
strukturális alapok közötti hálózati 
eszközöket „a tudás régiói” és az 
„intelligens szakosodás” programok 
keretében kell végrehajtani. A kiválósági 
szintekre vonatkozó objektív mutatók 
létrehozása érdekében mindkét eszközt az 
Európai Kutatási Térségen belül kell 
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létrehozni.

Or. en

Indokolás

„A tudás régiói” és az „intelligens szakosodás” programok fontos eszközként szolgálhatnak a 
strukturális alapok és a „Horizont 2020” keretprogram közötti szinergiák kialakításához.

Módosítás 394
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
további kutatás-, fejlesztés- és 
innovációfinanszírozás mozgósítása révén 
hozzájárul a tudás- és innovációalapú
társadalomnak és gazdaságnak az Unió 
egészében történő kiépítéséhez, és ezáltal 
annak a célkitűzésnek a 
megvalósításához, hogy a kutatás és 
innováció finanszírozása 2020-ra az 
Unióban mindenütt a GDP 3%-ára 
emelkedjen. 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 395
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 396
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A „Horizont 2020” keretprogram kellő 
mennyiségű további felderítő és kiváló
kutatás-, fejlesztés- és 
innovációfinanszírozás mozgósítása révén 
hozzájárul a tudás- és innovációalapú, 
világszinten vezető szerepet betöltő
gazdaságnak az Unió egészében történő 
kiépítéséhez. Ezáltal támogatja a globális 
versenyképesség kiválósági központjainak 
létrehozását, 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
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Módosítás 397
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 398
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 399
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ipari vezető szerep; b) vezető szerep az iparban és a 
szolgáltatások terén;

Or. ro

Módosítás 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. ismeretek, tudomány és technológia.; 
élettudományok, egészségügy, föld, 
környezet, természeti erőforrások és 
élelmezésbiztonság;

Or. en

Indokolás

A technológiák, mérnöki tudományok, valamint az emberi és társadalmi szükségletekre 
irányuló kutatás közötti különbség.

Módosítás 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – ii pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. társadalomtudományok, 
közgazdaságtan és bölcsészettudományok. 
Demográfiai kihívások, oktatás, területi 
kérdések, kormányzás, kultúra, digitális 
tartalom, bölcsészettudományok, 
kulturális örökség és a nem kézzelfogható 
tudásterületek.

Or. en

Indokolás

A tudás nem kézzelfogható területeinek jelentős szerepet kell szánni a globális változásokhoz 
való alkalmazkodásban.

Módosítás 402
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it
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Módosítás 403
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a program nem támogatja 
nagyméretű európai infrastrukturális 
projektek – például a Galileo, a GMES 
vagy az ITER – sem adminisztratív 
kiadásait, sem kialakítását vagy 
működtetését.

Or. en

Módosítás 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdésben említett 
prioritásokon és nagy vonalakban 
ismertetett tevékenységeken belül 
figyelembe vehetők a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtási időszaka 
folyamán újonnan felmerülő nem várt 
igények. Ide tartozik a felmerülő 
lehetőségekre, válságokra és 
fenyegetésekre, valamint az új uniós 
politikák kifejlesztésével kapcsolatos 
szükségletekre adandó válasz, továbbá a 
leendő programok keretében támogatandó 
cselekvések irányítása.

törölve

Or. en
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Módosítás 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5а) A „Horizont 2020” keretprogram 
hozzájárul a kutatói életpálya vonzóvá 
tételéhez Európában, és enyhíti az 
„agyelszívás” hatásait. A programot 
következésképpen oly módon kell 
végrehajtani, hogy egységes piac 
létrehozását mozdítsa elő a kutatók 
számára különösen azáltal, hogy 
megfelelő mechanizmusokat bocsát 
rendelkezésre a „Horizont 2020” 
keretprogram keretében a kutatók 
javadalmazása tekintetében fennálló 
különbségek csökkentése céljával.

Or. en

Módosítás 406
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret 87 740 millió
EUR, és ezen belül legfeljebb 86 198 
millió EUR fordítható az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
XIX. címe alapján végzett 
tevékenységekre.

(1) A „Horizont 2020” végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret 87 740 EUR, és
ennek legfeljebb 98,8%-a fordítható az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés
(EUMSZ) XIX. címe alapján végzett 
tevékenységekre.

Or. it

Módosítás 407
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kiváló tudomány: 27 818 millió EUR; a) a) kiváló tudomány: 32,3%;

Or. en

Módosítás 408
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kiváló tudomány: 27 818 millió EUR; a) kiváló tudomány: a teljes (ITER előtti) 
költségvetés 31,8%-a;

Or. en

Indokolás

Az erre a célra elkülönített költségvetés százalékos aránya nem veszi figyelembe azt a 
javaslatomat, hogy az ITER vállalása szerepeljen a „Horizont 2020” keretprogram kibővített 
átfogó költségvetésében.

Módosítás 409
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kiváló tudomány: 27 818 millió EUR; a) kiváló tudomány: a teljes költségvetés 
27,1%-a;

Or. it
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Módosítás 410
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ipari vezető szerep: 20 280 millió EUR; b) Ipari vezető szerep: [30 280 000 000 
EUR];

Or. fr

Indokolás

A kutatási és innovációs tényezők döntő fontosságúak az iparpolitikák sikere és az ipari 
vállalkozások versenyképesebb tétele szempontjából. Logikus az iparra elkülönített 
finanszírozás 10 milliárd euró összeggel történő emelése, ugyanilyen mértékben csökkentve a 
„Társadalmi kihívások” terület költségvetését.

Módosítás 411
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ipari vezető szerep: 20 280 millió EUR; b) ipari vezető szerep: a teljes költségvetés 
28,8%-a;

Or. it

Módosítás 412
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ipari vezető szerep: 20 280 millió EUR; b) ipari vezető szerep: 26%;

Or. en
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Módosítás 413
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ipari vezető szerep: 20 280 millió EUR; b) ipari vezető szerep: a teljes (ITER 
előtti) költségvetés 23,3%-a;

Or. en

Indokolás

Az erre a célra elkülönített költségvetés százalékos aránya nem veszi figyelembe azt a 
javaslatomat, hogy az ITER vállalása szerepeljen a „Horizont 2020” keretprogram kibővített 
átfogó költségvetésében.

Módosítás 414
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) társadalmi kihívások: 35 888 millió
EUR.

c) társadalmi kihívások: [35 888 millió
EUR].

Or. fr

Indokolás

Helyesebb az elosztás úgy, ha az „Ipari vezető szerep” területre további 10 milliárd euró jut, 
a „Társadalmi kihívások” terület költségvetésére pedig ennyivel kevesebb. A „Társadalmi 
kihívások” (egészségügy, jólét, fenntartható mezőgazdaság, élelmezésbiztonság, biogazdaság, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás, tiszta energia, intelligens, környezetkímélő 
és integrált közlekedés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak) területre fennmaradó 25 888 000 000 euró elegendőnek látszik.

Módosítás 415
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) társadalmi kihívások: 35 888 millió 
EUR.

c) társadalmi kihívások: a teljes (ITER 
előtti) költségvetés 41,3%-a;

Or. en

Indokolás

Az erre a célra elkülönített költségvetés százalékos aránya nem veszi figyelembe azt a 
javaslatomat, hogy az ITER vállalása szerepeljen a „Horizont 2020” keretprogram kibővített 
átfogó költségvetésében.

Módosítás 416
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) társadalmi kihívások: 35 888 millió 
EUR.

c) társadalmi kihívások: a teljes 
költségvetés 39%-a;

Or. it

Módosítás 417
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) társadalmi kihívások: 35 888 millió 
EUR.

c) társadalmi kihívások: 36,4%.

Or. en
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Módosítás 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege
2 212 millió EUR.

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege a 
„Horizont 2020” keretprogram teljes 
költségvetésének 2.52%-a1, figyelembe 
véve, hogy a Közös Kutatóközpont 
költségvetése nagyrészt rögzített 
kiadásokon (személyi állomány és 
infrastruktúra) alapszik. 
1 A százalékos arány alapját a Bizottság 
által a „Horizont 2020” keretprogramra 
javasolt pénzügyi keret képezi..

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont tudományos támogatást nyújt az Unió prioritást élvező politikái 
számára, ami döntő jelentőséggel bír a megfelelő politikai döntéshozatal szempontjából a 
kulcsfontosságú ágazatokban/területeken (makrogazdaság, pénzügyi szabályozás, 
környezetvédelem és éghajlatváltozás, egészségügy, mezőgazdaság és élelmezésbiztonság, 
energia és közlekedés, biztonság és védelem). Annak lehetővé tételéhez, hogy a Közös 
Kutatóközpont fenntarthassa a nem nukleáris energiaforrásokra vonatkozó kutatási 
tevékenységek jelenlegi helyzetét, 2212 millió euróra van szükség.

Módosítás 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen kutatási cselekvéseire a
„Horizont 2020” keretprogramból 
fordítható uniós pénzügyi hozzájárulás 
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2 212 millió EUR. legmagasabb teljes összege a „Horizont 
2020” keretprogram teljes 
költségvetésének 2,52%-a.

Or. en

Módosítás 420
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege
2 212 millió EUR.

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege a 
teljes (ITER előtti) költségvetés 2,5%-a.

Or. en

Indokolás

Az erre a célra elkülönített költségvetés százalékos aránya nem veszi figyelembe azt a 
javaslatomat, hogy az ITER vállalása szerepeljen a „Horizont 2020” keretprogram kibővített 
átfogó költségvetésében.

Módosítás 421
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege
2.212 millió EUR.

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege a 
teljes finanszírozás 2,5%-a.

Or. it



AM\906699HU.doc 141/192 PE492.656v01-00

HU

Módosítás 422
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege
2 212 millió EUR.

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege
2,3%.

Or. en

Módosítás 423
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen kutatási cselekvéseire a 
„Horizont 2020” keretprogramból 
fordítható uniós pénzügyi hozzájárulás 
legmagasabb teljes összege a Közös 
Kutatóközpont szükségleteinek felel meg, 
figyelembe véve, hogy a Közös 
Kutatóközpont költségvetése nagyrészt 
rögzített kiadásokon (személyi állomány 
és infrastruktúra) alapszik. 

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont tudományos támogatást nyújt az Unió prioritást élvező politikái 
számára, ami döntő jelentőséggel bír a megfelelő politikai döntéshozatal szempontjából a 
kulcsfontosságú ágazatokban/területeken (makrogazdaság, pénzügyi szabályozás, 
környezetvédelem és éghajlatváltozás, egészségügy, mezőgazdaság és élelmezésbiztonság, 
energia és közlekedés, biztonság és védelem). Annak lehetővé tételéhez, hogy a Közös 
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Kutatóközpont fenntarthassa a nem nukleáris energiaforrásokra vonatkozó kutatási 
tevékenységek jelenlegi helyzetét, 2212 millió euróra van szükség.

Módosítás 424
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 21. cikk (2) és (3) bekezdésében 
ismertetett nemzetközi együttműködési 
tevékenységek részaránya 4%.

Or. fr

Módosítás 425
Philippe Lamberts

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 21. cikk (2) és (3) bekezdésében 
ismertetett nemzetközi együttműködési 
tevékenységek részaránya 4%.

Or. fr

Indokolás

Az EUMSZ 180. cikke szerint a nemzetközi együttműködés a keretprogramban 
megvalósítandó négy tevékenység egyike. A szerződés 182. cikke előírja, hogy a programban 
meg kell állapítani e tevékenység „részarányát". Javasoljuk ezért a részarány 4%-ban történő 
megállapodását, ami megfelel a megelőző kutatási-fejlesztési keretprogramokban alkalmazott 
átlagos aránynak.

Módosítás 426
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megfelelő pénzösszeget 
tartalékol olyan pályázati felhívásokra 
történő odaítélés céljaira, amelyekre az 
értékelés szerint a vártnál több, magas 
kiválósági fokú ajánlat érkezett be, így 
szükség esetén mód nyílik egynél több 
projekt finanszírozására. 

Or. en

Módosítás 427
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból 
legfeljebb 3 194 millió EUR összegű 
hozzájárulás erejéig, a II. mellékletben 
foglaltak szerint finanszírozható. Az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés XVII. címe alapján végzett 
tevékenységei céljára 1 542 millió EUR 
összegű első előirányzatban részesül. A 
legfeljebb 1 652 millió EUR összegű 
második előirányzat a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat 
függvényében kerül rendelkezésre 
bocsátásra. Ezt a további összeget a (2) 
bekezdés b) pontja szerinti „Ipari vezető 
szerep” prioritás „Vezető szerep az alap-
és az ipari technológiák területén” 
különös célkitűzésére és a (2) bekezdés c) 
pontja szerinti „Társadalmi kihívások” 
prioritásra szánt összegből kell 
arányossági alapon – a II. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően – fedezni.

(3) Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból 
legfeljebb xxx millió EUR összegű 
hozzájárulás erejéig, a II. mellékletben 
foglaltak szerint finanszírozható.
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A legerősebb, a kritikus tömeg gyors 
elérésére leginkább esélyes TIT-ek 
azonosítása és kiválasztása érdekében a 
TIT kiválasztási eljárás 2014-ben az 
alábbi előre meghatározott területeken áll 
majd nyitva a TIT-pályázók előtt:
- innováció az egészséges életmód és az 
aktív időskor szolgálatában;
- nyersanyagok
- a jövő élelmiszerei (Food4Future)
- városi mobilitás
- hozzáadott értéket előállító 
feldolgozóipar, és
- intelligens és biztonságos társadalmak;
A TIT választási ajánlatában szereplő 
területek közül több KIT kerül majd 
kiválasztásra. A kiválasztott TIT-ek száma 
annak függvénye lesz, hogy mennyire 
érettek és készek az európai konzorciumok 
hiteles TIT-ek alkotására, továbbá függ 
majd a potenciális társadalmi és 
gazdasági hatásoktól és a más 
kezdeményezésekkel lehetséges szinergiák 
lehetőségeitől, valamint az EIT 
felvevőképességétől és a rendelkezésre 
álló költségvetéstől is. 

Or. en

Módosítás 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból
legfeljebb 3 194 millió EUR összegű
hozzájárulás erejéig, a II. mellékletben 

(3) Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból
a teljes költségvetés legalább 3,64%-ának 
megfelelő hozzájárulás erejéig, a II. 
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foglaltak szerint finanszírozható. Az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés XVII. címe alapján végzett 
tevékenységei céljára 1 542 millió EUR 
összegű első előirányzatban részesül. A 
legfeljebb 1 652 millió EUR összegű 
második előirányzat a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat 
függvényében kerül rendelkezésre 
bocsátásra. Ezt a további összeget a (2) 
bekezdés b) pontja szerinti „Ipari vezető 
szerep” prioritás „Vezető szerep az alap-
és az ipari technológiák területén” 
különös célkitűzésére és a (2) bekezdés c) 
pontja szerinti „Társadalmi kihívások” 
prioritásra szánt összegből kell 
arányossági alapon – a II. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően – fedezni.

mellékletben foglaltak szerint
finanszírozandó.

Or. en

Módosítás 429
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból 
legfeljebb 3 194 millió EUR összegű
hozzájárulás erejéig, a II. mellékletben 
foglaltak szerint finanszírozható. Az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés XVII. címe alapján végzett 
tevékenységei céljára 1 542 millió EUR 
összegű első előirányzatban részesül. A 
legfeljebb 1 652 millió EUR összegű 
második előirányzat a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat 
függvényében kerül rendelkezésre 
bocsátásra. Ezt a további összeget a (2) 
bekezdés b) pontja szerinti „Ipari vezető 

(3) Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból
a teljes finanszírozás legfeljebb 2,9%-
ának megfelelő hozzájárulás erejéig, a II. 
mellékletben foglaltak szerint 
finanszírozható.
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szerep” prioritás „Vezető szerep az alap-
és az ipari technológiák területén” 
különös célkitűzésére és a (2) bekezdés c) 
pontja szerinti „Társadalmi kihívások” 
prioritásra szánt összegből kell 
arányossági alapon – a II. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően – fedezni.

Or. it

Módosítás 430
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet a „Horizont 2020” 
keretprogramból legfeljebb 3 194 millió 
EUR összegű hozzájárulás erejéig, a II. 
mellékletben foglaltak szerint 
finanszírozható. Az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés XVII. címe 
alapján végzett tevékenységei céljára 1 542 
millió EUR összegű első előirányzatban 
részesül. A legfeljebb 1 652 millió EUR 
összegű második előirányzat a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat 
függvényében kerül rendelkezésre 
bocsátásra. Ezt a további összeget a (2) 
bekezdés b) pontja szerinti „Ipari vezető 
szerep” prioritás „Vezető szerep az alap- és 
az ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésére és a (2) bekezdés c) pontja 
szerinti „Társadalmi kihívások” prioritásra 
szánt összegből kell arányossági alapon – a 
II. mellékletben foglaltaknak megfelelően 
– fedezni.

(3) Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” 
keretprogramból legfeljebb a teljes (ITER 
előtti) költségvetés 1,2%-áig, a II. 
mellékletben foglaltak szerint 
finanszírozható. Az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés XVII. címe 
alapján végzett tevékenységei céljára a 
nevezett költségvetés 48%-ának megfelelő
összegű első előirányzatban részesül. A
teljes (ITER előtti) költségvetés legfeljebb
52%-áig terjedő második előirányzat csak
a 26. cikk (1) bekezdése szerinti 
felülvizsgálat függvényében kerül 
rendelkezésre bocsátásra. Ezt a további 
összeget a (2) bekezdés b) pontja szerinti
„Ipari vezető szerep” prioritás „Vezető 
szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén” különös célkitűzésére és a (2) 
bekezdés c) pontja szerinti „Társadalmi 
kihívások” prioritásra szánt összegből kell 
arányossági alapon – a II. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően – fedezni.

Or. en
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Indokolás

Az erre a célra elkülönített költségvetés százalékos aránya nem veszi figyelembe azt a 
javaslatomat, hogy az ITER vállalása szerepeljen a „Horizont 2020” keretprogram kibővített 
átfogó költségvetésében.

Módosítás 431
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az első előirányzat esetében a meglévő 
tudományos és innovációs társulások (a 
továbbiakban: TIT-ek) folyamatban lévő 
fejlesztései, valamint a TIT-ek következő –
három új TIT-ből álló – hullámához 
szükséges magvető tőke;

a) az első előirányzat esetében a meglévő 
tudományos és innovációs társulások (a 
továbbiakban: TIT-ek) folyamatban lévő 
fejlesztései, valamint a TIT-ek következő –
három új TIT-ből álló – hullámához 
szükséges magvető tőke 2014-ben;

Or. en

Módosítás 432
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a második előirányzat esetében a 
meglévő tudományos és innovációs TIT-ek 
folyamatban lévő fejlesztései, valamint a 
TIT-ek harmadik – három új TIT-ből álló 
– hullámához szükséges magvető tőke.

b) a második előirányzat esetében a 
meglévő tudományos és innovációs TIT-ek 
folyamatban lévő fejlesztései, valamint egy 
új TIT harmadik hullámához szükséges 
magvető tőke, amennyiben a félidős 
felülvizsgálat után megállapítható, hogy a 
TIT-ek révén költséghatékonyabb és több 
hozzáadott értéket biztosító módon 
valósíthatók meg az „Ipari vezető szerep” 
és a „Társadalmi kihívások” prioritások 
célkitűzései.

Or. en
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Módosítás 433
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a második előirányzat esetében a 
meglévő tudományos és innovációs TIT-ek 
folyamatban lévő fejlesztései, valamint a 
TIT-ek harmadik – három új TIT-ből álló –
hullámához szükséges magvető tőke.

b) a második előirányzat esetében a 
meglévő tudományos és innovációs TIT-ek 
folyamatban lévő fejlesztései, valamint a 
TIT-ek harmadik – három új TIT-ből álló –
hullámához szükséges magvető tőke 2018-
ban.

Or. en

Módosítás 434
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második előirányzat a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat nyomán, 
különösen az alábbiak figyelembevételével 
bocsátandó rendelkezésre:

A második előirányzat kizárólag a 26. cikk
(1) bekezdése szerinti felülvizsgálat pozitív 
eredménye nyomán, különösen az alábbiak 
figyelembevételével bocsátandó 
rendelkezésre:

Or. en

Módosítás 435
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Innovációs és Technológiai c) az Európai Innovációs és Technológiai 
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Intézet és TIT-jei hozzájárulása a
„Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseihez.

Intézet és TIT-jei hozzájárulása a
„Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseihez, figyelembe véve 
különösen, hogy a TIT-ek biztosítják-e a 
leginkább költséghatékony és a legtöbb 
hozzáadott értéket nyújtó módon a 
célkitűzések megvalósítását.

Or. en

Módosítás 436
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tudomány, a technológia és az 
innováció folyamatosan változó 
természetéhez való alkalmazkodás, 
valamint szükség esetén a „Horizont 
2020” keretprogramnak az új 
fejleményekhez és szükségletekhez való 
hozzáigazítása érdekében a Bizottság a 26. 
cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti 
időközi felülvizsgálatot követően, a 26a., 
26b. és 26c. cikkekkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal –
legfeljebb az egyes prioritásokra és 
különös célkitűzésekre megszabott teljes 
keret 15%-a erejéig – módosíthatja a II. 
mellékletben tartalmazott tájékoztató 
jellegű bontást, valamint szükség esetén 
módosíthatja az I. mellékletben előírt 
különös célkitűzéseket és tevékenységeket 
is.
Az I. és II. melléklet módosításakor a 
Bizottságnak különösen figyelembe kell 
vennie az alábbiakat: 
a) a program különböző részeinek a 
„Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseihez való hozzájárulása;
b) az egyedi program II. mellékletében 
meghatározott programok különböző 
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részei eredményeinek és a hatásainak 
értékelésére vonatkozó legfontosabb 
mutatók kidolgozása;
c) a program különböző részeinek és 
eszközeinek várható jövőbeni pénzügyi 
szükségletei, ideértve a pénzeszközöket is.

Or. en

Indokolás

A program rugalmasságát folyamatosan fenn kell tartani, és a Bizottságnak lehetőséget kell 
adni az új és előre nem látott kihívások vagy események kezelésére. Ennek során azonban a 
lehető legnagyobb átláthatóságot és demokratikus elszámoltathatóságot kell biztosítani, a 
jogalkotók politikai választásait érintetlenül hagyva. 

Módosítás 437
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
pénzügyi keretéből fedezhetők a „Horizont 
2020” keretprogram irányításához és 
célkitűzései eléréséhez szükséges 
előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, 
auditálási és értékelési tevékenységek, és 
különösen – ha kapcsolódnak a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzéseihez – a 
tanulmánykészítés és a szakértői 
találkozók kiadásai, az elsődlegesen 
információfeldolgozásra és -cserére 
szolgáló informatikai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, továbbá a 
Bizottságnak a „Horizont 2020” 
keretprogram irányítása kapcsán felmerülő, 
a technikai és igazgatási 
segítségnyújtáshoz kapcsolódó minden 
egyéb kiadása.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
pénzügyi keretéből fedezhetők a „Horizont 
2020” keretprogram irányításához és 
célkitűzései eléréséhez szükséges 
előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, 
auditálási és értékelési tevékenységek, és 
különösen a tanulmánykészítés és a 
szakértők által végzett munka, 
amennyiben ez a munka a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzéseiből fakadó 
kutatási projektekre vonatkozó 
véleménynyilvánítással függ össze, az 
elsődlegesen információfeldolgozásra és -
cserére szolgáló informatikai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, továbbá a 
Bizottságnak a „Horizont 2020” 
keretprogram irányítása kapcsán felmerülő, 
a technikai és igazgatási 
segítségnyújtáshoz kapcsolódó minden 
egyéb kiadása.
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Or. pl

Indokolás

A szakértőknek dolgozniuk kell, nem pedig egymással találkozni, és mindent meg kell tenniük 
annak elkerülése érdekében, hogy általános jellegű elemzéseket készítsenek; sokkal fontosabb 
inkább, hogy véleményt nyilvánítsanak az egyes projektekről.

Módosítás 438
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nem várt helyzetekre vagy új 
fejleményekre és szükségletekre való 
reagálás, valamint e cikk (3) bekezdésének 
figyelembevétele érdekében a Bizottság – a
„Horizont 2020” keretprogramnak e 
határozat 26. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti időközi értékelése nyomán, 
az éves költségvetési eljárás keretében –
felülvizsgálhatja a prioritásokhoz a (2) 
bekezdésben rendelt összegeket és az e 
prioritásokon belül különös 
célkitűzésenként a II. mellékletben 
megállapított indikatív bontást, és 
legfeljebb a prioritásonként eredetileg 
megállapított teljes keret 10%-a, illetőleg a 
különös célkitűzésenként eredetileg 
megállapított indikatív bontás 10%-a
erejéig átcsoportosíthatja a prioritások és a 
különös célkitűzések előirányzatait. Ez 
nem vonatkozik sem a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvései 
vonatkozásában a (2) bekezdésben rögzített 
összegre, sem az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet részére a (3) 
bekezdésben rögzített hozzájárulásra.

(5) A nem várt helyzetekre vagy új 
fejleményekre és szükségletekre való 
reagálás, valamint e cikk (3) bekezdésének 
figyelembevétele érdekében a Bizottság – a
„Horizont 2020” keretprogramnak e 
határozat 26. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti időközi értékelése nyomán, 
az éves költségvetési eljárás keretében –
felülvizsgálhatja a prioritásokhoz a (2) 
bekezdésben rendelt összegeket és az e 
prioritásokon belül különös 
célkitűzésenként a II. mellékletben 
megállapított indikatív bontást, és 
legfeljebb a prioritásonként eredetileg 
megállapított teljes keret 20%-a, illetőleg a 
különös célkitűzésenként eredetileg 
megállapított indikatív bontás 20%-a
erejéig átcsoportosíthatja a prioritások és a 
különös célkitűzések előirányzatait. Ez 
nem vonatkozik a Közös Kutatóközpont 
közvetlen cselekvései vonatkozásában a (2) 
bekezdésben rögzített összegre.

Or. en
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Módosítás 439
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nem várt helyzetekre vagy új 
fejleményekre és szükségletekre való 
reagálás, valamint e cikk (3) bekezdésének 
figyelembevétele érdekében a Bizottság – a
„Horizont 2020” keretprogramnak e 
határozat 26. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti időközi értékelése nyomán, 
az éves költségvetési eljárás keretében –
felülvizsgálhatja a prioritásokhoz a (2) 
bekezdésben rendelt összegeket és az e 
prioritásokon belül különös 
célkitűzésenként a II. mellékletben 
megállapított indikatív bontást, és 
legfeljebb a prioritásonként eredetileg 
megállapított teljes keret 10%-a, illetőleg a 
különös célkitűzésenként eredetileg 
megállapított indikatív bontás 10%-a 
erejéig átcsoportosíthatja a prioritások és a 
különös célkitűzések előirányzatait. Ez 
nem vonatkozik sem a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvései 
vonatkozásában a (2) bekezdésben rögzített 
összegre, sem az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet részére a (3) 
bekezdésben rögzített hozzájárulásra.

(5) A nem várt helyzetekre vagy új 
fejleményekre és szükségletekre való 
reagálás, valamint e cikk (3) bekezdésének 
figyelembevétele érdekében a Bizottság – a
„Horizont 2020” keretprogramnak e 
határozat 26. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti időközi értékelése nyomán, 
az éves költségvetési eljárás keretében –
felülvizsgálhatja a prioritásokhoz a (2) 
bekezdésben rendelt összegeket és az e 
prioritásokon belül különös 
célkitűzésenként a II. mellékletben 
megállapított indikatív bontást, és 
legfeljebb a prioritásonként eredetileg 
megállapított teljes keret 10%-a, illetőleg a 
különös célkitűzésenként eredetileg 
megállapított indikatív bontás 10%-a 
erejéig átcsoportosíthatja a prioritások és a 
különös célkitűzések előirányzatait. Ez 
nem vonatkozik sem a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvései 
vonatkozásában a (2) bekezdésben rögzített 
összegre, sem az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet részére a (3) 
bekezdésben rögzített hozzájárulásra. A 
Bizottság az összegek felülvizsgálata 
során különösen figyelembe veszi a 
program különböző részeinek a „Horizont 
2020” keretprogram átfogó 
célkitűzéseihez való hozzájárulásukat, az 
összehasonlítható legfontosabb mutatók 
alapján értékelve hozamukat.

Or. en

Módosítás 440
Catherine Trautmann
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nem várt helyzetekre vagy új 
fejleményekre és szükségletekre való 
reagálás, valamint e cikk (3) bekezdésének 
figyelembevétele érdekében a Bizottság – a
„Horizont 2020” keretprogramnak e 
határozat 26. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti időközi értékelése nyomán, 
az éves költségvetési eljárás keretében –
felülvizsgálhatja a prioritásokhoz a (2) 
bekezdésben rendelt összegeket és az e 
prioritásokon belül különös 
célkitűzésenként a II. mellékletben 
megállapított indikatív bontást, és 
legfeljebb a prioritásonként eredetileg 
megállapított teljes keret 10%-a, illetőleg a 
különös célkitűzésenként eredetileg 
megállapított indikatív bontás 10%-a 
erejéig átcsoportosíthatja a prioritások és a 
különös célkitűzések előirányzatait. Ez 
nem vonatkozik sem a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvései 
vonatkozásában a (2) bekezdésben rögzített 
összegre, sem az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet részére a (3) 
bekezdésben rögzített hozzájárulásra.

(5) A nem várt helyzetekre vagy új 
fejleményekre és szükségletekre való 
reagálás, valamint e cikk (3) bekezdésének 
figyelembevétele érdekében a Bizottság – a
„Horizont 2020” keretprogramnak e 
határozat 26. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti időközi értékelése nyomán, 
az éves költségvetési eljárás keretében és a 
költségvetési hatóság előjogainak 
maradéktalan tiszteletben tartása mellett –
felülvizsgálhatja a prioritásokhoz a (2) 
bekezdésben rendelt összegeket és az e 
prioritásokon belül különös 
célkitűzésenként a II. mellékletben 
megállapított indikatív bontást, és 
legfeljebb a prioritásonként eredetileg 
megállapított teljes keret 10%-a, illetőleg a 
különös célkitűzésenként eredetileg 
megállapított indikatív bontás 10%-a 
erejéig átcsoportosíthatja a prioritások és a 
különös célkitűzések előirányzatait. Ez 
nem vonatkozik sem a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvései 
vonatkozásában a (2) bekezdésben rögzített 
összegre, sem az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet részére a (3) 
bekezdésben rögzített hozzájárulásra.

Or. fr

Módosítás 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik országok társulása Tengerentúli országok és területek, 
valamint harmadik országok társulása
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Or. fr

Indokolás

A tengerentúli társulásról szóló 2001. november 27-i határozat az 58. cikkében és II. 
mellékletének F részében a tengerentúli országokra és területekre – mint az Unióval társult 
területekre – vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy részt vehetnek uniós programokban, 
nevezetesen a kutatási és fejlesztési keretprogramban. 

Módosítás 442
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározott harmadik országok, 
amelyek az alábbi kritériumok 
mindegyikének eleget tesznek:

b) a kiválasztott harmadik országok:

Or. en

Módosítás 443
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. színvonalas tudományos, technológiai és 
innovációs kapacitással rendelkeznek;

i. világszinten vezető szerepet töltenek be 
saját kutatási területeiken, és színvonalas 
tudományos, technológiai és innovációs 
kapacitással rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 444
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont – ia alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. képesek hozzájárulni az általános 
kiválóság kialakításához Európában

Or. en

Módosítás 445
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a múltban jó eredménnyel vettek részt 
uniós kutatási és innovációs 
programokban;

törölve

Or. en

Módosítás 446
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. szoros gazdasági és földrajzi 
kapcsolatokat ápolnak az Európai 
Unióval;

törölve

Or. en

Módosítás 447
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. szoros gazdasági és földrajzi 
kapcsolatokat ápolnak az Európai Unióval;

iii. szoros gazdasági és földrajzi 
kapcsolatokat ápolnak az Európai Unióval, 
vagy különleges történelmi és kulturális 
kötelékek fűzik az Unió tagállamaihoz;

Or. pt

Indokolás

Harmadik országok társulásával összefüggésben a tisztán gazdasági és földrajzi 
kapcsolatokon kívül meg kell említeni a történelmi és kulturális kötelékeket is, mivel a 
tagállamok kapcsolatai hasznosak lehetnek az adott térségben folytatott nemzetközi 
együttműködés szempontjából.

Módosítás 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. szoros gazdasági és földrajzi 
kapcsolatokat ápolnak az Európai Unióval;

iii. szoros politikai, gazdasági és földrajzi 
kapcsolatokat ápolnak az Európai Unióval;

Or. fr

Indokolás

A közös demokratikus értékek meglétének az egyik legfőbb kritériumnak kell lennie a 
harmadik országokkal közös kutatási programok kialakítása során.

Módosítás 449
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. rendszerük demokratikus elveken 
alapul és hatékony közigazazgatással 
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rendelkeznek;

Or. it

Módosítás 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azok az EFTA-államok, amelyek 
részes felei az EGT-megállapodásnak, az 
EGT-megállapodás rendelkezéseinek 
megfelelően;

Or. en

Indokolás

E módosítás nem változtat a Bizottság javaslatának tartalmán, de egyértelműben hivatkozik 
az GT-megállapodásra és az ebben a megállapodásban részt vevő EFTA-államok „Horizont 
2020” keretprogramban való részvételére. 

Módosítás 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramnak 
nyitva kell állnia az Európai Közösség és 
a tengerentúli országok és területek 
társulásáról szóló, 2001. november 27-i 
2001/822/EK tanácsi határozatban („a 
tengerentúli társulásról szóló 
határozatban”) említett tengerentúli 
országok és területek előtt, a nevezett 
határozatban előírt egyedi feltételek 
mellett.
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Or. fr

Indokolás

A tengerentúli társulásról szóló 2001. november 27-i határozat az 58. cikkében és II. 
mellékletének F részében a tengerentúli országokra és területekre – mint az Unióval társult 
területekre – vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy részt vehetnek uniós programokban, 
nevezetesen a kutatási és fejlesztési keretprogramban. 

Módosítás 452
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EGT-megallapdásban tagságot 
viselő EFTA-államok részvételi 
körülményeinek és feltételeinek 
összhangban kell állni a nevezett 
megállapodásban előírt rendelkezésekkel.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-
államoknak a „Horizont 2020” keretprogramban való részvételét már az EGT-megállapodás 
meghatározta, azaz e részvétel módjainak meg kell egyeznie a már folyó és a megelőző 
kutatási keretprogramokban való részvétel módjaival. 

Módosítás 453
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EGT-megallapdásban tagságot 
viselő EFTA-államok részvételi 
körülményeinek és feltételeinek 
összhangban kell állni a nevezett 
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megállapodásban előírt rendelkezésekkel.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-
államoknak a „Horizont 2020” keretprogramban való részvételét már az EGT-megállapodá 
meghatározta, azaz e részvétel módjainak meg kell egyeznie a már folyó és a megelőző 
kutatási keretprogramokban való részvétel módjaival. 

Módosítás 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EGT-megallapdásban tagságot 
viselő EFTA-államok részvételi 
körülményeinek és feltételeinek 
összhangban kell állni a nevezett 
megállapodásban előírt rendelkezésekkel.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-
államoknak a „Horizont 2020” keretprogramban való részvételét már az EGT-megállapodá 
meghatározta, azaz e részvétel módjainak meg kell egyeznie a már folyó és a megelőző 
kutatási keretprogramokban való részvétel módjaival.  Az EGT-megállapodásra való világos 
hivatkozás a szükségtelen jogbizonytalanság elkerülése érdekében fontos. Az új bekezdés 
megszövegezése egyezik az „Erasmus mindenkinek” programra vonatkozó bizottsági javaslat 
hasonló rendelkezésének megszövegezésével.

Módosítás 455
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Korlátozni kell és részvételi 
szabályokat megállapító XX/XX/EU 
rendeletben előírt egyedi rendelkezések 
alá esik a katonai vagy területi 
konfliktusokban részt vevő, illetve olyan 
harmadik országok társulása, amelyek 
esetében ésszerűen megalapozott az 
emberi jogok megsértésének vélelmezése. 

Or. en

Indokolás

E rendelkezés mellett a „Horizont 2020” keretprogramra vonatkozó részvételi szabályokhoz 
is módosításcsomag készült.  Ez a módosítás egyedi szabályokat ír elő a fent leírt kritériumok 
alá eső országokra vonatkozóan, és szigorú jelentéstételi kötelezettséget szab meg, amely 
„tűzfalat” biztosít egyfelől az uniós kutatásfinanszírozás, és másfelől a katonai vagy területi 
konfliktusok, illetve a szóban forgó emberi jogi jogsértések között. 

Módosítás 456
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Biztosítani kell a „Horizont 2020” 
keretprogram három fő pillére közötti 
hatékony koordinációt.

Or. en

Módosítás 457
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram a 
közvetett cselekvéseket egy vagy több, a(z) 
XX/2012/EU rendelet [új költségvetési 
rendelet] szerinti finanszírozási forma, így 
különösen támogatások, pénzdíjak, 
beszerzések és pénzügyi eszközök útján 
támogatja.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram a 
közvetett cselekvéseket egy vagy több, a(z) 
XX/2012/EU rendelet [új költségvetési 
rendelet] szerinti finanszírozási forma, így 
különösen támogatások, pénzdíjak, 
beszerzések és pénzügyi eszközök útján 
támogatja. Ez utóbbi finanszírozási formát 
kell főként alkalmazni az e programból 
támogatott piacközeli tevékenységek 
esetében.

Or. en

Módosítás 458
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A „Horizont 2020” keretprogramból 
védelmi célzatú kutatási és innovációs 
tevékenységeknek támogathatók, és a 
támogatás alól kifejezetten ki kell zárni a 
polgári–katonai kettős felhasználású 
technológiákat is.

Or. en

Módosítás 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
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Stratégiai tanácsadás és koordináció
A kutatás és innováció közös 
célkitűzésekre irányuló és a „Horizont 
2020” keretprogramon belül szinergiákat 
feltételező stratégiai tanácsadásra és 
koordinációra kell törekedni.

Or. en

Módosítás 460
Hermann Winkler

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. Az ipar 
szükségleteit jól ismerő szakértőkön 
mellett valamennyi mérvadó 
szaktudományt is képviseltetni kell.

Or. de

Módosítás 461
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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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 innovációt egyszerűsített 
intézkedéscsomag révén támogató
átlátható és interaktív folyamatok, amelyek 
kiküszöbölik a finanszírozási struktúrák 
megkettőződését és átfedését is.

Or. en

Módosítás 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

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; a civil társadalom – és 
különösen olyan célcsoportok, mint az 
idős emberek és a fogyatékossággal élő 
személyek – képviselőivel folytatott aktív
konzultációk,  valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
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interaktív folyamatok.

Or. fr

Módosítás 463
Philippe Lamberts
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 
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, 
különböző ágazatokból érkező és széles 
szakmai háttérrel rendelkező szakértőkből
(többek között a civil társadalom 
képviselőből) 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.

Or. en

Módosítás 464
Adam Gierek

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 
szakértőkből álló, a Bizottság által a 
tagállamok kérésére 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.

Or. pl

Indokolás

A támogatásra irányuló pályázatok értékelése során a kellő egyensúly és pártatlanság 
fenntartása érdekében a tagállamoknak meghatározó befolyással kell bírniuk a független 
szakértől listájának felállítása tekintetében.

Módosítás 465
Oreste Rossi

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; az ipar –
különösen az energiaintenzív iparágak –
képviselői; előremutató tevékenységek;
célirányos nyilvános konzultációk;
valamint a felelősségteljes kutatás és 
innováció támogatásban részesítését 
garantáló, átlátható és interaktív 
folyamatok.

Or. it



PE492.656v01-00 166/192 AM\906699HU.doc

HU

Módosítás 466
Ioannis A. Tsoukalas

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; a civil társadalmi 
szervezetek hozama; valamint a 
felelősségteljes kutatás és innováció 
támogatásban részesítését garantáló, 
átlátható és interaktív folyamatok.

Or. en

Módosítás 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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konzultációk; valamint a felelősségteljes 
kutatás és innováció támogatásban 
részesítését garantáló, átlátható és 
interaktív folyamatok.

konzultációk, többek között nemzeti és 
regionális hatóságok részvételével;
valamint a felelősségteljes kutatás és 
innováció támogatásban részesítését 
garantáló, átlátható és interaktív 
folyamatok.

Or. en

Módosítás 468
Corinne Lepage

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; nonprofit 
civil társadalmi platformok; 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.

Or. en

Módosítás 469
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Tekintettel a női kutatók alacsony 
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részvételi arányára a hatodik és hetedik 
keretprogramokban, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak meg kell oldania ezt a 
kérdést, egyenlő lehetőségeket teremtve a 
férfi és női kutatók számára a szakmai 
előmenetel terén, a figyelmet a 
mobilitásukra, valamint a család és 
munka összeegyeztethetőségének 
módjaira összpontosítva.

Or. it

Módosítás 470
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a(z) XX/XX/EU tanácsi határozat (a 
„Horizont 2020” keretprogram egyedi 
programját létrehozó határozat) 5. 
cikkében előírt munkaprogramok 
kialakítása során a Bizottságnak az 
érintett szereplők, a tagállamok, az 
Európai Parlament és a Tanács lehető 
legszélesebb körű tanácsadását és 
hozzájárulását kell figyelembe vennie; az 
Európai Parlament e kérdéssel foglalkozó 
bizottsága meghívhatja a Bizottság 
képviselőit, hogy ismertessék a bizottság 
előtt a munkaprogramok tervezeteit.

Or. en

Módosítás 471
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hetedik keretprogram „Tudomány 
és társadalom” témakörében megkezdett 
munkát folytatva a „Horizont 2020” 
keretprogramnak biztosítania kell a civil 
társadalmi szervezetek részvételét a 
kutatási prioritások meghatározásában és 
az egyes munkaprogramok 
kidolgozásában, valamint adott esetben 
konkrét projektekre irányuló felhívások 
révén a kutatási tevékenységekben.

Or. en

Módosítás 472
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A polgárok és a civil társadalom 
bevonásának és részvételének további 
fokozása érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram során folytatni kell a 
polgárok és a civil társadalom 
részvételének előmozdítása céljával a 
hetedik keretprogram alatt 
kezdeményezett programokat, mind az 
önálló programok, mind kiváltképpen a 
„Társadalmi kihívások” prioritás alatt 
szereplő kiemelt tevékenységek esetében. 
Külön felhívásokat kell tenni a részvételi 
kutatásra a civil társadalmi szervezetek 
által vezetett kutatási és innovációs 
tevékenységek esetében, illetve amikor e 
szervezetek vagy a polgárok aktív 
bevonása a projekt részét alkotja.

Or. en
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Módosítás 473
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A társadalmi kihívásként 
meghatározott kutatási igények és 
prioritások társadalmi hasznosságát 
biztosítandó a Bizottság kialakítja a civil 
társadalom képviselői és a kutatók közötti 
párbeszéd platformjait.

Or. en

Módosítás 474
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A civil társadalmi szervezetek és a 
polgárok részvétele a kutatási programok 
meghatározásába, végrehajtásába és 
értékelésébe alapvető fontossággal bír a 
társadalmi kihívások megoldása 
szempontjából, ezért ezt a „Horizont 
2020” keretprogramban minden 
szakaszában, többek között az éves 
munkaprogramok meghatározásának 
szakaszában is támogatni kell. Minden 
egyes társadalmi kihívás tekintetében 
külön platformot kell létrehozni a civil 
társadalom, a polgárok és a kutatók 
közötti társadalom közötti párbeszéd 
lehetővé tételére, amelynek során az 
egyedi ágazati területek kutatási 
prioritásait vitatják meg egymással.

Or. en
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Módosítás 475
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Messzemenően figyelemmel kell lenni
továbbá az európai technológiai 
platformok, a közös programozási 
kezdeményezések és az európai innovációs 
partnerségek által megállapított kutatási és 
innovációs menetrendek vonatkozó 
szempontjaira.

(2) Messzemenően figyelemmel kell lenni 
továbbá az európai technológiai 
platformok, a közös programozási 
kezdeményezések és az európai innovációs 
partnerségek által megállapított kutatási és 
innovációs menetrendek vonatkozó 
szempontjaira, feltéve, hogy azokat 
szakértőkkel és az érintett szereplőkkel 
folytatott széleskörű konzultációk során 
fogalmazták meg.

Or. en

Módosítás 476
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Messzemenően figyelemmel kell lenni 
továbbá az európai technológiai 
platformok, a közös programozási 
kezdeményezések és az európai innovációs 
partnerségek által megállapított kutatási és 
innovációs menetrendek vonatkozó 
szempontjaira.

(2) Messzemenően figyelemmel kell lenni 
továbbá az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet, az európai 
technológiai platformok, a közös 
programozási kezdeményezések és az 
európai innovációs partnerségek által 
megállapított kutatási és innovációs 
menetrendek vonatkozó szempontjaira.

Or. en
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Módosítás 477
Marita Ulvskog

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 közötti egyenlőség szempontjait a 
projektekben is megjelenítő
felelősségteljes kutatásra és innovációra, 
valamint a kutatási szakma vonzerejének 
növelésére és az ország- és ágazatközi 
kutatói mobilitás elősegítésére. A 
„Horizont 2020” keretprogram ösztönzi és 
támogatja azokat a tevékenységeket, 
amelyek célja a tágabb értelemben vett 
fenntartható fejlesztést és az 
éghajlatváltozás káros hatásai elleni 
küzdelmet elősegítő új eljárások és 
technológiák kifejlesztése terén folyó 
versenyben az Európa által elfoglalt 
vezető szerep kiaknázása. Az ilyen 
horizontális megközelítés – a „Horizont 
2020” keretprogram valamennyi 
prioritásába teljes körűen beépítve –
elősegíti azt, hogy az Unió a 
karbonszegény és korlátozott 
erőforrásokkal rendelkező világban 
virágozhasson, és ezzel párhuzamosan 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes gazdaságot építsen. 



AM\906699HU.doc 173/192 PE492.656v01-00

HU

Or. en

Módosítás 478
Corinne Lepage

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
éghajlatváltozásra, a jó állapotú 
tengerekre és óceánokra és a fenntartható 
fejlődésre, 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.

Or. en

Módosítás 479
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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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, a kis- és középvállalkozások 
bevonására, a multi-, inter- és 
transzdiszciplináris kutatásra és a 
társadalmi, szervezeti és rendszerszintű
innovációra, a társadalom-, a közgazdaság-
és a bölcsészettudományok beépítésére a 
„Horizont 2020” keretprogramba, 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.

Or. en

Módosítás 480
Giles Chichester, Vicky Ford

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

(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, a multi-, inter- és 
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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.

transzdiszciplináris 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.

Or. en

Módosítás 481
Algirdas Saudargas

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 kutatás 
fejlesztésének az európai jogrendszerekbe 
való beillesztésére, 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.

Or. en
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Módosítás 482
Christian Ehler

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 kutatás és 
az innováció közötti eltérések 
felszámolására Európában, a kiválóság 
csíráját magukban hordozó kis egységek 
azonosítására és fellendítésére az 
Unióban mindenütt, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek közötti egyenlőség szempontjait a 
projektekben is megjelenítő
felelősségteljes kutatásra és innovációra, 
valamint a kutatási szakma vonzerejének 
növelésére és az ország- és ágazatközi 
kutatói mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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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, a matematikára,
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.

Or. fr

Módosítás 484
Jean-Pierre Audy

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 

(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, a multi-, inter- és 
transzdiszciplináris kutatásra és 
innovációra, a társadalom-, a közgazdaság-
és a bölcsészettudományokra, a 
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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.

matematikára, 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.

Or. en

Indokolás

A matematikusok sajnálatos módon mindeddig nem vehettek részt a korábbi 
keretprogramokban. A „Horizont 2020” keretprogramban ezt a hibát orvosolni kell, és ehhez 
meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket.

Módosítás 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

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
éghajlatváltozásra és a fenntartható 
fejlődésre, a jó állapotú tengerekre és 
óceánokra és a fenntartható fejlődésre, az
európai kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek közötti egyenlőség szempontjait is
magába foglaló felelősségteljes kutatásra 
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és innovációra, a kis- és 
középvállalkozások bevonására a 
kutatásba és az innovációba, a 
magánszektor szélesebb körű részvételére,
valamint a kutatási szakma vonzerejének 
növelésére és az ország- és ágazatközi 
kutatói mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 486
Judith A. Merkies

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. 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 kis- és 
középvállalkozások bevonására a 
kutatásba és az innovációba, a 
magánszektor szélesebb körű részvételére,
valamint a kutatási szakma vonzerejének 
növelésére és az ország- és ágazatközi 
kutatói mobilitás elősegítésére.

Or. en



PE492.656v01-00 180/192 AM\906699HU.doc

HU

Módosítás 487
Romana Jordan

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 páneurópai 
együttműködés bővítésére a kutatásban, 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.

Or. en

Módosítás 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
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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.

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 magánszektor 
részvételére általában és a kis- és 
középvállalkozások bevonására 
különösen, valamint a kutatási szakma 
vonzerejének növelésére és az ország- és 
ágazatközi kutatói mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 489
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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, a matematikára,
az európai kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
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kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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 kutatásban 
és az innovációban való részvétel 
bővítésére az Unióban mindenütt, 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.

Or. en

Módosítás 491
Edit Herczog
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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, a kutatásban 
és az innovációban való részvétel 
bővítésére az Unióban mindenütt, 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.

Or. en

Módosítás 492
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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.

áthidalására, a multi-, és 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 és az életkor tekintetében is 
felelősségteljes és etikus kutatásra és 
innovációra, valamint a kutatási szakma 
vonzerejének növelésére és az ország- és 
ágazatközi kutatói mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 493
Konrad Szymański

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 
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mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 494
Konrad Szymański

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 
felelősségteljes kutatásra és innovációra, 
valamint a kutatási szakma vonzerejének 
növelésére és az ország- és ágazatközi 
kutatói mobilitás elősegítésére.

Or. en

Indokolás

A projektek tartalmára vonatkoztatva a „nemek tekintetében” kifejezés nem egyértelmű, 
emellett ellentmondásos és nem mindenki által osztott elképzelésekkel hozható összefüggésbe.

Módosítás 495
Marisa Matias
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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, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, a 
kutatásirányításra és a részvételen alapuló 
kutatásra, valamint a kutatási szakma 
vonzerejének növelésére és az ország- és 
ágazatközi kutatói mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 496
Corinne Lepage

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 

(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 
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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.

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, az inkluzívabb 
kutatásirányításra, a részvételen alapuló 
kutatásra, valamint a kutatási szakma 
vonzerejének növelésére és az ország- és 
ágazatközi kutatói mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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, a 
területrendezési, városi és területi 
kérdésekkel kapcsolatos rendszerszintű 
megközelítésre, 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.
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Or. en

Indokolás

A területi és térbeli szempont (földhasználat, régiók és városok) teljes mértékben hiányzik a 
programból. A társadalmi kihívások egyik alapvető, központi eleméről van szó, amelyet 
valamennyi intézkedésbe be kell illeszteni.

Módosítás 498
Elisabetta Gardini

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 kutatás 
fejlesztésének az európai jogrendszerekbe 
való beillesztésére, 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.

Or. en

Módosítás 499
Anna Záborská, Jan Březina
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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 500
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása során a több területet érintő 
szempontok megfelelő 
figyelembevételének biztosítása érdekében 
a Bizottság a „Horizont 2020” 
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keretprogram rendszeres nyomon 
követésének és értékelésének részeként az 
egyes kutatási programok gazdasági 
értékelésén túl azokról társadalmi, etikai 
és fenntarthatósági vizsgálatot és 
értékelést is készít.

Or. en

Módosítás 501
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
pályázók elegendő szabadsággal 
rendelkezzenek innovatív megoldásokat 
megtestesítő, a „Horizont 2020” 
keretprogram különböző prioritásai közül 
többet is érintő interdiszciplináris 
projektek létrehozásához, az ajánlati 
felhívásoknak a lehető legnyitottabbaknak 
kell lenniük.  Annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy minden kihívás és 
technológia tekintetében megfelelő 
mozgástér nyíljon az alulról felfelé 
építkező megközelítések és a nyitott, 
egyszerű és gyors programok előtt – és 
ezáltal Európa legjobb kutatói, vállalkozói 
és vállalkozásai lehetőséget kapjanak az 
általuk választott áttörő megoldások 
előterjesztésére –, a munkaprogramokat a 
lehető legáltalánosabb megfogalmazásban 
és a legkevésbé részletekbe menő módon 
kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 502
Paul Rübig



AM\906699HU.doc 191/192 PE492.656v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
(23a) Minden kutatás és innováció alapja 
az, hogy a tudósok, a kutatóintézetek, 
üzleti vállalkozások és polgárok előtt 
nyitott legyen a tudományos 
információkhoz való hozzáférés, és 
lehetőségük legyen az ilyen információk 
megosztására és felhasználására. Az 
ismeretek terjesztésének és 
hasznosításának fokozása érdekében a 
tudományos publikációkhoz való – a 
hetedik keretprogramban már 
megvalósított – ingyenes, nyílt online 
hozzáférést kell általános elvnek tekinteni 
azon tudományos kiadványok 
vonatkozásában, amelyek a „Horizont 
2020” keretprogramból 
közfinanszírozásban részesülnek. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak 
továbbá tapasztalatokat kell szereznie a 
közpénzekből finanszírozott kutatás révén 
előállított vagy gyűjtött tudományos 
adatokhoz való nyílt online hozzáférés 
terén azzal a céllal, hogy 2020-ra az ilyen 
adatokhoz való nyílt hozzáférés általános 
szabállyá váljon. A kutatási eredmények 
nyilvánosságra hozatalát azonban 
korlátozni kell abban az esetben, ha ez a 
közzététel szabadalmat érintő 
tevékenységeket érinthet. 

Or. en

Indokolás

A kutatás és az innováció terén igen érzékeny adatok jönnek létre, és a biztonság, a biztonság 
szempontjait – a biztonság fenntartásának esélyét és a szabadalmi jogokat – érvényesíteni 
kell. A nyílt hozzáférésre vonatkozó követelmény csak úgy fogadható el, ha hatálya a már 
publikált változatra vonatkozik, nem pedig a publikálás kötelezettségére, amely beavatkozna a 
kutatási eredmények üzleti kihasználásának vagy az eredmények szellemi tulajdonjog védelme 
alá helyezésének lehetőségébe. Ellenkező esetben fennáll a tulajdonjogok sérelmének 
veszélye; ez pedig azzal járhat, hogy kevesebb vállalkozás vesz részt a „Horizont 2020” 
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keretprogramban. 


