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Módosítás 760
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzése az, hogy az Unió egészében 
tudás- és innovációalapú gazdaságot 
építsen ki, és emellett hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődéshez. A keretprogram 
előmozdítja az Európa 2020 stratégia és az 
egyéb uniós politikák megvalósítását, 
valamint az európai kutatási térség 
létrehozását és működését.

A „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzése az, hogy az Unió egészében 
tudás- és innovációalapú társadalmat és
gazdaságot építsen ki, és emellett 
hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. A 
keretprogram előmozdítja az Európa 2020 
stratégia és az egyéb uniós politikák 
megvalósítását, valamint az európai 
kutatási térség létrehozását és működését.

Or. en

Módosítás 761
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzése az, hogy az Unió egészében 
tudás- és innovációalapú gazdaságot 
építsen ki, és emellett hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődéshez. A keretprogram 
előmozdítja az Európa 2020 stratégia és az 
egyéb uniós politikák megvalósítását, 
valamint az európai kutatási térség 
létrehozását és működését.

A „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzése az, hogy az Unióban 
mindenütt tudás- és innovációalapú, 
világszinten vezető szerepet játszó
gazdaságot építsen ki, és emellett 
hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. A 
keretprogram előmozdítja az Európa 2020 
stratégia és az egyéb uniós politikák 
megvalósítását, valamint az európai 
kutatási térség létrehozását és működését.

Or. en
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Módosítás 762
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzése az, hogy az Unió egészében 
tudás- és innovációalapú gazdaságot 
építsen ki, és emellett hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődéshez. A keretprogram 
előmozdítja az Európa 2020 stratégia és az 
egyéb uniós politikák megvalósítását, 
valamint az európai kutatási térség
létrehozását és működését.

A „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzése az, hogy az Unió egészében 
tudás- és innovációalapú gazdaságot és 
társadalmat építsen ki, és emellett 
hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. A 
keretprogram előmozdítja az Európa 2020 
stratégia és az egyéb uniós politikák 
megvalósítását, valamint az európai 
kutatási térség létrehozását és működését.

Or. en

Módosítás 763
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzése az, hogy az Unió egészében 
tudás- és innovációalapú gazdaságot
építsen ki, és emellett hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődéshez. A keretprogram 
előmozdítja az Európa 2020 stratégia és az 
egyéb uniós politikák megvalósítását, 
valamint az európai kutatási térség 
létrehozását és működését.

A „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzése az, hogy az Unió egészében 
tudás- és innovációalapú társadalmat
építsen ki, és emellett hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődéshez. A keretprogram 
előmozdítja az Európa 2020 stratégia és az 
egyéb uniós politikák megvalósítását, 
valamint az európai kutatási térség 
létrehozását és működését.

Or. ro

Módosítás 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 1 a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmat gazdagító és a társadalom 
közreműködésével megvalósuló tudomány 
minden társadalmi szereplő számára 
lehetővé teszi az innovációs ciklusban való 
interakciót, ezáltal javítja az innovációs 
eredmények minőségét és megfelelőségét, 
elfogadhatóságát és fenntarthatóságát, 
integrálva a társadalom érdekeit és 
értékrendjét.

Or. en

Módosítás 765
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 2 bekezdés – 1 
francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az „Európa 2020” stratégia K+F-
célértéke (a GDP 3%-a);

– A kutatás és fejlesztés terén kitűzött cél 
(a GDP 1%-a), a magánfinanszírozás 
vonzására törekedve, ezáltal megvalósítva 
a stratégia K+F-célértékét (legalább a 
GDP 3%-a);

Or. en

Módosítás 766
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 3 bekezdés – 1 
albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy Európában 
globális szinten versenyképes kiválósági 
központok épüljenek ki, döntő fontosságú 
a nemzetközi együttműködés harmadik 
országokkal, valamint nemzetközi, 
regionális és világszintű szervezetekkel.  
Az alap- és felderítő kutatásban 
nélkülözhetetlen a nemzetközi 
együttműködés a kínálkozó tudományos 
és technológiai lehetőségek kamatoztatása 
érdekében. A kutatók és az innovatív 
munkaerő nemzetközi mobilitásának 
elősegítése is kulcsfontosságú a globális 
együttműködés elmélyítéséhez. 
Ennélfogva a nemzetközi együttműködést 
a „Horizont 2020” keretprogram 
mindhárom prioritása vonatkozásában elő 
kell segíteni. Ezen túlmenően célszerű 
támogatni a célzott horizontális 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram egészére jellemző legyen a 
nemzetközi együttműködés koherens és 
hatékony fejlesztése.

Or. en

Módosítás 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 3 bekezdés – 1 
pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram képzési 
mechanizmusokat alakít ki kifejezetten 
arról, hogyan lehet részt venni a 
„Horizont 2020” keretprogramban, és e 
képzés során a legteljesebb mértékben 
igénybe veszi a meglévő hálózatokat, 
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például a nemzeti kapcsolattartó pontokat, 
és a finanszírozást egyéb forrásokkal, 
különösen a strukturális alapokkal 
megvalósított szinergiák révén oldja meg; 

Or. en

Módosítás 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 5 bekezdés –
bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet (EIT) a „Horizont 2020” 
keretprogram általános célkitűzésének 
eléréséhez és prioritásai teljesítéséhez azzal 
a különös célkitűzéssel járul hozzá, hogy 
integrálja a kutatást, az innovációt és az 
oktatást felölelő tudásháromszöget. Az EIT 
tevékenysége eredményességének 
értékelésére a következő mutatók 
szolgálnak:

Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet (EIT) a „Horizont 2020” 
keretprogram általános célkitűzésének 
eléréséhez és prioritásai teljesítéséhez azzal 
a különös célkitűzéssel járul hozzá, hogy 
integrálja a kutatást, az innovációt és a 
felsőoktatást felölelő tudásháromszöget.
Az EIT tevékenysége eredményességének 
értékelésére a következő mutatók 
szolgálnak:

Or. en

Módosítás 769
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 5 bekezdés – 2 
francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– innovatív termékeket és folyamatokat 
eredményező együttműködés a 
tudásháromszögön belül.

innovatív termékeket, szolgáltatásokat és 
folyamatokat eredményező együttműködés 
a tudásháromszögön belül.
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Or. ro

Módosítás 770
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 5 bekezdés – 2 
a francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- posztgraduális oktatási pálya, amely 
megerősíti a vállalkozói és innovációs 
készségeket, és innovatív induló (start-up) 
és kutatásokból leváló (spin-off) 
vállalkozások létrejöttéhez vezet;

Or. en

Módosítás 771
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 6 a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európa egyes térségei, régiói és 
tagállamai között húzódó kutatási és 
innovációs szakadék megszüntetésének 
elősegítése érdekében a strukturális 
alapokkal való kiegészítő jelleg és alapos 
szinergiák kidolgozására kerül sor a 
kezdeti szakaszban (kapacitásépítés a 
tagállamokban a „Horizont 2020” 
keretprogramban való részvételük 
megfelelőbb előkészítése céljából) és a 
későbbiekben is (a „Horizont 2020” 
keretprogramból származó kutatási és 
innovációs eredmények hasznosítása és 
terjesztése).

Or. en
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Indokolás

A Teresa Riera Madurell-jelentés 76. módosítása alapján.

Módosítás 772
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 6 a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európán belüli kutatási és innovációs 
szakadék megszüntetésének elősegítése 
érdekében a strukturális alapokkal való 
kiegészítő jelleg és alapos szinergiák 
kidolgozására kerül sor a kezdeti 
szakaszban (kapacitásépítés a 
tagállamokban a „Horizont 2020” 
keretprogramban való részvételük 
megfelelőbb előkészítése céljából) és a 
későbbiekben is (a „Horizont 2020” 
keretprogramból származó kutatási és 
innovációs eredmények hasznosítása és 
terjesztése, valamint az értékelés, a 
potenciális lehetőségek azonosítása és 
„kiválósági pecsét” odaítélése a legjobb 
központok számára). Amennyiben 
lehetséges, elő kell segíteni a két eszköz 
közötti interoperabilitást. Ösztönözni kell 
a kumulatív vagy összetett finanszírozást. 
Különösen törekedni kell a szinergiákra 
„A kiválóság terjesztése és a részvétel 
növelése” célkitűzésben meghatározott 
tevékenységek, a páneurópai és regionális 
érdekű kutatási infrastruktúra regionális 
partnerlétesítményei, valamint az EIT-en 
és TIT-jein keresztül végrehajtott 
tevékenységek tekintetében.

Or. en
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Módosítás 773
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés –
bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek a résznek az a célja, hogy fokozza 
és bővítse az Unió tudományos alapjainak 
kiválóságát, valamint megszilárdítsa az 
európai kutatási térséget azzal a céllal, 
hogy az Unió kutatási és innovációs 
rendszere világviszonylatban 
versenyképesebbé váljon. A prioritás négy
különös célkitűzésből áll:

Ennek a résznek az a célja, hogy fokozza 
és bővítse az Unió tudományos alapjainak 
kiválóságát, valamint megszilárdítsa az 
európai kutatási térséget azzal a céllal, 
hogy az Unió kutatási és innovációs 
rendszere világviszonylatban 
versenyképesebbé váljon. A prioritás öt
különös célkitűzésből áll:

Or. en

Módosítás 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – a 
a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) világosan meghatározott program 
végrehajtása a tudomány, a kutatás és az 
innováció átültetésére az oktatási 
tartalomba valamennyi szinten, valamint 
a technológiák alkalmazásra való 
alkalmassá tételére.

Or. en

Módosítás 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – b 
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pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – c 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – c 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – c 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) A Marie Curie-cselekvések az országok 
és ágazatok közötti kutatói mobilitás 
eszközével az egyetemek, kutatóintézetek 
és vállalatok – közöttük a kkv-k – kutatóit
kiemelkedő színvonalú, innovatív kutatási 
tárgyú képzésben, valamint vonzó szakmai 
előmeneteli és ismeretátadási 
lehetőségekben részesítik, ezáltal a lehető 
legjobban felkészítve őket a jelenlegi és a 
jövőbeli társadalmi kihívásokra.
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Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében.

Módosítás 779
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – b 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A kutatási infrastruktúrára vonatkozó 
különös célkitűzés az európai kutatási 
infrastruktúra 2020-ig tartó és azon túli 
fejlesztésére irányul, annak innovációs 
potenciálját és humántőkéjét növeli, és ezt 
kiegészíti a kapcsolódó uniós politikákkal 
és nemzetközi együttműködéssel.

d) A kutatási infrastruktúrára vonatkozó 
különös célkitűzés – az EU kohéziós 
pénzügyi eszközeivel szoros kapcsolatokat 
kialakítva – az európai kutatási 
infrastruktúra 2020-ig tartó és azon túli 
fejlesztésére irányul, annak innovációs 
potenciálját és humántőkéjét növeli, és ezt 
kiegészíti a kapcsolódó uniós politikákkal 
és nemzetközi együttműködéssel.

Or. fr

Módosítás 780
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – d 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A kutatási infrastruktúrára vonatkozó 
különös célkitűzés az európai kutatási 
infrastruktúra 2020-ig tartó és azon túli 
fejlesztésére irányul, annak innovációs 
potenciálját és humántőkéjét növeli, és ezt 
kiegészíti a kapcsolódó uniós politikákkal 
és nemzetközi együttműködéssel.

d) A kutatási infrastruktúrának 
fejlesztenie és támogatnia kell az európai 
kutatási infrastruktúra már meglévő és 
újonnan létrejövő kiválósági elemeit, és az 
innovációs potenciál megerősítése, 
világszínvonalú kutatók vonzása és a 
humántőke képzése révén hozzá kell 
járulnia az európai kutatási térség 
megerősítéséhez, mindezt kiegészítve a 
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nemzetközi együttműködésre vonatkozó
uniós politikával.

Or. en

Módosítás 781
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – d 
a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a felelősségteljes kutatás és innováció 
új tehetségeket vonz az európai 
társadalmakban a tudomány és 
technológia alapvető szerepének és mély 
hatásának tanulmányozásához, 
megszünteti az Unióban a kutatás és az 
innováció területén dolgozók körében 
tapasztalható, a nemek közötti 
megkülönböztetésen alapuló 
különbségeket, valamint növeli a 
tudományos és technológiai lehetőségek 
társadalmi elismerését.

Or. en

Módosítás 782
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – d 
a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kiválóság terjesztése és a részvétel 
növelése a szakpolitikai képzési, 
hálózatépítési és képzési lehetőségek 
támogatása révén kibontakoztatja az 
európai tehetségekben rejlő lehetőségeket;
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Or. en

Módosítás 783
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – d 
a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A hálózatok kiválósága hozzájárul a 
tudományos és technológiai viszonyok 
szerkezeti átalakulásához az Unió kevésbé 
fejlett területein, továbbá az általános 
uniós kutatási és innovációs képesség 
megerősítéséhez annak érdekében, hogy 
az általuk kínált lehetőségeket az e 
területek gazdasági és társadalmi 
szhükségleteinek szolgálatába állítsa. 

Or. en

Módosítás 784
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – d 
a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A felelősségteljes kutatás és innováció 
számos érintett szereplő – többek között a 
civil társadalom képviselői – elképzeléseit 
veszi figyelembe, és a kutatási, fejlesztési 
és innovációs programoknak e szereplők 
előtt nyitva kell állniuk. 

Or. en
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Módosítás 785
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E különös célkitűzések mindegyike külön-
külön bizonyíthatóan nagy uniós 
hozzáadott értéket képvisel. Együtt pedig a 
tevékenységeknek olyan hatásos és 
kiegyensúlyozott együttesét alkotják, 
amely – a nemzeti és a regionális szintű 
tevékenységekkel kiegészülve – Európa 
valamennyi igényére kiterjed a fejlett 
tudomány és technológia területén.
Egyetlen programba foglalva 
egyöntetűbben, ésszerűbben, egyszerűbben 
és célzottabban fejthetik ki hatásukat, 
miközben megőrzik a hatékonyságukhoz 
létfontosságú folytonosságot.

E különös célkitűzések mindegyike külön-
külön bizonyíthatóan nagy uniós 
hozzáadott értéket képvisel. Együtt pedig a 
tevékenységeknek olyan hatásos és 
kiegyensúlyozott együttesét alkotják, 
amely – nemzeti, regionális és helyi szintű 
tevékenységekkel kiegészülve – Európa 
valamennyi igényére kiterjed a fejlett 
tudomány és technológia területén.
Egyetlen programba foglalva 
egyöntetűbben, ésszerűbben, egyszerűbben 
és célzottabban fejthetik ki hatásukat, 
miközben megőrzik a hatékonyságukhoz 
létfontosságú folytonosságot.

Or. ro

Módosítás 786
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. rész – „Ipari vezető szerep” prioritás II. rész – „Vezető szerep az iparban és a 
szolgáltatási ágazatban” prioritás

Or. ro

Módosítás 787
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés –
bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E résznek az a célja, hogy felgyorsítsa 
olyan technológiák és innovatív 
megoldások kifejlesztését, amelyekre a 
jövő vállalkozásai támaszkodhatnak, és 
amelyek az innovatív európai kkv-ket 
segítik abban, hogy világviszonylatban 
vezető cégekké fejlődjenek. A prioritás 
három különös célkitűzésből áll:

E résznek az a célja, hogy felgyorsítsa 
olyan technológiák és innovatív 
megoldások kifejlesztését, amelyekre a 
jövő vállalkozásai támaszkodhatnak, és 
amelyek az innovatív európai kkv-ket 
segítik abban, hogy világviszonylatban 
vezető cégekké fejlődjenek. Különös 
figyelmet kell szentelni az 
„innovációfogyasztás” előmozdításának, 
ami a tudás és a technológia átadását 
jelenti az állami kutatóközpontok részéről 
a társaságok, kiváltképpen a kkv-k, a 
közszervezetek és a vállalkozói 
kapacitással rendelkező polgárok 
számára. A prioritás három különös 
célkitűzésből áll:

Or. en

Módosítás 788
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
az IKT, a nanotechnológia, a fejlett 
anyagok, a biotechnológia, a korszerű 
gyártás és feldolgozás és a világűr 
tárgyában végzett kutatáshoz, fejlesztéshez 
és demonstrációhoz nyújt célzott 
támogatást. Ezen belül kiemelt hangsúlyt 
kap a különböző technológiák közötti 
kölcsönhatás és konvergencia, és a 
magasan fejlett kutatási infrastruktúrához 
való hozzáférés Európában minden 
érdemleges területen meggyorsítja majd 
az előrelépést.
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Or. en

Módosítás 789
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 790
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az „Ipari vezető szerepnek” hozzá kell járulni az európai szabványok kialakításához, 
amelyeket világszerte elismernek és alkalmaznak. A technológiai szempontból összetett 
világban a szabványok piaci erőt is jelentenek és multiplikátor hatást fejtenek ki a kutatástól 
az innovációig vezető úton.

Módosítás 791
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 793
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
az IKT, a nanotechnológia, a fejlett 
anyagok, a biotechnológia, a korszerű 
gyártás és feldolgozás és a világűr 
tárgyában végzett kutatáshoz, fejlesztéshez 
és demonstrációhoz nyújt célzott 
támogatást. A felhasználói igényekkel 
kapcsolatos megfontolásokat, valamint a 
nemek közötti egyenlőség szempontjait 
mindezen területeken megfelelően 
tekintetbe kell venni. Ezen belül kiemelt 
hangsúlyt kap a különböző technológiák 
közötti kölcsönhatás és konvergencia.

Or. en

Módosítás 795
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I melléklet – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 797
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
az IKT, a nanotechnológia, a
kvantumoptika, a fejlett anyagok, a 
biotechnológia, a korszerű gyártás és 
feldolgozás, a robotika és a világűr 
tárgyában végzett kutatáshoz, fejlesztéshez 
és demonstrációhoz nyújt célzott 
támogatást. Ezen belül kiemelt hangsúlyt 
kap a különböző technológiák közötti 
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kölcsönhatás és konvergencia. Mindezen 
területeken megfelelő módon tekintetbe 
kell venni a felhasználók szükségleteit, a 
köz- és a magánszférában egyaránt.  

Or. de

Módosítás 798
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – b 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A „Kockázatfinanszírozáshoz jutás” 
különös célkitűzés a kutatási-fejlesztési és 
innovációalapú cégek és projektek hitel- és 
tőkealapú finanszírozási lehetőségeinek –
valamennyi fejlődési szakaszban jelentkező 
– szűkösségére keres megoldást. Ehhez – a 
vállalkozások, főként a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
javító program tőkefinanszírozó 
eszközéhez hasonlóan – az uniós szintű 
kockázatitőke-piac fejlődését mozdítja elő.

b) A „Kockázatfinanszírozáshoz jutás” 
különös célkitűzés a kutatási-fejlesztési és 
innovációalapú cégek és projektek hitel- és 
tőkealapú finanszírozási lehetőségeinek –
valamennyi fejlődési szakaszban jelentkező 
– szűkösségére keres megoldást. Ehhez – a 
vállalkozások, főként a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
javító program tőkefinanszírozó 
eszközéhez hasonlóan – az uniós szintű
korai finanszírozás és kockázatitőke-piac 
fejlődését mozdítja elő.

Or. en

Módosítás 799
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – c 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös célkitűzés 
az innováció minden formáját ösztönzi a 

c) Az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös célkitűzés
a kkv-k méreteihez igazított támogatást 
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kkv-knél, közülük elsősorban azokra 
összpontosítva, amelyek növekedése és 
nemzetközivé válása egységes piaci vagy 
még nagyobb léptékűnek ígérkezik.

nyújt az innováció minden formájához a 
kkv-knél, szakosított és személyre szabott 
programokat és eszközöket tartalmazó 
eszköztárat bocsátva rendelkezésre, amely 
többek között az alábbiakban foglalja 
magába: megvető tőkéhez és 
támogatásokhoz való hozzáférés, hitel- és 
tőkealapú finanszírozási lehetőségekhez 
való hozzáférés, mentori és tanácsadási 
szolgáltatások, K+F hálózatokhoz és 
klaszterekhez való hozzáférés.  Különösen 
fontos, hogy célzott kkv-támogató eszköz 
kerüljön beépítésre a „Vezető szerep az 
alap- és az ipari technológiák területén”, 
valamint a „Társadalmi kihívások” 
prioritási területekbe. 

Or. en

Módosítás 800
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – c 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös célkitűzés 
az innováció minden formáját ösztönzi a 
kkv-knél, közülük elsősorban azokra 
összpontosítva, amelyek növekedése és 
nemzetközivé válása egységes piaci vagy
még nagyobb léptékűnek ígérkezik.

c) Az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös célkitűzés 
az innováció minden formáját ösztönzi a 
kkv-knél, közülük elsősorban azokra 
összpontosítva, amelyek növekedése és 
nemzetközivé válása az egységes piacon
vagy azon kívül potenciálisan lehetséges.

Or. de

Módosítás 801
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – c 
pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös célkitűzés 
az innováció minden formáját ösztönzi a 
kkv-knél, közülük elsősorban azokra 
összpontosítva, amelyek növekedése és 
nemzetközivé válása egységes piaci vagy
még nagyobb léptékűnek ígérkezik.

c) Az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös célkitűzés 
az innováció minden formáját ösztönzi a 
kkv-knél, közülük elsősorban azokra 
összpontosítva, amelyek növekedése, 
felvevőképessége, innovációteremtő 
képessége és nemzetközivé válása az
egységes piacon vagy azon kívül 
potenciálisan lehetséges.

Or. en

Módosítás 802
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek az üzleti élet 
szempontjaihoz igazodó menetrendet 
követnek. A „Kockázatfinanszírozáshoz 
jutás” és az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös célkitűzés 
keresletorientált, alulról építkező logikát
követ, előre meghatározott prioritások 
nélkül. Ennek kiegészítéseképpen 
pénzügyi eszközök és egy célzott kkv-
támogató eszköz alkalmazására kerül sor 
szakpolitika-központú logika szerint, a
„Társadalmi kihívások” rész és a „Vezető 
szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén” különös célkitűzés keretein 
belül.

A tevékenységek során alulról felfelé 
építkező megközelítést kell követni. A
költségvetés végrehajtása során a 
„Kockázatfinanszírozáshoz jutás” és az
„Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös célkitűzés
tekintetében elsődlegesen keresletorientált, 
alulról építkező logikát kell követni, a
„Társadalmi kihívások”, valamint a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” prioritást élvező
különös célkitűzés keretein belül azonban 
kizárólag ez a logika alkalmazandó. Ezt 
egészíti ki a kkv-k támogatását célzó 
eszköz lehetséges felülről lefelé történő 
alkalmazása az üzleti értékesítést 
megelőző beszerzési vagy innovációs 
beszerzési tevékenységek részeként, 
amennyiben a tagállamokban jelentkező 
közbeszerzési igények uniós szinten való 
mozgósításának szükségessége 
kimutatható. 
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Or. en

Módosítás 803
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 11 a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködési projekteknek e 
tekintetben továbbra is a fő eszköznek kell 
maradniuk.

Or. de

Módosítás 804
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
költségvetési keretének együttesen mintegy
15%-a juthat a kkv-kre.

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
költségvetési keretének együttesen mintegy
30%-a juthat a kkv-kre.

Or. it

Indokolás

A kkv-k számára stratégiai jelentőséggel bír, ha a Bizottság javaslatánál erőteljesebb 
ösztönzésben részesülnek a „Horizont 2020” keretprogramban való részvételük tekintetében.

Módosítás 805
Paul Rübig
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés
költségvetési keretének együttesen 
mintegy 15%-a juthat a kkv-kre.

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k
részvétele tekintetében integrált 
megközelítést követ, amelynek 
köszönhetően a társadalmi kihívásokhoz 
kapcsolódó valamennyi különös célkitűzés 
és a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés
teljes összesített költségvetéséből a kkv-kre
juttatott támogatásnak el kell érnie a 
20%-ot.

Or. en

Indokolás

A kkv-k részvételének növelése döntő jelentőségű tényező a törekvő és innovatív 
vállalkozások, az induló vállalkozások, valamint a kutatószervezetekből és egyetemekből 
leváló, ún. „hasznosító” (spin-off) vállalkozások innovációs erejének fokozása szempontjából, 
ami az innovatív megoldások létrejöttének és a „Horizont 2020” keretprogram általános 
sikerének záloga. A hetedik keretprogram során követett, és valószínűleg meg is valósuló 
célkitűzés 15% volt, a „Horizont 2020” keretprogram tekintetében azonban nagyratörőbb –
ugyanakkor a valósághoz igazodó és megvalósítható – célt kell kitűzni a kkv-k innovációs 
potenciáljának maradéktalan kihasználása érdekében. 

Módosítás 806
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés
költségvetési keretének együttesen 
mintegy 15%-a juthat a kkv-kre.

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, és 
egyértelmű mechanizmust hoz létre a kkv-
k tudás- és technológiatranszfer iránti 
igényeinek meghatározása és teljesítése 
céljából. A társadalmi kihívásokhoz 
kapcsolódó valamennyi különös célkitűzés 
és a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
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technológiák területén” különös célkitűzés
teljes összesített költségvetéséből a
támogatás legalább 20%-át kell a kkv-kre, 
a közösségre, az iparra és a 
nagyközönségre juttatni;

Or. en

Módosítás 807
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a 
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös 
célkitűzés költségvetési keretének 
együttesen mintegy 15%-a juthat a kkv-
kre.

A „Horizont 2020” keretprogram során a 
kkv-k részvétele tekintetében integrált 
megközelítést kell alkalmazni, amelynek 
eredményeképpen a kkv-kra fordított 
forrásoknak el kell érniük a „Horizont 
2020” keretprogram valamennyi
költségvetési kerete összesített értékének 
legalább 20%-át, amelynek legalább 10%-
át a kkv-támogató eszközre kell fordítani.

Or. en

Módosítás 808
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
költségvetési keretének együttesen

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít. E célból a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés
teljes összesített költségvetési keretéből
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mintegy 15%-a juthat a kkv-kre. mintegy 18%-ot kell a kkv-kre juttatni.

Or. de

Módosítás 809
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
költségvetési keretének együttesen mintegy 
15%-a juthat a kkv-kre.

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
költségvetési keretének együttesen több 
mint 15%-át kell a kkv-kre juttatni.

Or. en

Módosítás 810
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
költségvetési keretének együttesen mintegy
15%-a juthat a kkv-kre.

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
költségvetési keretének együttesen
legalább 15%-a juthat a kkv-kre.

Or. ro
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Módosítás 811
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés
technológiavezérelt közelítésmódot 
alkalmaz a több területen, iparágban vagy 
szolgáltatási ágban alkalmazható 
alaptechnológiák kifejlesztése érdekében.
E technológiáknak a társadalmi kihívások 
kezelése céljából történő alkalmazását a 
„Társadalmi kihívások” rész 
erőfeszítéseihez csatlakozva mozdítja elő.

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés
politikavezérelt közelítésmódot alkalmaz a 
több területen, iparágban vagy szolgáltatási 
ágban alkalmazható alaptechnológiák 
kifejlesztése érdekében.

Or. en

Módosítás 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
technológiavezérelt közelítésmódot 
alkalmaz a több területen, iparágban vagy 
szolgáltatási ágban alkalmazható 
alaptechnológiák kifejlesztése érdekében.
E technológiáknak a társadalmi kihívások 
kezelése céljából történő alkalmazását a
„Társadalmi kihívások” rész 
erőfeszítéseihez csatlakozva mozdítja elő.

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
technológiavezérelt közelítésmódot 
alkalmaz a több területen, iparágban vagy 
szolgáltatási ágban alkalmazható 
alaptechnológiák kifejlesztése érdekében.
E technológiáknak a társadalmi kihívások 
kezelése céljából történő alkalmazását a
„Társadalmi kihívások” rész 
erőfeszítéseihez csatlakozva mozdítja elő.
E cél elérése érdekében önálló, egyedi 
költségvetéssel ellátott különleges 
interdiszciplináris programot is indítani 
kell, amelynek tárgyát a tudomány és a 
technológia etikai, jogi és társadalmi 
vonatkozásai képezik.
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Or. en

Módosítás 813
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés –
bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rész közvetlen válasz az Európa 2020 
stratégiában kijelölt, arra irányuló politikai 
prioritásokra és társadalmi kihívásokra, 
hogy a kutatási és innovációs erőfeszítések 
elérjék az uniós politikai célok 
teljesítéséhez szükséges kritikus tömeget.
A finanszírozás a következő különös 
célkitűzésekre összpontosul:

Ez a rész közvetlen válasz az Európa 2020 
stratégiában kijelölt, arra irányuló politikai 
prioritásokra és társadalmi kihívásokra, 
hogy a kutatási és innovációs erőfeszítések 
elérjék az uniós politikai célok 
teljesítéséhez szükséges kritikus tömeget.
A fő figyelmet itt is az együttműködési 
projektekre kell összpontosítani. A
finanszírozás a következő különös 
célkitűzésekre összpontosul:

Or. de

Módosítás 814
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – b 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság;

b) Élelmezésbiztonság, élelmiszer-minőség 
és -biztonság, fenntartható mezőgazdaság, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság

Or. en
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Módosítás 815
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – b 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint 
a biogazdaság;

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, a fenntartható halászat és 
akvakultúra által létrehozott termelékeny 
tengerek és óceánok, valamint a 
biogazdaság;
(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik.)

Or. en

Módosítás 816
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – b 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság;

b) Biogazdaság: élelmezésbiztonság, 
fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás 
és tengerhasznosítási célú kutatás, valamint
bioalapú termékek előállításával 
foglalkozó iparágak
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Az „Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság” elnevezésű európai 
stratégia szerint a biogazdaság magában foglalja a megújuló biológiai erőforrások 
termelését, valamint gondoskodik ezen erőforrások élelmiszerekké, takarmánnyá, 
biotermékekké és a bioenergiává történő átalakításáról. A biogazdaság a „biogazdaság” 
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átfogó kihívás által támogatandó négy főbb ágazatot foglal magában: mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra, bioalapú termékek előállításával foglalkozó 
iparágak és az élelmiszer.

Módosítás 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – b 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság;

b) Biogazdaság: élelmezésbiztonság, 
fenntartható mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint
bioalapú termékek előállításával 
foglalkozó ipar;

(E módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

Az „Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság” elnevezésű európai 
stratégia szerint a biogazdaság a „biogazdaság” átfogó kihívás által támogatandó négy főbb 
ágazatot foglal magában: mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra, 
bioalapú termékek előállításával foglalkozó iparágak és az élelmiszer. Ennek a címnek ezért 
tükröznie kell az Európai Bizottság által kidolgozott meghatározást.

Módosítás 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – b 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 

b) Európai biogazdasági kihívások: 
élelmezésbiztonság, beleértve az 
élelmiszer-biztonságot, fenntartható 
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biogazdaság; mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás

Or. en

Módosítás 819
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – c 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztonságos, tiszta és hatékony energia; c) Energiahatékonyság, valamint
biztonságos, tiszta és hatékony energia

Or. ro

Módosítás 820
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – e 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok;

e) éghajlatváltozás, környezetvédelem,
erőforrás-hatékonyság és a nyersanyagok
megőrzése és fenntartható felhasználása;

Or. en

Módosítás 821
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – e 
pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok;

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok, valamint 
ellátásbiztonság;

Or. en

Módosítás 822
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – e 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok;

e) Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és a nyersanyagok fenntartható 
felhasználása

Or. en

Módosítás 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – e 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok;

e) Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és a nyersanyagok fenntartható 
felhasználása;

Or. en

Módosítás 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
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Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – e 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok;

e) e) éghajlatváltozás, vízgazdálkodás,
erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok;

Or. en

Módosítás 825
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – e 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok;

e) Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és a nyersanyagok megőrzése és 
fenntartható felhasználása;

Or. es

Indokolás

A nyersanyagok „megőrzésének és fenntartható felhasználásának” beillesztése a célkitűzés 
megnevezésén kívül biztosítja megvalósításának hatékonyságát is.

Módosítás 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – f 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak.

f) Európa egy változó világban - inkluzív, 
innovatív és gondolkodó társadalmak.
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Or. en

Módosítás 827
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – f 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak.

f) az európai társadalmak, kultúrák és 
társadalmi változások megértése

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik. Elfogadása esetén az egész szövegben ennek 
megfelelő változtatásra van szükség. A kultúra minden társadalmi változás és megújulás 
alapja, ezért érdemes e fogalmat a jogszövegbe beépíteni és hangsúlyozni, hogy e kihívás 
homlokterében áll.

Módosítás 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – f 
a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Biztonságos társadalmak – Európa és 
polgárai szabadságának és biztonságának 
védelme

Or. en

Módosítás 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – f 
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a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a kultúra és a tudás nehezen 
meghatározható területei

Or. en

Módosítás 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – f 
b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) intelligens városok és kulturális 
örökség

Or. en

Módosítás 831
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A
hangsúlyt a kihívásoknak való megfelelés 
érdekében a különböző területeken, 
technológiákon, tudományágakon és 
kutatási infrastruktúrákon átívelő 
források és az ismeretek kritikus
tömegének felhalmozására kell helyezni.
A tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
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innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

Or. en

Módosítás 832
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a 
demonstrációra, a tesztelési 
környezetekre, a közbeszerzések 
támogatására, a terméktervezésre, a 
végfelhasználó-központú innovációra, a 
szociális innovációra és az innovatív 
megoldások piaci elterjedésére.

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A nem 
technológiai, szervezeti, rendszerszintű 
innovációra és az állami szektor 
innovációjára ugyanakkora figyelmet kell 
fordítani, mint a technológiavezérelt 
megoldásokra. A hangsúly a különböző 
területek, technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre.

Or. en



PE492.761v01-00 40/177 AM\907534HU.doc

HU

Módosítás 833
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a 
demonstrációra, a tesztelési 
környezetekre, a közbeszerzések 
támogatására, a terméktervezésre, a 
végfelhasználó-központú innovációra, a 
szociális innovációra és az innovatív 
megoldások piaci elterjedésére.

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, amelyben az
alaptudomány, az alkalmazott kutatás, az 
ismeretek átadása és az innováció fontos 
és egymással összefüggő alkotóelemek, és 
amely a politikai prioritásokra 
összpontosít, a fejlesztésre érdemes 
technológiák és megoldások pontos 
előzetes kijelölése nélkül. A hangsúlyt a
kihívásoknak való megfelelés érdekében a 
világszínvonalú infrastruktúrához való 
hozzáférést biztosító, a különböző
területeken, technológiákon, 
tudományágakon és kutatási 
infrastruktúrákon átívelő források és az 
ismeretek kritikus tömegének 
felhalmozására kell helyezni. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek,
felfrissítve az alapszintű és az alkalmazott 
tudományra fordított figyelmet, valamint
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az
ismeretek átadására és az innovációhoz 
kapcsolódó tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, amelyben az 
alaptudomány, az alkalmazott kutatás, az 
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érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

ismeretek átadása és az innováció 
egyformán fontos és egymással 
összefüggő alkotóelem, és amely a 
politikai prioritásokra összpontosít, a 
fejlesztésre érdemes technológiák és 
megoldások pontos előzetes kijelölése 
nélkül. A hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

Or. en

Módosítás 835
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, amelyben az 
alaptudomány, az alkalmazott kutatás, az 
ismeretek átadása és az innováció 
egyformán fontos és egymással 
összefüggő alkotóelem, és amely a 
politikai prioritásokra összpontosít, a 
fejlesztésre érdemes technológiák és 
megoldások pontos előzetes kijelölése 
nélkül. A hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
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innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére, ideértve a 
szabványosítást is valamennyi szakaszban.

Or. en

Módosítás 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére. E cél elérése érdekében 
önálló, egyedi költségvetéssel ellátott 
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különleges interdiszciplináris programot 
is indítani kell, amelynek tárgyát a 
tudomány és a technológia etikai, jogi és 
társadalmi vonatkozásai képezik.

Or. en

Módosítás 837
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A
hangsúlyt a kihívásoknak való megfelelés 
érdekében a világszínvonalú 
infrastruktúrához való hozzáférést 
biztosító, a különböző területeken, 
technológiákon, tudományágakon és 
kutatási infrastruktúrákon átívelő 
források és az ismeretek kritikus
tömegének felhalmozására kell helyezni.
A tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések és az üzleti hasznosítást 
megelőző beszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

Or. en
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Módosítás 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére. A „Horizont 2020” 
keretprogramban kitűzött célok 
megvalósítása érdekében – különös 
tekintettel a társadalmi kihívásokról szóló 
III. részben foglaltakra – szükséges, hogy 
az együttműködési projektekbe az érintett 
szereplők széles körét vonják be, a 
kutatóintézetektől és a kutatással 
foglalkozó vállalkozásoktól a köz- és a 
magánszféra felhasználóiig. 

Or. en

Módosítás 839
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van, ami 
intézményesített állami-magán 
partnerségek felállítása révén 
megvalósítható. A tevékenységek a 
kutatástól a piacig elvezető teljes 
folyamatra kiterjednek, mostantól kiemelt 
hangsúlyt helyezve az innovációhoz 
kapcsolódó tevékenységekre, például a 
kísérletezésre, a demonstrációra, a 
tesztelési környezetekre, a közbeszerzések 
támogatására, a terméktervezésre, a 
végfelhasználó-központú innovációra, a 
szociális innovációra és az innovatív 
megoldások piaci elterjedésére.

Or. en

Módosítás 840
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
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tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek, 
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra – valamint a 
társadalomra gyakorolt hatására –
kiterjednek, mostantól kiemelt hangsúlyt 
helyezve az innovációhoz kapcsolódó 
tevékenységekre, például a kísérletezésre, a 
demonstrációra, a tesztelési környezetekre, 
a közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

Or. en

Módosítás 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásalapú megközelítés követése 
érdekében a kutatási és innovációs 
tevékenységek összehangolt stratégiai 
tervezésére van szükség. A koordináció 
megoldhatja a széttöredezettség 
problémáját és javíthatja a technológiai és 
infrastrukturális erőforrásoknak az egész
kutatói közösség által az egyes kihívások 
tekintetében történő felhasználását. Ezen 
túlmenően az esetek többségében az 
innovációval kapcsolatos siker eléréséhez 
a kiváló kutatás fenntartására vonatkozó 
hosszú távú kötelezettségvállalás 
szükséges. A stratégiai intézkedések és a 
tudományos tanácsadás a kezdetektől 
szakértői hozzájárulást biztosíthat a 
szakpolitika terén, fejlesztheti az 
innovációt és a versenyképességet az 
innovációs ciklus összetettségének 
megértése révén, és több külföldi kutató 
részvételét ösztönözheti. A kutatás és az 
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innováció egyes kihívásokkal kapcsolatos 
tudományos tanácsadáson alapuló 
stratégiai összehangolását magas szintű 
független szakértőkből álló ágazati 
tanácsadó bizottságok alakítják ki, ami 
hozzájárul a legmegfelelőbb vezetésen 
alapuló kutatási és innovációs programok 
kijelöléséhez, és biztosítja a nagyobb 
léptékű kölcsönhatáshoz és szinergiákhoz 
szükséges lendületet és eszközöket.

Or. en

Módosítás 842
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásalapú megközelítés követése 
érdekében a kutatási és innovációs 
tevékenységek összehangolt stratégiai 
tervezésére van szükség. A koordináció 
megoldhatja a széttöredezettség 
problémáját és javíthatja a technológiai és 
infrastrukturális erőforrásoknak az egész 
kutatói közösség által az egyes kihívások 
tekintetében történő felhasználását. Ezen 
túlmenően az esetek többségében az 
innovációval kapcsolatos siker eléréséhez 
a kiváló kutatás fenntartására vonatkozó 
hosszú távú kötelezettségvállalás 
szükséges. A stratégiai intézkedések és a 
tudományos irányítás a kezdetektől 
szakértői hozzájárulást biztosíthat a 
szakpolitika terén, fejlesztheti az 
innovációt és a versenyképességet az 
innovációs ciklus összetettségének 
megértése révén, és több külföldi kutató 
részvételét ösztönözheti. Annak 
érdekében, hogy minden kihívás esetében 
stratégiai kutatási és innovációs 
koordináció jöjjön létre, a Bizottságnak 
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konzultálnia kell az egyetemi élet, az ipari 
környezet, a végfelhasználók és a civil 
társadalom legelismertebb és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező érdekeltjeivel, 
többek között tudósokkal, mérnökökkel és 
vállalkozókkal,biztosítva ezáltal az összes 
szektorra és érintett kutatási területre 
kiterjedő sokféleséget. Ez lehetővé teszi, 
hogy figyelemmel kísérjék a jelenlegi és 
tervezett intézkedések megfelelőségét és 
elégségességét, illetve hogy tudatában 
legyenek az elhanyagolt témaköröknek és 
megkettőzött erőfeszítéseknek.  A duplán 
végzett munka mennyiségének lehető 
legkisebbre csökkentése érdekében a 
Bizottságnak a már meglévő konzultációs 
eszközök – többek között az európai 
innovációs partnerségek, az európai 
technológiai platformok és a közös 
programozási kezdeményezések –
használatára kell törekednie a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtása során.

Or. en

Indokolás

A módosítás alapja Teresa Riera Madurell jelentése (89. módosítás), valamint Maria da 
Graca Carvalho jelentése (25. módosítás).

Módosítás 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásalapú megközelítés követése 
érdekében a kutatási és innovációs 
tevékenységek összehangolt stratégiai 
tervezésére van szükség. A koordináció 
megoldhatja a széttöredezettség 
problémáját és javíthatja a technológiai és 
infrastrukturális erőforrásoknak az egész 
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kutatói közösség által az egyes kihívások 
tekintetében történő felhasználását. Ezen 
túlmenően az esetek többségében az 
innovációval kapcsolatos siker eléréséhez 
a kiváló kutatás fenntartására vonatkozó 
hosszú távú kötelezettségvállalás 
szükséges. A stratégiai intézkedések és a 
tudományos irányítás a kezdetektől 
szakértői hozzájárulást biztosíthat a 
szakpolitika terén, fejlesztheti az 
innovációt és a versenyképességet az 
innovációs ciklus összetettségének 
megértése révén, és több külföldi kutató 
részvételét ösztönözheti. Az egyes 
kihívásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció stratégiai koordinációját az 
egyetemi életből és az ipari környezetből, 
valamint a végfelhasználók és a civil 
társadalom köréből kikerülő magas szintű 
független szakértőkből álló ágazati 
irányítóbizottságok alakítják ki, ami 
hozzájárul a legmegfelelőbb vezetésen 
alapuló kutatási és innovációs programok 
kijelöléséhez, és biztosítja a nagyobb 
léptékű kölcsönhatáshoz és szinergiákhoz 
szükséges lendületet és eszközöket.

Or. en

Indokolás

Minden ágazati irányítóbizottságnak kiegyensúlyozottnak kell lennie és az érdekelt közösségek 
(a tudományos élet, az ipari környezet, a civil társadalom, a végfelhasználók és mások)széles 
körét képviselő rangos személyiségekből kell állnia. Az ezen bizottságok/tanácsok szerepe az 
volna, hogy folyamatos stratégiai tanácsadást biztosítsanak a „Horizont 2020” program 
keretében és a kapcsolódó közösségi politikai területeken folyó és tervezett tevékenységekhez, 
és megfelelően összehangolják egymással a meglévő számos eszköz és kezdeményezés – közös 
programok, köz-magán társulások (PPP), közszektoron belüli társulások (P2P), tudományos 
és innovációs társulások (TIT), európai innovációs partnerségek (EIP) stb. – működését. 

Módosítás 844
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 a bekezdés 
(új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásalapú megközelítés követése 
érdekében a kutatási és innovációs 
tevékenységek összehangolt stratégiai 
tervezésére van szükség. A koordináció 
megoldhatja a széttöredezettség 
problémáját és javíthatja a technológiai és 
infrastrukturális erőforrásoknak az egész 
kutatói közösség által az egyes kihívások 
tekintetében történő felhasználását. Ezen 
túlmenően az esetek többségében az 
innovációval kapcsolatos siker eléréséhez 
a kiváló kutatás fenntartására vonatkozó 
hosszú távú kötelezettségvállalás 
szükséges. A stratégiai intézkedések és a 
tudományos irányítás a kezdetektől 
szakértői hozzájárulást biztosíthat a 
szakpolitika terén, fejlesztheti az 
innovációt és a versenyképességet az 
innovációs ciklus összetettségének 
megértése révén, és több külföldi kutató 
részvételét ösztönözheti. A kutatás és az 
innováció egyes kihívásokkal kapcsolatos, 
tudományos irányításon alapuló stratégiai 
összehangolását magas szintű független 
szakértőkből álló ágazati 
irányítóbizottságok alakítják ki, ami 
hozzájárul a legmegfelelőbb vezetésen 
alapuló kutatási és innovációs programok 
kijelöléséhez, és biztosítja a nagyobb 
léptékű kölcsönhatáshoz és szinergiákhoz 
szükséges lendületet és eszközöket. E 
bizottságok szerepe az volna, hogy 
folyamatos stratégiai tanácsadást 
biztosítsanak a „Horizont 2020” program
keretében és a kapcsolódó közösségi 
politikai területeken folyó és tervezett 
tevékenységekhez.

Or. en

Indokolás

Az ágazati irányítóbizottságok szerepét és feladatait világosan meg kell határozni.
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Módosítás 845
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes társadalmi kihívások keretében a 
kutatási prioritásokat és célkitűzéseket 
átlátható módon és a részvétel lehetővé 
tétele mellett kell meghatározni, a 
szereplők – többek között a tudományos 
közösség, kutatók (kisebb kutatóhelyek 
kutatói is), a közszféra, a magánszféra és 
különösen a kkv-k, civil társadalmi 
szervezetek és egyéb fontos érdekelt felek 
– kiegyensúlyozott bevonásával; ehhez 
kapcsolódóan a Bizottság speciális 
platformokat hoz létre a polgárok és a 
civil társadalmi szervezetek által a kutatás 
szereplőivel folytatott párbeszédhez a 
társadalmi kihívások részét képező 
kutatási prioritások terén;

Or. en

Módosítás 846
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. E 
tudományágak fejlesztése ezenkívül az
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
is támogatásban részesül. A támogatás a 
nemzetközi, uniós, nemzeti és regionális 
szintű döntéshozatal tudományos 

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. A 
társadalom- és a bölcsészettudományokat 
a program valamennyi területén 
képviseltetni kell a 
programbizottságokban, valamint a 
projekt lebonyolításával és a program 
értékelésével foglalkozó szakértői 
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eredményekkel való szilárd 
alátámasztására is összpontosulni fog.
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
része lesz a harmadik országokkal való 
stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

csoportokban.  E tudományágak fejlesztése 
ezenkívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés keretében is támogatásban 
részesül. A nemek közötti egyenlőség 
szempontjaira ugyancsak 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
valamennyi kihívás keretében. A
támogatás a nemzetközi, uniós, nemzeti és 
regionális szintű döntéshozatal tudományos 
eredményekkel való szilárd 
alátámasztására is összpontosulni fog.
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
része lesz a harmadik országokkal való 
stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

Or. en

Indokolás

Garantálni kell, hogy a társadalom- és a bölcsészettudományok ne szoruljanak háttérbe, és 
hogy ne váljanak csupán az innováció megértéséhez vagy elfogadhatóságának 
megállapításához szükséges eszközzé. Ez garantálja a társadalmi kihívásokkal foglalkozó 
kutatás pluridiszciplináris jellegét.

Módosítás 847
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. E 
tudományágak fejlesztése ezenkívül az
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
is támogatásban részesül. A támogatás a 
nemzetközi, uniós, nemzeti és regionális 

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. A 
társadalom- és a bölcsészettudományokat 
a program valamennyi területén 
képviseltetni kell a 
programbizottságokban, valamint a 
projektek lebonyolításával és a program 
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szintű döntéshozatal tudományos 
eredményekkel való szilárd 
alátámasztására is összpontosulni fog.
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
része lesz a harmadik országokkal való 
stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

értékelésével foglalkozó szakértői 
csoportokban.  E tudományágak fejlesztése 
ezenkívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés keretében is támogatásban 
részesül. A támogatás a nemzetközi, uniós, 
nemzeti és regionális szintű döntéshozatal 
tudományos eredményekkel való szilárd 
alátámasztására is összpontosulni fog.
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
része lesz a harmadik országokkal való 
stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

Or. en

Indokolás

Feltétlenül garantálni kell, hogy a társadalom- és a bölcsészettudományok ne szoruljanak 
háttérbe, és hogy ne váljanak csupán az innováció megértéséhez vagy elfogadhatóságának 
megállapításához szükséges eszközzé. Ez garantálja a társadalmi kihívásokkal foglalkozó 
kutatás pluridiszciplináris jellegét.

Módosítás 848
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. E 
tudományágak fejlesztése ezenkívül az
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
is támogatásban részesül. A támogatás a 
nemzetközi, uniós, nemzeti és regionális 
szintű döntéshozatal tudományos 
eredményekkel való szilárd 

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. E 
tudományokat maradéktalanul be kell 
építeni a munkaprogramokba, a 
programbizottságokban és projektekért és 
programértékelésért felelős szakértői 
csoportokban való képviseletük révén 
minden területen, illetve a 
társadalomtudomány orientált felhívások 
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alátámasztására is összpontosulni fog.
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
része lesz a harmadik országokkal való 
stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

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

Or. en

Módosítás 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\907534HU.doc 55/177 PE492.761v01-00

HU

támogatásban részesül. tömeget igényelnek vagy amelyek esetében 
Európa vezető szerephez juthat. A 
nemzetközi együttműködés ezenkívül az
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
is átfogó támogatásban részesül.

Or. en

Módosítás 850
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 851
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A biztonság valamennyi fent említett célkitűzés szerves tényezője, és a sikeres végrehajtás 
garantálása érdekében ugyanúgy figyelembe kell venni, mint a társadalom- és a 
bölcsészettudományokat.

Módosítás 852
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

Or. en

Módosítás 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 855
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 856
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívások teljes körű kezelésére szolgáló 
tevékenységeknek szerves részei a 
társadalom- és a bölcsészettudományok. E 
tudományágak fejlesztése ezenkívül az
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
is támogatásban részesül. A támogatás a 
nemzetközi, uniós, nemzeti és regionális 
szintű döntéshozatal tudományos 
eredményekkel való szilárd 

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

eredményekkel való szilárd 
alátámasztására is összpontosulni fog.
Tekintettel számos kihívás globális 
jellegére, mindegyik kihívásnak szerves 
része lesz a harmadik országokkal való 
stratégiai együttműködés. A nemzetközi 
együttműködés ezenkívül az „Inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés keretében is átfogó 
támogatásban részesül.

Or. en

Módosítás 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 17 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A kutatást és az innovációt ösztönözni kell a társult tengerentúli országokban és területeken.

Módosítás 858
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 17 bekezdés



AM\907534HU.doc 61/177 PE492.761v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 859
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 19 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT fontos szerepet tölt be a kiváló 
kutatás, oktatás és innováció 
összefogásában, és ezáltal a 
tudásháromszög integrálásában. Az EIT ezt 
elsősorban a tudományos és innovációs 
társulások révén valósítja meg. A 
tapasztalatok megosztását – a tudományos 
és innovációs társulások mellett – célzott 
terjesztési és tudásmegosztási 
intézkedésekkel is biztosítja, ezáltal 
előmozdítva, hogy az innovációs modellek 
gyorsabban elterjedjenek az Unióban.

Az EIT fontos szerepet tölt be a kiváló 
kutatás, oktatás és innováció 
összefogásában, és ezáltal a 
tudásháromszög integrálásában. Az EIT ezt 
elsősorban a tudományos és innovációs 
társulások révén valósítja meg. A 
tapasztalatok megosztását – a tudományos 
és innovációs társulások között és azokon 
kívül – célzott terjesztési és 
tudásmegosztási intézkedésekkel is 
biztosítja, ezáltal előmozdítva, hogy az 
innovációs modellek gyorsabban 
elterjedjenek az Unióban.

Or. en

Módosítás 860
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának meg kell valósítania azon 
célkitűzését, hogy áttérjen az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre épülő 
új gazdasági modellre. Ehhez az 
átalakuláshoz többre lesz szüksége, mint a 
jelenlegi technológiák kis lépésekben 
történő továbbfejlesztése: lényegesen 
nagyobb, merőben új ismeretekre 
támaszkodó, tudományosan megalapozott 
innovációs képességre, melynek révén 
Európa élen járhat a termelékenység, a 
versenyképesség és a jólét növelése, 
valamint a társadalmi haladás előmozdítása 
szempontjából várhatóan kulcsszerepet 
játszó technológiai paradigmaváltásokban.
Az ilyen paradigmaváltások az 
eddigiekben jellemzően a közszektorból
indultak ki, és azután váltak egészen új
iparágak megteremtésének alapjaivá.

Európának meg kell valósítania azon 
célkitűzését, hogy áttérjen az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre épülő 
új gazdasági modellre. Ehhez az 
átalakuláshoz többre lesz szüksége, mint a 
jelenlegi technológiák kis lépésekben 
történő továbbfejlesztése: lényegesen 
nagyobb, merőben új ismeretekre 
támaszkodó, tudományosan megalapozott 
innovációs képességre, melynek révén 
Európa élen járhat a termelékenység, a 
versenyképesség és a jólét növelése, 
valamint a társadalmi haladás előmozdítása 
szempontjából várhatóan kulcsszerepet 
játszó technológiai paradigmaváltásokban.
Az ilyen paradigmaváltások az 
eddigiekben jellemzően a kíváncsiság által 
ösztönzött alapkutatásból indultak ki, és 
azután váltak egészen új ipari és egyéb 
ágazatok létrejöttének alapjaivá.

Or. en

Módosítás 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának meg kell valósítania azon 
célkitűzését, hogy áttérjen az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre épülő 
új gazdasági modellre. Ehhez az 
átalakuláshoz többre lesz szüksége, mint a 
jelenlegi technológiák kis lépésekben 
történő továbbfejlesztése: lényegesen 
nagyobb, merőben új ismeretekre 
támaszkodó, tudományosan megalapozott 
innovációs képességre, melynek révén 
Európa élen járhat a termelékenység, a 
versenyképesség és a jólét növelése, 

Európának meg kell valósítania azon 
célkitűzését, hogy áttérjen az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre épülő 
új gazdasági modellre. Ehhez az 
átalakuláshoz többre lesz szüksége, mint a 
jelenlegi technológiák és ismeretek kis 
lépésekben történő továbbfejlesztése. 
Lényegesen nagyobb, merőben új 
ismeretekre támaszkodó, alaptudományra 
és tudományosan megalapozott innovációs 
képességre lesz szükség, melynek révén 
Európa élen járhat a termelékenység, a 
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valamint a társadalmi haladás előmozdítása 
szempontjából várhatóan kulcsszerepet 
játszó technológiai paradigmaváltásokban.
Az ilyen paradigmaváltások az 
eddigiekben jellemzően a közszektorból 
indultak ki, és azután váltak egészen új 
iparágak megteremtésének alapjaivá.

versenyképesség és a jólét növelése, 
valamint a társadalmi haladás előmozdítása 
szempontjából várhatóan kulcsszerepet 
játszó tudományos és technológiai 
paradigmaváltásokban. Az ilyen 
paradigmaváltások az eddigiekben 
jellemzően a közszektorból indultak ki, és 
azután váltak egészen új iparágak 
megteremtésének alapjaivá.

Or. en

Módosítás 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 863
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 864
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az említett tényezők együtt azt 
eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára. Az egyesült államokbeli 
rendszerben egy kutatóra több forrás jut,
az ágazatok között nagyobb a mobilitás, 
jobbak a magánszektorral fenntartott 
kapcsolatok, valamint vonzóbbak a 
szakmai előmenetel lehetőségei – mindez 
magyarázatot ad arra, miért vonzza az
USA továbbra is a világ legjobb kutatóit,
közöttük európai kutatók tízezreit is.

Or. en
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Módosítás 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 866
Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT által finanszírozott felderítő 
kutatástól ennélfogva jelentős közvetlen 
hatás várható: az ismereteink határainak 
kitolásával új és sok esetben nem várt 

Az EKT által finanszírozott felderítő 
kutatástól ennélfogva jelentős közvetlen 
hatás várható: az ismereteink határainak 
kitolásával új és sok esetben nem várt 
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tudományos és technológiai eredmények 
születhetnek, illetve új kutatási területek 
nyílhatnak meg, amelyek végső soron 
meghozhatják az innovációt és a 
vállalkozói leleményességet inspiráló, a 
társadalmi kihívások leküzdéséhez 
szükséges úttörő ötleteket. A kiváló 
kutatók és az innovatív ötletek így 
megvalósuló kombinációja az innovációs 
lánc valamennyi elemét támogatja.

tudományos és technológiai eredmények 
születhetnek, illetve új kutatási területek 
nyílhatnak meg, amelyek végső soron 
meghozhatják az innovációt és a 
vállalkozói leleményességet inspiráló, a 
társadalmi kihívások leküzdéséhez 
szükséges úttörő ötleteket. Az Európai 
Kutatási Tanács támogatásainak 
odaítélése tekintetében a fő hangsúly az 
innovatív ötleteken van, az elemzői 
igazolásra pedig főleg annak 
kimutatására van szükség, hogy a javasolt 
projekt megvalósítható. A kiváló kutatók 
és az innovatív ötletek így megvalósuló 
kombinációja az innovációs lánc 
valamennyi elemét támogatja.

Or. en

Módosítás 867
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT által finanszírozott felderítő 
kutatástól ennélfogva jelentős közvetlen 
hatás várható: az ismereteink határainak 
kitolásával új és sok esetben nem várt 
tudományos és technológiai eredmények 
születhetnek, illetve új kutatási területek 
nyílhatnak meg, amelyek végső soron 
meghozhatják az innovációt és a 
vállalkozói leleményességet inspiráló, a 
társadalmi kihívások leküzdéséhez 
szükséges úttörő ötleteket. A kiváló 
kutatók és az innovatív ötletek így 
megvalósuló kombinációja az innovációs 
lánc valamennyi elemét támogatja.

Az EKT által finanszírozott felderítő 
kutatástól ennélfogva jelentős közvetlen 
hatás várható: az ismereteink határainak 
kitolásával új és sok esetben nem várt 
tudományos és technológiai eredmények 
születhetnek, illetve új kutatási területek 
nyílhatnak meg, amelyek végső soron 
meghozhatják az innovációt és a 
vállalkozói leleményességet inspiráló, a 
társadalmi kihívások leküzdéséhez 
szükséges úttörő ötleteket. A kiváló 
kutatók és az innovatív ötletek így 
megvalósuló kombinációja az innovációs 
lánc valamennyi elemét támogatja. Az 
alkalmazott kutatás jelentőségét azonban 
nem szabad lebecsülni.

Or. en
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Módosítás 868
Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT alapvető feladata az lesz, hogy 
hosszú távra vonzó finanszírozást nyújtson 
az úttörő, magas kockázattal járó, egyúttal 
azonban magas megtérülést ígérő kutatási 
tevékenységeket végző kiváló kutatók és 
kutatócsoportjaik támogatására.

Az EKT alapvető feladata az lesz, hogy 
hosszú távra vonzó finanszírozást nyújtson
a kiváló ötletek támogatásához, valamint
az úttörő, magas kockázattal járó, egyúttal 
azonban magas megtérülést ígérő kutatási 
tevékenységeket végző kutatócsoportok 
számára.

Or. en

Módosítás 869
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 870
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti és regionális alapok támogatást 
nyújtanak az olyan, pozitívan elbírált 
Marie Curie-cselekvésekhez, amelyek 
teljesítik a kiválósági kritériumokat, de 
amelyekre a „Horizont 2020” 
keretprogramban nem áll rendelkezésre 
elegendő finanszírozás. 

Or. en

Módosítás 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükség esetén az EKT támogatást nyújt a 
tudományos világban kialakuló és áttörést 
ígérő újszerű munkamódszerekhez, 
valamint elősegíti az általa támogatott 
kutatás kereskedelmi és társadalmi 
innovációs potenciáljának feltárását.

Szükség esetén az EKT támogatást nyújt a 
tudományos világban kialakuló és áttörést 
ígérő újszerű munkamódszerekhez, 
valamint elősegíti az általa támogatott 
kutatás kereskedelmi és társadalmi 
innovációs potenciáljának feltárását és 
mozgósítását.

Or. en

Módosítás 872
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb 
kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére, valamint a legjobb 
kutatók támogatására irányuló nemzeti 
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására.

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb 
kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, erőteljes 
társadalmi és gazdasági hatást gyakoroló 
kutatási eredményekben, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére, valamint a legjobb 
kutatók támogatására irányuló nemzeti 
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására.

Or. en

Módosítás 873
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb
kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb
ötletek vesznek részt az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
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innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére, valamint a legjobb 
kutatók támogatására irányuló nemzeti
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására.

innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Ezen kívül promóciós intézkedéseket vezet 
be, amelyek rendeltetése a programok 
láthatóságának növelése, valamint célzott 
javítások foganatosítása a legjobb kutatók 
támogatására irányuló nemzeti
politikákban és az intézményi
gyakorlatban.

Or. en

Módosítás 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb 
kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb 
kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, erőteljes 
potenciális társadalmi és gazdasági hatást 
kínáló kutatási eredményekben, valamint 
az innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
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nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére, valamint a legjobb 
kutatók támogatására irányuló nemzeti 
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására.

1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére, valamint a legjobb 
kutatók támogatására irányuló nemzeti 
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására. Meg kívánja osztani a 
tapasztalatokat és a legjobb gyakorlatokat 
a regionális és nemzeti 
kutatásfinanszírozó ügynökségekkel a 
kiváló kutatók támogatásának elősegítése 
érdekében. Az EKT ezen kívül tovább 
növeli programjai láthatóságát Európán 
kívül annak érdekében, hogy a kiváló 
kutatókat Európába vonzza.

Or. en

Módosítás 875
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb
kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére, valamint a legjobb 

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb
ötletek vesznek részt az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére – amennyiben az ilyen 
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kutatók támogatására irányuló nemzeti 
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására.

kutatók hozzájárulásának az európai 
kutatáshoz hozzáadott értéket jelent –, a 
lehetőségek növelésére a 
pályafujtásukban törést szenvedett kutatók 
számára a munkához való visszatérésre,
valamint a legjobb kutatók támogatására 
irányuló nemzeti politikák és intézményi 
gyakorlat célzott javítására.

Or. en

Módosítás 876
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb
kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának
jelentős növelésére, valamint a legjobb 
kutatók támogatására irányuló nemzeti 
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására.

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb
ötletek vesznek részt az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
növelésére, többek között a kiváló női 
kutatók számának markáns növelésére,
valamint a legjobb kutatók támogatására 
irányuló nemzeti politikák és intézményi 
gyakorlat célzott javítására.

Or. en
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Módosítás 877
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb
kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére, valamint a legjobb 
kutatók támogatására irányuló nemzeti 
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására.

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb
ötletek vesznek részt az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára. Az EKT különösképpen 
mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
jelentős növelésére, valamint a legjobb 
kutatók támogatására irányuló nemzeti 
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására. Végül, de nem utolsósorban 
mérlegelni kell az innovatív technológiák 
és ötletek teljes körű üzleti 
kihasználásának lehetőségét is.

Or. en

Módosítás 878
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 pont – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EKT Tudományos Tanácsa 
folyamatosan nyomon követi az EKT 
tevékenységét, és megvizsgálja, hogy a 
pályázók, valamint a programvégrehajtás 
és -irányítás szempontjából egyaránt fontos 
érthetőséget, stabilitást és egyszerűséget 
szem előtt tartó támogatási programok 
segítségével miként érheti el 
leghatékonyabban a kitűzött célokat, és 
hogyan elégítheti ki az adott esetben 
újonnan jelentkező igényeket. Az EKT 
igyekszik fenntartani és tovább finomítani 
világszínvonalú szakmai értékelési 
rendszerét, biztosítva a pályázatok 
méltányos és elfogulatlan elbírálását –
kellő elővigyázatossággal kell eljárni azon 
egybeesés tekintetében, hogy az értékelési 
csoporton belül a döntéshozók gyakran 
maguk is támogatások kedvezményezettjei 
lehetnek –, amely lehetővé teszi az úttörő 
tudományos kiválóság, az áttörő 
jelentőségű ötletek és a tehetség 
azonosítását, függetlenül a kutatók 
nemétől, nemzeti hovatartozásuktól, 
intézményüktől és életkoruktól. Végezetül 
az EKT folytatja tevékenységeinek 
előkészítését és támogatását célzó saját 
stratégiai elemzéseit, szoros kapcsolatot 
tart fenn a kutatótársadalommal és más 
érdekeltekkel, valamint ügyel arra, hogy 
tevékenységeivel jól kiegészítse a más 
szinteken folyó kutatást.

Or. en

Módosítás 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 pont – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EKT Tudományos Tanácsa 
folyamatosan nyomon követi az EKT 
tevékenységét és az értékelési eljárásokat, 
és megvizsgálja, hogy a pályázók, valamint 
a programvégrehajtás és -irányítás 
szempontjából egyaránt fontos
hatékonyságot, érthetőséget, stabilitást és 
egyszerűséget szem előtt tartó támogatási 
programok segítségével miként érheti el 
leghatékonyabban a kitűzött célokat, és 
hogyan elégítheti ki az adott esetben 
újonnan jelentkező igényeket. Az EKT 
igyekszik fenntartani és tovább finomítani 
a pályázatok átlátható, méltányos és 
elfogulatlan elbírálásán alapuló 
világszínvonalú szakmai értékelési 
rendszerét, amely lehetővé teszi az úttörő 
kutatást végző tudományos kiválóságok és 
tehetségek nemre, nemzeti hovatartozásra 
és korra való tekintet nélküli kiválasztását.
Amennyiben ezek a kritériumok nem 
teljesülnek, a résztvevők a lehetséges 
károk elkerülése érdekében kérhetik a 
szakértők kizárását. Az EKT folytatja 
tevékenységeinek előkészítését és 
támogatását célzó saját stratégiai 
elemzéseit, szoros kapcsolatot tart fenn a
tudományos közösséggel, a regionális és
nemzeti finanszírozási ügynökségekkel és
más érdekeltekkel, valamint ügyel arra, 
hogy tevékenységeivel jól kiegészítse a 
más szinteken folyó kutatást. Végezetül, az 
EKT a tevékenységeire és eredményeire 
vonatkozó kommunikáció során 
átláthatóságot biztosít a tudományos 
közösség és a nagyközönség számára, és a 
finanszírozásban részesített projektekből 
származó frissített adatokat megőrzi,  
valamint az adatok hordozhatóságát 
fenntartja.

Or. en
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Módosítás 880
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 881
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 pont – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az EKT Tudományos Tanácsa 
folyamatosan nyomon követi az EKT 
tevékenységét, és megvizsgálja, hogy a 
pályázók, valamint a programvégrehajtás 
és -irányítás szempontjából egyaránt fontos 
érthetőséget, stabilitást és egyszerűséget 
szem előtt tartó támogatási programok 
segítségével miként érheti el 
leghatékonyabban a kitűzött célokat, és 
hogyan elégítheti ki az adott esetben 
újonnan jelentkező igényeket. Az EKT 
igyekszik fenntartani és tovább finomítani 
a pályázatok átlátható, méltányos és 
elfogulatlan elbírálásán alapuló 
világszínvonalú szakmai értékelési 
rendszerét, amely lehetővé teszi az úttörő 
kutatást végző tudományos kiválóságok és 
tehetségek nemre, nemzeti hovatartozásra 
és korra való tekintet nélküli kiválasztását.
Végezetül az EKT folytatja 
tevékenységeinek előkészítését és 
támogatását célzó saját stratégiai 
elemzéseit, szoros kapcsolatot tart fenn a 
kutatótársadalommal és más érdekeltekkel, 
valamint ügyel arra, hogy tevékenységeivel 
jól kiegészítse a más szinteken folyó 
kutatást. Az EKT tevékenységeit és elért 
eredményeit 2017-ben kutatási szervezetek 
magas szintű független szakértőiből álló 
értékelő testület vizsgálata alá vetik. 

Or. en

Módosítás 882
Anna Záborská, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT Tudományos Tanácsa 
folyamatosan nyomon követi az EKT 

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

Or. en

Módosítás 883
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a merőben új
technológiák kifejlesztésének elősegítése a 
tudományos alapokon nyugvó, nagy 
kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 

A különös célkitűzés a felderítő kutatás 
megerősítése, ideértve a merőben új
technológiákat és a tudományosan 
megalapozott, nagy kockázatú
elképzeléseket is, amelyek magukban 
hordozzák annak lehetőségét, hogy új
területeket nyissanak meg az európai 
tudomány és technológia előtt. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 



AM\907534HU.doc 79/177 PE492.761v01-00

HU

gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 
hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 
kiaknázása.

léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 
gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 
hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 
kiaknázása.

Or. en

Módosítás 884
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése a
tudományos alapokon nyugvó, nagy 
kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 
gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 
hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 
kiaknázása.

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése
az alapkutatáson és tudományos alapokon 
nyugvó, nagy kockázatú új ötletek 
megvalósítási lehetőségeinek feltárásán 
keresztül. A célirányos, több tudományágat 
átfogó, együttműködésen alapuló, 
különféle léptékű kutatások rugalmas
támogatásának és az innovatív kutatási 
módszerek alkalmazásának célja a 
lakosság, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgáló, hosszú távra szóló lehetőségek 
feltárása és kiaknázása.

Or. en

Módosítás 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése a 
tudományos alapokon nyugvó, nagy 

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése a 
tudományos alapokon nyugvó, nagy 
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kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 
gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 
hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 
kiaknázása.

kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül – ilyen 
lehet például az emberi szervezet kóros 
elváltozásainak és az emberi szervezetben 
végbemenő mérgező folyamatoknak jobb 
megértése –, valamint az emberi 
gyógyászat szempontjából jelentőséggel 
bíró eszközök, sejttani és genetikai 
technológiák, valamint számítástechnikai 
technológiák beépítése az uniós 
egészségügyi kutatásokba és 
kockázatértékelési stratégiákba. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
célja a lakosság, a gazdaság és a 
társadalom javát szolgáló, hosszú távra 
szóló lehetőségek feltárása és kiaknázása.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja példákat szolgáltatni új, ígéretes technológiákra, valamint azok 
alkalmazására az alapkutatásban vagy az iparban.

Módosítás 886
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése a 
tudományos alapokon nyugvó, nagy 
kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 
gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 
hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése a 
tudományos alapokon nyugvó, nagy 
kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 
gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 
hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 
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kiaknázása. kiaknázása. Az intelligens szakosodás 
platformjainak e tekintetben 
kulcsfontosságú szerepük van, különösen 
az információk létrehozása, hálózattá 
szervezése és cseréje, az ikerintézményi 
rendszerek, valamint a kutatási és 
innovációs politikák támogatása 
szempontjából.

Or. pt

Indokolás

Az intelligens szakosodás platformjai kulcsfontosságú szerepet játszanak az információcsere, 
a tudományközi együttműködés és a kutatás többszintű célkitűzésekre történő átállítása 
szempontjából, innovatív gyakorlatok felhasználásával. 

Módosítás 887
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JFT-re vonatkozó célkitűzés keretében 
az ismerten, az elfogadotton és a széles 
körben alkalmazotton túlmutató kutatás 
kap ösztönzést, és az olyan, messzire 
tekintő gondolkodásmódok juthatnak 
támogatáshoz, amelyek olyan új, nagy 
lehetőségeket magukban rejtő 
technológiákhoz vezethetnek, amelyek 
némelyike az elkövetkező évtizedek 
meghatározó technológiai paradigmájává 
és gondolkodásmódjává nőheti ki magát. A 
JFT-re vonatkozó célkitűzés keretében a 
kis léptékű kutatási lehetőségek 
kihasználása kap támogatást minden 
területen, ideértve az újonnan felmerülő 
témákat, valamint az európai és az Európán 
kívüli kutatási programok összefogását és 
együttműködését igénylő, nagy jelentőségű 
tudományos és technológiai kihívásokat is.
E megközelítés mozgatóereje a kiválóság, 
ugyanakkor kiterjed a technológiák jövőjét 

A JFT-re vonatkozó célkitűzés keretében 
az ismerten, az elfogadotton és a széles 
körben alkalmazotton túlmutató kutatás 
kap ösztönzést, és az olyan, messzire 
tekintő gondolkodásmódok juthatnak 
támogatáshoz, amelyek olyan új, nagy 
lehetőségeket magukban rejtő 
technológiákhoz vezethetnek, amelyek 
némelyike az elkövetkező évtizedek 
meghatározó technológiai paradigmájává 
és gondolkodásmódjává nőheti ki magát. A 
JFT-re vonatkozó célkitűzés keretében a 
kis léptékű kutatási lehetőségek 
kihasználása kap támogatást minden 
területen, ideértve az újonnan felmerülő 
témákat, valamint az európai és az Európán 
kívüli kutatási programok összefogását és 
együttműködését igénylő, nagy jelentőségű 
tudományos és technológiai kihívásokat is.
E megközelítés mozgatóereje a kiválóság, 
ugyanakkor kiterjed a technológiák jövőjét 
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befolyásolni képes, a piactól még távoli 
ötletekben rejlő lehetőségek felmérésére is, 
így a tudományos tevékenységből születő, 
valamint a társadalmi kihívások és az 
ágazati verseny okán végzett kutatás 
összekapcsolása révén európai szinten 
megvalósítandó, multidiszciplináris 
kutatási együttműködés a társadalom 
egészének hasznára válhat.

befolyásolni képes, a piactól még távoli 
ötletekben rejlő lehetőségek felmérésére is, 
így a tudományos tevékenységből születő, 
valamint a társadalmi célkitűzések és
kihívások, valamint az ágazati verseny 
okán végzett kutatás összekapcsolása révén 
európai szinten megvalósítandó, 
multidiszciplináris kutatási együttműködés 
a társadalom egészének hasznára válhat.

Or. en

Módosítás 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, geonómia, anyagtudomány, 
idegtudomány és kognitív tudományok, 
társadalom- és gazdaság-tudományok), 
valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia,
biomérnökség és robotika, vegyészet, 
geonómia, anyagtudomány, idegtudomány 
és kognitív tudományok, társadalom- és 
gazdaság-tudományok) közötti intenzív 
együttműködés.

Or. fr

Indokolás

A több tudományt átfogó élettani-tudományos és mérnöki technológiák jelentősége alapvető a 
biológiai folyamatok megértésén alapuló kutatás szempontjából, és e bekezdésben meg kell 
említeni. 
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Módosítás 889
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, geonómia, anyagtudomány, 
idegtudomány és kognitív tudományok, 
társadalom- és gazdaság-tudományok), 
valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, fizika, matematika, modellezés,
geonómia, anyagtudomány, idegtudomány 
és kognitív tudományok, társadalom- és 
gazdaság-tudományok), valamint a 
művészetek és a bölcsészettudományok 
közötti intenzív együttműködés. Ehhez 
nemcsak tudományos és technológiai 
kiválóságra van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

Or. en

Módosítás 890
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, geonómia, anyagtudomány, 
idegtudomány és kognitív tudományok, 
társadalom- és gazdaság-tudományok), 

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, fizika, matematika, geonómia, 
anyagtudomány, idegtudomány és kognitív 
tudományok, társadalom- és gazdaság-
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valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

tudományok), valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

Or. en

Módosítás 891
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, geonómia, anyagtudomány, 
idegtudomány és kognitív tudományok, 
társadalom- és gazdaság-tudományok), 
valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, matematika, fizika, geonómia, 
anyagtudomány, idegtudomány és kognitív 
tudományok, társadalom- és gazdaság-
tudományok), valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

Or. en

Módosítás 892
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, geonómia, anyagtudomány, 
idegtudomány és kognitív tudományok, 
társadalom- és gazdaság-tudományok), 
valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, matematika, geonómia, 
anyagtudomány, idegtudomány és kognitív 
tudományok, társadalom- és gazdaság-
tudományok), valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

Or. fr

Módosítás 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, geonómia, anyagtudomány, 
idegtudomány és kognitív tudományok, 
társadalom- és gazdaság-tudományok), 
valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia,
orvostudomány, vegyészet, geonómia, 
anyagtudomány, idegtudomány és kognitív 
tudományok, társadalom- és gazdaság-
tudományok), valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
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gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

Or. en

Módosítás 894
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizonyos ötleteket kis léptékű kutatás 
keretében is ki lehet dolgozni, mások 
azonban akkora kihívást jelenthetnek, hogy 
hosszan tartó, széles körű összefogást 
tesznek szükségessé. Ezt a világ nagyobb 
gazdaságai már felismerték, így világszerte 
egyre élesedik a verseny a tudomány 
határain újonnan megjelenő technológiai 
lehetőségek feltárására és kiaknázására, 
ami jelentős innovációs és társadalmi 
előnyökkel járhat. Az említett 
tevékenységtípusok hatékonyságának 
biztosítása érdekében – a kritikus tömeg 
elérését, a szinergiák kihasználását és az 
optimális multiplikátorhatás elérését célul 
kitűző európai, nemzeti és regionális 
programok közötti összefogással – mielőbb 
növelni kell azok nagyságrendjét.

Bizonyos ötleteket kis léptékű kutatás 
keretében is ki lehet dolgozni, mások 
azonban akkora kihívást jelenthetnek, hogy 
hosszan tartó, széles körű összefogást 
tesznek szükségessé. Ezt a világ nagyobb 
gazdaságai már felismerték, így világszerte 
egyre élesedik a verseny a tudomány 
határain újonnan megjelenő technológiai 
lehetőségek feltárására és kiaknázására, 
ami jelentős innovációs és társadalmi 
előnyökkel járhat. Nagy a valószínűsége 
annak, hogy a jövőben ezektől az
előrelépésektől függ majd a tudományos, 
technológiai és gazdasági vezető szerep. 
Az említett tevékenységtípusok 
hatékonyságának biztosítása érdekében – a 
kritikus tömeg elérését, a szinergiák 
kihasználását és az optimális 
multiplikátorhatás elérését célul kitűző 
európai, nemzeti és regionális programok 
közötti összefogással – szakértő irányítást 
kell biztosítani, és mielőbb növelni kell 
azok nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 895
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JFT-programnak a tudományosan 
megalapozott innováció teljes spektrumát 
le kell fednie a korai stádiumban lévő, 
kiforratlan ötletekre irányuló, alulról 
építkező, kis léptékű előzetes kutatástól –
az átalakító potenciált magukban hordozó, 
újszerű kutatási területek köré kiépülő új 
kutató- és innovációs közösségek 
létrehozásán keresztül – az ambiciózus és 
messzire tekintő célokat kitűző kutatási 
menetrendek köré csoportosuló, 
nagyszabású összefogáson alapuló kutatási 
kezdeményezésekig. E három szint 
mindegyike más-más értéket képvisel, 
ugyanakkor jól kiegészítik egymást és 
szinergiákat kínálnak. A kis léptékű 
előzetes kutatások során például 
felmerülhetnek új témák fejlesztése iránti 
igények, amelyek később kutatási 
menetrendben meghatározott, nagy léptékű 
tevékenység keretében valósulhatnak meg.
A különböző szintek a kutatásban részt 
vevők széles skáláját lefedik, így a fiatal 
kutatókat, a kutatásintenzív kkv-kat és az 
érdekeltek különböző csoportjait is (civil 
szervezetek, politikai döntéshozók, ágazati 
és állami alkalmazásban álló kutatók), 
amelyek kialakulóban, kiforróban lévő és 
specializálódó kutatási menetrendek köré 
csoportosulnak.

A JFT-programnak a tudományosan 
megalapozott innováció teljes spektrumát 
le kell fednie a korai stádiumban lévő, 
kiforratlan ötletekre irányuló, alulról 
építkező, kis léptékű előzetes kutatástól –
az átalakító potenciált magukban hordozó, 
újszerű kutatási területek köré kiépülő új 
kutató- és innovációs közösségek 
létrehozásán keresztül – az ambiciózus és 
messzire tekintő célokat kitűző kutatási 
menetrendek köré csoportosuló, 
nagyszabású összefogáson alapuló kutatási 
kezdeményezésekig. E három szint 
mindegyike más-más értéket képvisel, 
ugyanakkor jól kiegészítik egymást és 
szinergiákat kínálnak. A kis léptékű 
előzetes kutatások során például 
felmerülhetnek új témák fejlesztése iránti 
igények, amelyek később kutatási 
menetrendben meghatározott, nagy léptékű 
tevékenység keretében valósulhatnak meg.
A különböző szintek a kutatásban részt 
vevők széles skáláját lefedik, így a fiatal 
kutatókat, a kutatásintenzív kkv-kat és az 
érdekeltek különböző csoportjait is (civil 
szervezetek, politikai döntéshozók, ágazati 
és állami alkalmazásban álló kutatók), 
amelyek kialakulóban, kiforróban lévő és 
specializálódó kutatási menetrendek
kialakítása köré csoportosulnak.

Or. en

Módosítás 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.3 pont – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az újszerű ötletek támogatása keretében
(„nyitott JFT-támogatások”) az olyan 
tudományos és technológiai kutatás 
számíthat támogatásra, amely a mindenkor 
érvényes paradigmák megkérdőjelezésével 
és ismeretlen területekre való kitekintéssel 
törekszik a merőben új jövőbeni
technológiák lehetséges új alapjainak 
feltérképezésére. Az alulról építkező 
kiválasztási folyamat bármilyen kutatási 
témajavaslat előtt nyitva áll, így a folyamat 
végén kialakuló projektlista meglehetősen 
sokszínű lesz. Kulcsfontosságú az ígéretes
új ötletek, fejlemények és tendenciák 
idejekorán történő azonosítása és a 
kutatásban és az innovációban újonnan 
megjelenő, nagy potenciállal rendelkező 
szereplők figyelmének felkeltése.

a) Az újszerű ötletek támogatása keretében
(„nyitott JFT-támogatások”) az olyan, 
korai stádiumban lévő tudományos és 
technológiai kutatás számíthat támogatásra, 
amely a mindenkor érvényes paradigmák 
megkérdőjelezésével és ismeretlen 
területekre való kitekintéssel törekszik a 
merőben új jövőbeli technológiák 
lehetséges új alapjainak feltérképezésére.
Az alulról építkező kiválasztási folyamat 
bármilyen kutatási témajavaslat előtt nyitva 
áll, így a folyamat végén kialakuló 
projektlista meglehetősen sokszínű lesz.
Kulcsfontosságú az ígéretes új ötletek, 
fejlemények és tendenciák idejekorán 
történő azonosítása és a kutatásban és az 
innovációban újonnan megjelenő, nagy 
potenciállal rendelkező szereplők 
figyelmének felkeltése.

Or. en

Módosítás 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.3 pont – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az újszerű témák és közösségek
gondozása keretében („proaktív JFT-
támogatások”) egymással összekapcsolódó 
projektek kritikus tömegének 
mozgósítására képes olyan ígéretes, 
felderítő jellegű kutatási témák 
számíthatnak támogatásra, amelyek 
együttesen széles körű és sokszínű 
témafeltárást tesznek lehetővé, és 
hozzájárulnak egy európai tudásbázis 
létrehozásához.

b) Az újszerű témák és közösségek
kialakítása keretében („proaktív JFT-
támogatások”) – szorosan összekapcsolva 
azt a társadalmi kihívásokkal és az ipari 
technológia kérdéseivel – egymással 
összekapcsolódó projektek kritikus 
tömegének mozgósítására képes olyan 
ígéretes, felderítő jellegű kutatási témák 
számíthatnak támogatásra, amelyek 
együttesen széles körű és sokszínű 
témafeltárást tesznek lehetővé, és 
hozzájárulnak egy európai tudásbázis 
létrehozásához.
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Or. en

Módosítás 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.3 pont – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A nagy horderejű interdiszciplináris 
tudományos és technológiai kihívások 
területén („kiemelt JFT-támogatások”) a 
tudományos áttörést célul kitűző 
nagyszabású, ambiciózus, tudományos 
orientáltságú kutatás számíthat 
támogatásra. E tevékenységek 
szempontjából segítséget jelent majd az 
uniós és a nemzeti kutatási menetrendek 
összehangolása. A tudományos előrelépés 
várhatóan számos területen erős és széles 
alapot biztosít a jövőbeni technológiai 
innováció és annak gazdasági hasznosítása 
számára, emellett új társadalmi előnyökkel 
is szolgál.

c) A nagy horderejű interdiszciplináris 
tudományos és technológiai kihívások 
területén („kiemelt JFT-támogatások”) a 
tudományos és technológiai áttörést célul 
kitűző nagyszabású, ambiciózus, 
tudományos orientáltságú kutatás számíthat 
támogatásra. E tevékenységek 
szempontjából segítséget jelent majd az 
uniós és a nemzeti és regionális kutatási 
menetrendek összehangolása. A 
tudományos előrelépés várhatóan számos 
területen erős és széles alapot biztosít a 
jövőbeni technológiai innováció és annak 
gazdasági hasznosítása számára, emellett új 
társadalmi előnyökkel is szolgál. A jelentős 
társadalmi hatású tevékenységet előnyben 
kell részesíteni.

Or. en

Módosítás 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kitűzött célokkal kapcsolatos 
erőfeszítések optimalizálása érdekében 
minden tevékenység esetében meg kell 
határozni a nyitottság és a kutatási témákra, 
a célközönségre és a finanszírozásra 
vonatkozó megkötések különböző 

A kitűzött célokkal kapcsolatos 
erőfeszítések optimalizálása érdekében 
minden tevékenység esetében meg kell 
határozni a nyitottság és a kutatási témákra, 
a célközönségre és a finanszírozásra 
vonatkozó megkötések különböző 
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mértékeinek helyes kombinációját. mértékeinek helyes kombinációját. A JFT-
tevékenységeknek nyitottnak kell lenniük 
a harmadik felekkel folytatandó, közös 
érdekeken és kölcsönös előnyökön 
alapuló együttműködésre, védve eközben 
az európai érdekeket.

Or. en

Módosítás 900
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.3 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A FEST-et a Horizont mindhárom 
prioritása területén működtetik. 
Költségvetését ugyanabban az arányban 
kell elosztani a három prioritás között, 
ahogyan a Horizont 2020 
összköltségvetése oszlik meg közöttük.
A JFTT irányítóbizottsága a legnagyobb 
szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező, a 
kutatási területek sokféleségét biztosító 
tudósokból és mérnökökből áll, akik saját 
minőségükben szolgáltatnak információt 
és adnak tanácsot a Bizottságnak a JFTT 
tevékenységeire vonatkozó általános
tudományos stratégiával, a 
munkaprogram és a pályázati felhívások 
kritériumainak kialakításával, valamint a 
proaktív JFTT-támogatások és a kiemelt 
JFTT-támogatások konkrét témáinak 
meghatározásával kapcsolatban.
Valamennyi JFTT-projekt értékelésére 
kizárólag a tudományos és technológiai 
kiválóság, valamint – a második és 
harmadik pillérben – az innovációs 
képesség (hatás) szigorú kritériumai 
szerint kerül sor.

Or. en
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Módosítás 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Marie Curie-cselekvések 3. Marie Skłodowska-Curie-cselekvések

Or. en

Módosítás 902
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az európai szellemi 
tőke optimális fejlesztése és dinamikus 
kihasználása, valamint új készségek
kialakítása és az innováció 
kibontakoztatása, ezen keresztül pedig 
valamennyi ágazat és régió teljes 
potenciáljának kihasználása.

A különös célkitűzés az európai szellemi 
tőke optimális fejlesztése és dinamikus 
kihasználása, valamint világszínvonalú 
kutatók Európába vonzása új készségek, 
ismeretek és innováció létrehozása és 
átadása érdekében, és ezáltal az európai 
szellemi tőke teljes potenciáljának 
kihasználása valamennyi ágazatban és 
régióban.

Or. en

Módosítás 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az európai szellemi A különös célkitűzés az európai humán 
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tőke optimális fejlesztése és dinamikus 
kihasználása, valamint új készségek
kialakítása és az innováció
kibontakoztatása, ezen keresztül pedig 
valamennyi ágazat és régió teljes 
potenciáljának kihasználása.

erőforrásoknak a kutatásban és 
innovációban történő optimális fejlesztése 
és dinamikus kihasználása új készségek és
innováció létrehozása érdekében, és 
ezáltal ezen erőforrások teljes 
potenciáljának kihasználása valamennyi 
ágazatban és régióban.

Or. en

Módosítás 904
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az európai szellemi 
tőke optimális fejlesztése és dinamikus 
kihasználása, valamint új készségek
kialakítása és az innováció 
kibontakoztatása, ezen keresztül pedig 
valamennyi ágazat és régió teljes 
potenciáljának kihasználása.

A különös célkitűzés az európai szellemi 
tőke optimális fejlesztése és dinamikus 
kihasználása új készségek, ismeretek és
innováció kibontakoztatása érdekében, és 
ezáltal az európai szellemi tőke teljes 
potenciáljának kihasználása valamennyi 
ágazatban és régióban.

Or. en

Módosítás 905
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az európai szellemi 
tőke optimális fejlesztése és dinamikus 
kihasználása, valamint új készségek
kialakítása és az innováció 
kibontakoztatása, ezen keresztül pedig 
valamennyi ágazat és régió teljes 
potenciáljának kihasználása.

A különös célkitűzés az európai szellemi 
tőke optimális fejlesztése és dinamikus 
kihasználása új tudományos és 
technológiai készségek és innováció 
kibontakoztatása érdekében, és ezáltal az 
európai szellemi tőke teljes potenciáljának 
kihasználása valamennyi ágazatban és 
régióban.
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Or. en

Módosítás 906
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ennek következtében szükségessé váló 
reformot a kutatói pályafutás kezdeti 
szakaszainál, vagyis a doktori 
tanulmányoknál és az ennek megfelelő 
posztgraduális képzéseknél kell elkezdeni.
Európának olyan korszerű és innovatív 
képzési programokat kell kialakítania, 
amelyek megfelelnek a kutatás és az 
innováció világában érvényesülő, éles 
versenyt támasztó és egyre inkább 
interdiszciplinaritást követelő 
elvárásoknak. A vállalkozások – egyebek 
mellett a kkv-k és más társadalmi-
gazdasági szereplők – elkötelezett 
szerepvállalására lesz szükség ahhoz, hogy 
a kutatók elsajátíthassák a holnap 
munkahelyein elvárt innovációs 
készségeket. Fontos lesz ezenkívül a 
kutatók mobilitásának javítása is, amely 
jelenleg igen szerény mértékű: 2008-ban a 
doktoranduszok mindössze 7%-a vett részt 
más tagállambeli képzésben, szemben a 
2030-ra kitűzött 20%-os aránnyal.

Az ennek következtében szükségessé váló 
reformot a kutatói pályafutás kezdeti 
szakaszainál, vagyis a doktori 
tanulmányoknál és az ennek megfelelő 
posztgraduális képzéseknél kell elkezdeni.
Különös figyelmet kell szentelni a mentori 
rendszerekre, amelyek ösztönzést 
jelentenek ahhoz, hogy a visszavonuló 
tudósok átadják tudásukat, 
tapasztalataikat és kiépített hálózataikat a 
fiatal tudósok számára.  Európának olyan 
korszerű és innovatív képzési programokat 
kell kialakítania, amelyek megfelelnek a 
kutatás és az innováció világában 
érvényesülő, éles versenyt támasztó és 
egyre inkább interdiszciplinaritást követelő 
elvárásoknak. A vállalkozások – egyebek 
mellett a kkv-k és más társadalmi-
gazdasági szereplők – elkötelezett 
szerepvállalására lesz szükség ahhoz, hogy 
a kutatók elsajátíthassák a holnap 
munkahelyein elvárt innovációs 
készségeket. Fontos lesz ezenkívül a 
kutatók mobilitásának javítása is, amely 
jelenleg igen szerény mértékű: 2008-ban a 
doktoranduszok mindössze 7%-a vett részt 
más tagállambeli képzésben, szemben a 
2030-ra kitűzött 20%-os aránnyal.

Or. en

Módosítás 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ennek következtében szükségessé váló 
reformot a kutatói pályafutás kezdeti 
szakaszainál, vagyis a doktori 
tanulmányoknál és az ennek megfelelő 
posztgraduális képzéseknél kell elkezdeni.
Európának olyan korszerű és innovatív 
képzési programokat kell kialakítania, 
amelyek megfelelnek a kutatás és az 
innováció világában érvényesülő, éles 
versenyt támasztó és egyre inkább 
interdiszciplinaritást követelő 
elvárásoknak. A vállalkozások – egyebek 
mellett a kkv-k és más társadalmi-
gazdasági szereplők – elkötelezett 
szerepvállalására lesz szükség ahhoz, hogy 
a kutatók elsajátíthassák a holnap 
munkahelyein elvárt innovációs 
készségeket. Fontos lesz ezenkívül a 
kutatók mobilitásának javítása is, amely 
jelenleg igen szerény mértékű: 2008-ban a 
doktoranduszok mindössze 7%-a vett részt 
más tagállambeli képzésben, szemben a 
2030-ra kitűzött 20%-os aránnyal.

Az ennek következtében szükségessé váló 
reformot a kutatói pályafutás kezdeti 
szakaszainál, vagyis a doktori 
tanulmányoknál és az ennek megfelelő 
posztgraduális képzéseknél kell elkezdeni.
Európának olyan korszerű és innovatív 
képzési programokat kell kialakítania, 
amelyek megfelelnek a kutatás és az 
innováció világában érvényesülő, éles 
versenyt támasztó és egyre inkább 
interdiszciplinaritást követelő 
elvárásoknak. A vállalkozások – egyebek 
mellett a kkv-k és más társadalmi-
gazdasági szereplők – elkötelezett 
szerepvállalására lesz szükség ahhoz, hogy 
a kutatók elsajátíthassák a holnap 
munkahelyein elvárt innovációs 
készségeket, és a kutatókat ösztönözni kell 
arra, hogy szakmai pályájukat az iparban, 
illetve a leginkább versenyképes 
társaságoknál képzeljék el. Fontos lesz 
ezenkívül a kutatók mobilitásának javítása 
is, amely jelenleg igen szerény mértékű:
2008-ban a doktoranduszok mindössze 
7%-a vett részt más tagállambeli 
képzésben, szemben a 2030-ra kitűzött 
20%-os aránnyal.

Or. en

Módosítás 908
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ennek következtében szükségessé váló 
reformot a kutatói pályafutás kezdeti 
szakaszainál, vagyis a doktori 

Az ennek következtében szükségessé váló 
reformot a kutatói pályafutás kezdeti 
szakaszainál, vagyis a doktori 
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tanulmányoknál és az ennek megfelelő 
posztgraduális képzéseknél kell elkezdeni.
Európának olyan korszerű és innovatív 
képzési programokat kell kialakítania, 
amelyek megfelelnek a kutatás és az 
innováció világában érvényesülő, éles 
versenyt támasztó és egyre inkább 
interdiszciplinaritást követelő 
elvárásoknak. A vállalkozások – egyebek 
mellett a kkv-k és más társadalmi-
gazdasági szereplők – elkötelezett 
szerepvállalására lesz szükség ahhoz, hogy 
a kutatók elsajátíthassák a holnap 
munkahelyein elvárt innovációs 
készségeket. Fontos lesz ezenkívül a 
kutatók mobilitásának javítása is, amely 
jelenleg igen szerény mértékű: 2008-ban a 
doktoranduszok mindössze 7%-a vett részt 
más tagállambeli képzésben, szemben a 
2030-ra kitűzött 20%-os aránnyal.

tanulmányoknál és az ennek megfelelő 
posztgraduális képzéseknél kell elkezdeni.
Európának olyan korszerű és innovatív 
képzési programokat kell kialakítania, 
amelyek megfelelnek a kutatás és az 
innováció világában érvényesülő, éles 
versenyt támasztó és egyre inkább 
interdiszciplinaritást követelő 
elvárásoknak. A vállalkozások – egyebek 
mellett a kkv-k és más társadalmi-
gazdasági szereplők – elkötelezett 
szerepvállalására lesz szükség ahhoz, hogy 
a kutatók elsajátíthassák a holnap 
munkahelyein elvárt, több területet érintő
innovációs és vállalkozói készségeket.
Fontos lesz ezenkívül a kutatók 
mobilitásának javítása is, amely jelenleg 
igen szerény mértékű: 2008-ban a 
doktoranduszok mindössze 7%-a vett részt 
más tagállambeli képzésben, szemben a 
2030-ra kitűzött 20%-os aránnyal.

Or. en

Módosítás 909
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatók mobilitásának növelése és azon 
intézmények forrásainak megerősítése, 
amelyek a többi tagállamból vonzzák a 
kutatókat, az Európai Unió egészében 
ösztönözni fogja a kiválósági központokat.

Or. en

Módosítás 910
Gunnar Hökmark
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A reformnak ki kell terjednie a kutatói 
pályafutás minden további szakaszára is.
Alapvetően fontos, hogy a kutatók minden 
szinten, tehát szakmai pályafutásuk 
derekán is nagyobb mobilitást élvezzenek 
mind az országok közötti, mind a köz- és a 
magánszektor közötti viszonylatban.
Mindez erős ösztönzést jelent a tanulás és 
az új készségek elsajátítása terén, és 
kulcsszerepet játszik a különböző országok 
egyetemi kutatóhelyei, kutatóközpontjai és 
vállalkozásai közötti együttműködés 
szempontjából is. Az emberi tényező a 
fenntartható együttműködés gerince, 
vagyis meghatározó hajtóereje az 
innovatív, kreatív és a társadalmi 
kihívásokkal szembenézni képes Európa 
kialakulásának, és alapvetően fontos a 
releváns nemzeti szintű szakpolitikák 
széttagoltságának megszüntetéséhez. Az 
életpálya valamennyi szakaszában igénybe 
vehető mobilitás, valamint a kutatás és az 
innováció területén dolgozó, magasan 
képzett munkaerő cseréje révén 
megvalósuló együttműködés és 
tudásmegosztás alapvetően fontos ahhoz, 
hogy Európa visszataláljon a fenntartható 
fejlődéshez vezető útra, és szembe tudjon 
nézni a társadalmi kihívásokkal.

A reformnak ki kell terjednie a kutatói 
pályafutás minden további szakaszára is.
Alapvetően fontos, hogy a kutatók minden 
szinten, tehát szakmai pályafutásuk 
derekán is nagyobb mobilitást élvezzenek 
mind az országok közötti, mind a köz- és a 
magánszektor közötti viszonylatban.
Mindez erős ösztönzést jelent a tanulás és 
az új készségek elsajátítása terén, és 
kulcsszerepet játszik a különböző országok 
egyetemi kutatóhelyei, kutatóközpontjai és 
vállalkozásai közötti együttműködés 
szempontjából is. Az emberi tényező a 
fenntartható együttműködés gerince, 
vagyis meghatározó hajtóereje az 
innovatív, kreatív és a társadalmi 
kihívásokkal szembenézni képes Európa 
kialakulásának, és alapvetően fontos a 
releváns nemzeti szintű szakpolitikák 
széttagoltságának megszüntetéséhez. Az 
életpálya valamennyi szakaszában igénybe 
vehető mobilitás, valamint a kutatás és az 
innováció területén dolgozó, magasan 
képzett munkaerő cseréje révén 
megvalósuló együttműködés és 
tudásmegosztás alapvetően fontos ahhoz, 
hogy Európa visszataláljon a fenntartható 
fejlődéshez vezető útra, és szembe tudjon 
nézni a társadalmi kihívásokkal. Ebben az 
összefüggésben a „Horizont 2020” 
keretprogramnak is ösztönöznie kell az 
európai kutatók közötti együttműködést 
egy olyan kutatási utalványrendszer 
bevezetésével, amely lehetővé teszi, hogy a 
pénzek kövessék a tagállami egyetemek 
között mozgó kutatókat, támogatva ezzel a 
kiválósági központokat, a független 
egyetemeket és a kutatók fokozott 
mobilitását.

Or. en
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Módosítás 911
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A reformnak ki kell terjednie a kutatói 
pályafutás minden további szakaszára is.
Alapvetően fontos, hogy a kutatók minden 
szinten, tehát szakmai pályafutásuk 
derekán is nagyobb mobilitást élvezzenek 
mind az országok közötti, mind a köz- és a 
magánszektor közötti viszonylatban.
Mindez erős ösztönzést jelent a tanulás és 
az új készségek elsajátítása terén, és 
kulcsszerepet játszik a különböző országok 
egyetemi kutatóhelyei, kutatóközpontjai és 
vállalkozásai közötti együttműködés 
szempontjából is. Az emberi tényező a 
fenntartható együttműködés gerince, 
vagyis meghatározó hajtóereje az 
innovatív, kreatív és a társadalmi 
kihívásokkal szembenézni képes Európa 
kialakulásának, és alapvetően fontos a 
releváns nemzeti szintű szakpolitikák 
széttagoltságának megszüntetéséhez. Az 
életpálya valamennyi szakaszában igénybe 
vehető mobilitás, valamint a kutatás és az 
innováció területén dolgozó, magasan 
képzett munkaerő cseréje révén
megvalósuló együttműködés és 
tudásmegosztás alapvetően fontos ahhoz, 
hogy Európa visszataláljon a fenntartható 
fejlődéshez vezető útra, és szembe tudjon 
nézni a társadalmi kihívásokkal.

A reformnak ki kell terjednie a kutatói 
pályafutás minden további szakaszára is.
Alapvetően fontos, hogy a kutatók minden 
szinten, tehát szakmai pályafutásuk 
derekán is nagyobb mobilitást élvezzenek 
mind az országok közötti, mind a köz- és a 
magánszektor közötti viszonylatban.
Mindez erős ösztönzést jelent a tanulás és 
az új készségek elsajátítása terén, és 
kulcsszerepet játszik a különböző országok 
egyetemi kutatóhelyei, kutatóközpontjai és 
vállalkozásai közötti együttműködés 
szempontjából is. Az emberi tényező a 
fenntartható együttműködés gerince, 
vagyis meghatározó hajtóereje az 
innovatív, kreatív és a társadalmi 
kihívásokkal szembenézni képes Európa 
kialakulásának, és alapvetően fontos a 
releváns nemzeti szintű szakpolitikák 
széttagoltságának megszüntetéséhez. A 
kutatási eredményekhez v aló nyitott 
hozzáférés és az együttműködés, valamint 
az életpálya valamennyi szakaszában 
igénybe vehető mobilitás, valamint a 
kutatás és az innováció területén dolgozó, 
magasan képzett munkaerő cseréje révén 
megvalósuló együttműködés és 
tudásmegosztás alapvetően fontos Európa 
számára ahhoz, hogy felszámolja a 
kutatási és innovációs kapacitások 
tekintetében fennálló belső különbségeket,
visszataláljon a fenntartható fejlődéshez 
vezető útra, és szembe tudjon nézni a 
társadalmi kihívásokkal.

Or. en
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Módosítás 912
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mobilitási programok tényleges 
esélyegyenlőséget biztosítanak a nők és 
férfiak között, és olyan egyedi 
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek 
valamennyi kutató számára akadálytalan 
mobilitást biztosítanak.

Or. en

Módosítás 913
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai mobilitás érdekében biztosítani 
kell az ösztöndíjak finanszírozási 
eszközként való alkalmazását a 
mobilitással élő kutatók esetében. Meg 
kell oldani az adózással összefüggő 
problémákat, és garantálni kell a szociális 
védelmet az európai tudósok számára.

Or. de

Indokolás

Az ösztöndíj létfontosságú eszköz a nemzetközi tudományos együttműködés előmozdítása 
szempontjából. Az európai mobilitást nem akadályozhatják kompatibilitási vagy adózási 
problémák, vagy a kutatók szociális biztonságának hiánya.

Módosítás 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 915
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

közötti egyenlőség, a magas színvonalú és 
megbízható foglalkoztatási és munkahelyi 
feltételek, valamint a szakmai elismerés és 
a társadalmi státusz.

Or. en

Módosítás 916
Anna Záborská, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 917
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 pont – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiai intézkedések és a tudományos 
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tanácsadás biztosíthatja a Marie Curie-
cselekvések egyszerűsített végrehajtását. 
Az EKT Tudományos Tanácsának ezért 
gondoskodnia kell a Marie Curie-
cselekvések végrehajtásáról és folyamatos 
nyomon követéséről, és fontolóra kell 
vennie, hogy miként valósíthatók meg a 
legjobban e fellépések célkitűzései.

Or. en

Módosítás 918
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E feladat sem tisztán uniós, sem tisztán 
tagállami finanszírozásból nem oldható 
meg. Jóllehet a tagállamokban történtek 
intézkedések a felsőoktatási intézmények 
megreformálására és a képzési rendszer 
korszerűsítésére, e téren még mindig nagy 
különbségek mutatkoznak az országok 
között, tehát uniós szinten nem egyenlő az 
előrehaladás mértéke. A köz- és a
magánszektor közötti tudományos és 
technológiai együttműködés ma is 
általában csekélynek mondható 
Európában. Ugyanez érvényes a nemek 
közötti egyenlőségre és az európai kutatási 
térségen kívüli hallgatók és kutatók 
Európába vonzására tett erőfeszítésekre is.
Jelen pillanatban az Unióban tanuló 
harmadik országbeli doktoranduszok 
aránya körülbelül 20%, ezzel szemben az 
USA-ban a doktoranduszok 35%-a 
külföldi. A folyamat felgyorsításához a 
nemzeti határokon túlmutató, uniós szintű 
stratégiai megközelítésre lesz szükség. Az 
ehhez elengedhetetlen strukturális 
reformok ösztönzéséhez és bátorításához 
mindenképpen uniós finanszírozás 

E feladat sem tisztán uniós, sem tisztán 
tagállami finanszírozásból nem oldható 
meg. Jóllehet a tagállamokban történtek 
intézkedések a felsőoktatási intézmények 
megreformálására és a képzési rendszer 
korszerűsítésére, e téren még mindig nagy 
különbségek mutatkoznak az országok 
között, tehát uniós szinten nem egyenlő az 
előrehaladás mértéke. Ugyanez érvényes 
arra, hogy a nők és a férfiak számára a 
kutatás és az innováció terén egyenlő 
esélyeket kell biztosítani, valamint
érvényes az európai kutatási térségen kívüli
női és férfi hallgatók és kutatók Európába 
vonzására tett erőfeszítésekre is. Jelen 
pillanatban az Unióban tanuló harmadik 
országbeli doktoranduszok aránya 
körülbelül 20%, ezzel szemben az USA-
ban a doktoranduszok 35%-a külföldi. A 
folyamat felgyorsításához a nemzeti 
határokon túlmutató, uniós szintű stratégiai 
megközelítésre lesz szükség. Az ehhez 
elengedhetetlen strukturális reformok 
ösztönzéséhez és bátorításához 
mindenképpen uniós finanszírozás 
szükséges.
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szükséges.

Or. en

Módosítás 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai Marie Curie-cselekvések
keretében már történtek jelentős 
előrelépések az ország- és az ágazatközi 
mobilitás ösztönzése, ezáltal a kutatói 
életpályák európai és nemzetközi szintű 
megnyitása, valamint a Kutatók Európai 
Chartájában és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexében 
foglaltaknak megfelelő kiváló 
foglalkoztatási és munkahelyi feltételek 
terén. Az egyes tagállamokban nincs 
hasonló intézkedés, amely léptékében, 
alkalmazási körében, finanszírozásában, 
nemzetközi jellegében, valamint tudás-
előállító és –átadó képességében a Marie 
Curie-cselekvésekhez mérhető lenne. A 
cselekvések keretében nőttek a nemzetközi 
kutatóközösség számára vonzó 
intézmények rendelkezésére álló források, 
ami elősegíti a kiválósági központok 
terjedését Unió-szerte. A cselekvések a 
végrehajtásuk során bevált gyakorlat 
nemzeti szinten történő elterjesztése révén 
mintaként szolgáltak, és érezhető 
strukturális változást vontak maguk után. A 
Marie Curie-cselekvéseknél alkalmazott 
alulról építkező megközelítés továbbá 
lehetővé tette az érintett intézmények 
túlnyomó többsége számára, hogy a 
kutatók olyan új generációját hozza létre és 
képezze tovább, amely képes a társadalmi 
problémák kezelésére.

Az európai Marie Skłodowska-Curie-
cselekvések keretében már történtek 
jelentős előrelépések az ország- és az 
ágazatközi mobilitás ösztönzése, ezáltal a 
kutatói életpályák európai és nemzetközi 
szintű megnyitása, valamint a Kutatók 
Európai Chartájában és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexében 
foglaltaknak megfelelő kiváló 
foglalkoztatási és munkahelyi feltételek 
terén. Az egyes tagállamokban nincs 
hasonló intézkedés, amely léptékében, 
alkalmazási körében, finanszírozásában, 
nemzetközi jellegében, valamint tudás-
előállító és –átadó képességében a Marie 
Curie-cselekvésekhez mérhető lenne. A 
cselekvések keretében nőttek a nemzetközi 
kutatóközösség számára vonzó 
intézmények rendelkezésére álló források, 
ami elősegíti a kiválósági központok 
terjedését Unió-szerte. A cselekvések a 
végrehajtásuk során bevált gyakorlat 
nemzeti szinten történő elterjesztése révén 
mintaként szolgáltak, és érezhető 
strukturális változást vontak maguk után. A 
Marie Skłodowska-Curie-cselekvéseknél
alkalmazott alulról építkező megközelítés 
továbbá lehetővé tette az érintett 
intézmények túlnyomó többsége számára, 
hogy a kutatók olyan új generációját hozza 
létre és képezze tovább, amely képes a 
társadalmi problémák kezelésére.
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Módosítás 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Curie-cselekvések
továbbfejlesztésétől az európai kutatási 
térség fejlődéséhez való jelentős 
hozzájárulás várható. Egész Európára 
kiterjedő, versenyszemléletű finanszírozási 
struktúrájuk révén a Marie Curie-
cselekvések ösztönözni fogják az újszerű, 
kreatív és innovatív képzési formák 
kialakítását – mint például az ipari 
doktorátus –, amelyekbe olyan oktatási, 
kutatási és innovációs szereplők is 
bevonhatók, amelyeknek világszinten kell 
megküzdeniük a kiváló hírnévért vívott 
versenyben. Az innovatív doktori képzés 
európai elveit követő legjobb kutatási és 
képzési programok uniós támogatásával a 
cselekvések hozzájárulnak e programok 
eredményeinek szélesebb körben történő 
terjesztéséhez és alkalmazásához, aminek 
köszönhetően elmozdulás történik egy 
jobban strukturált doktori képzés felé.

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések
továbbfejlesztésétől az európai kutatási 
térség fejlődéséhez való jelentős 
hozzájárulás várható. Egész Európára 
kiterjedő, versenyszemléletű finanszírozási 
struktúrájuk révén a Marie Skłodowska-
Curie-cselekvések ösztönözni fogják az 
újszerű, kreatív és innovatív képzési 
formák kialakítását – mint például az ipari
doktorátus –, amelyekbe olyan oktatási, 
kutatási és innovációs szereplők is 
bevonhatók, amelyeknek világszinten kell 
megküzdeniük a kiváló hírnévért vívott 
versenyben. Az innovatív doktori képzés 
európai elveit követő legjobb kutatási és 
képzési programok uniós támogatásával a 
cselekvések hozzájárulnak e programok 
eredményeinek szélesebb körben történő 
terjesztéséhez és alkalmazásához, aminek 
köszönhetően elmozdulás történik egy 
jobban strukturált doktori képzés felé.

Or. en

Módosítás 921
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Curie-cselekvések A Marie Curie-cselekvések 
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továbbfejlesztésétől az európai kutatási 
térség fejlődéséhez való jelentős 
hozzájárulás várható. Egész Európára 
kiterjedő, versenyszemléletű finanszírozási 
struktúrájuk révén a Marie Curie-
cselekvések ösztönözni fogják az újszerű, 
kreatív és innovatív képzési formák 
kialakítását – mint például az ipari
doktorátus –, amelyekbe olyan oktatási, 
kutatási és innovációs szereplők is 
bevonhatók, amelyeknek világszinten kell 
megküzdeniük a kiváló hírnévért vívott 
versenyben. Az innovatív doktori képzés 
európai elveit követő legjobb kutatási és 
képzési programok uniós támogatásával a 
cselekvések hozzájárulnak e programok 
eredményeinek szélesebb körben történő 
terjesztéséhez és alkalmazásához, aminek 
köszönhetően elmozdulás történik egy 
jobban strukturált doktori képzés felé.

továbbfejlesztésétől az európai kutatási 
térség fejlődéséhez való jelentős 
hozzájárulás várható. Egész Európára 
kiterjedő, versenyszemléletű finanszírozási 
struktúrájuk révén a Marie Curie-
cselekvések ösztönözni fogják az újszerű, 
kreatív és innovatív képzési formák 
kialakítását – mint például a közös vagy
ipari doktori fokozatok –, amelyekbe olyan 
oktatási, kutatási és innovációs szereplők is 
bevonhatók, amelyeknek világszinten kell 
megküzdeniük a kiváló hírnévért vívott 
versenyben. Az innovatív doktori képzés 
európai elveit követő legjobb kutatási és 
képzési programok uniós támogatásával a 
cselekvések hozzájárulnak e programok 
eredményeinek szélesebb körben történő 
terjesztéséhez és alkalmazásához, aminek 
köszönhetően elmozdulás történik egy 
jobban strukturált doktori képzés felé.

Or. en

Módosítás 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Curie-cselekvések keretében 
nyújtott támogatás a jövőben kiterjed majd 
a tapasztalt kutatók és mérnökök köz- és 
magánszektor közötti ideiglenes cseréjére 
is, ami ösztönözni és támogatni fogja az 
egyetemek, kutatóközpontok és 
vállalkozások között uniós és nemzetközi 
szinten folyó együttműködést. A kiforrott, 
átlátható és méltányos elbírálási 
rendszernek köszönhetően a Marie Curie-
cselekvések keretében lehetőség nyílik a 
kutatás és az innováció legkiválóbb 
tehetségeinek nemzetközi szintű verseny 
alapján történő kiválasztására, az ezzel járó 

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések
keretében nyújtott támogatás a jövőben 
kiterjed majd a tapasztalt kutatók és 
mérnökök köz- és magánszektor közötti 
ideiglenes cseréjére is, ami ösztönözni és 
támogatni fogja az egyetemek, 
kutatóközpontok és vállalkozások között 
uniós és nemzetközi szinten folyó 
együttműködést. A kiforrott, átlátható és 
méltányos elbírálási rendszernek 
köszönhetően a Marie Skłodowska-Curie-
cselekvések keretében lehetőség nyílik a 
kutatás és az innováció legkiválóbb 
tehetségeinek nemzetközi szintű verseny 
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presztízs pedig motivációt jelent a kutatók 
számára, hogy karrierjüket Európában 
folytassák.

alapján történő kiválasztására, az ezzel járó 
presztízs pedig motivációt jelent a kutatók 
számára, hogy karrierjüket Európában 
folytassák.

Or. en

Módosítás 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Magasan képzett kutatók és az innováció 
területén dolgozó magasan képzett 
szakemberek szakértelmét igénylő 
társadalmi problémák nem csak Európában 
vannak. A szóban forgó nemzetközi 
kihívások rendkívül összetettek és igen 
nagy horderejűek, megoldásukhoz a 
különböző országok, ágazatok és 
tudományterületek legjobb kutatóinak 
európai és nemzetközi szintű 
együttműködésére van szükség. A Marie
Curie-cselekvések kulcsszerepet fognak 
játszani a szóban forgó kihívások 
kezelésében, mivel támogatják a 
munkaerőcserét, ezáltal az 
együttműködésen alapuló 
gondolkodásmódot, és végső soron a 
nyitott innovációhoz elengedhetetlen 
nemzetközi és ágazatközi tudásmegosztást.

Magasan képzett kutatók és az innováció 
területén dolgozó magasan képzett 
szakemberek szakértelmét igénylő 
társadalmi problémák nem csak Európában 
vannak. A szóban forgó nemzetközi 
kihívások rendkívül összetettek és igen 
nagy horderejűek, megoldásukhoz a 
különböző országok, ágazatok és 
tudományterületek legjobb kutatóinak
európai és nemzetközi szintű 
együttműködésére van szükség. A Marie
Skłodowska-Curie-cselekvések
kulcsszerepet fognak játszani a szóban 
forgó kihívások kezelésében, mivel 
támogatják a munkaerőcserét, ezáltal az 
együttműködésen alapuló 
gondolkodásmódot, és végső soron a 
nyitott innovációhoz elengedhetetlen 
nemzetközi és ágazatközi tudásmegosztást.

Or. en

Módosítás 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 pont – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai tehetségek táborának 
gyarapítása szempontjából alapvetően 
fontos lesz a Marie Curie-cselekvések 
társfinanszírozási mechanizmusának 
kiterjesztése. Az uniós fellépés számszerű 
és strukturális hatását tovább fogja fokozni 
az általa kiváltott olyan regionális, nemzeti, 
nemzetközi és magánfinanszírozás, 
amelyet új programok létrehozására, 
valamint már működő programoknak a 
nemzetközi és ágazatközi képzés, mobilitás 
és karrierlehetőségek fejlesztése irányában 
történő kibővítésére nyújtanak. Ez a 
mechanizmus mind nemzeti, mind uniós 
szinten erősíteni fogja a kutatás és az 
oktatás területén tett erőfeszítések 
szinergiáját.

Az európai tehetségek táborának 
gyarapítása szempontjából alapvetően 
fontos lesz a Marie Curie-cselekvések 
társfinanszírozási mechanizmusának 
kiterjesztése. Az uniós fellépés számszerű 
és strukturális hatását tovább fogja fokozni 
az általa kiváltott olyan regionális, nemzeti, 
nemzetközi állami és magánfinanszírozás, 
amelyet új programok létrehozására, 
valamint már működő programoknak a 
nemzetközi és ágazatközi képzés, mobilitás 
és karrierlehetőségek fejlesztése irányában 
történő kibővítésére nyújtanak. Ez a 
mechanizmus mind nemzeti, mind uniós 
szinten erősíteni fogja a kutatás és az 
oktatás területén tett erőfeszítések 
szinergiáját.

Or. en

Módosítás 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai tehetségek táborának 
gyarapítása szempontjából alapvetően 
fontos lesz a Marie Curie-cselekvések
társfinanszírozási mechanizmusának 
kiterjesztése. Az uniós fellépés számszerű 
és strukturális hatását tovább fogja fokozni 
az általa kiváltott olyan regionális, nemzeti, 
nemzetközi és magánfinanszírozás, 
amelyet új programok létrehozására, 
valamint már működő programoknak a 
nemzetközi és ágazatközi képzés, mobilitás 
és karrierlehetőségek fejlesztése irányában 
történő kibővítésére nyújtanak. Ez a 
mechanizmus mind nemzeti, mind uniós 

Az európai tehetségek táborának 
gyarapítása szempontjából alapvetően 
fontos lesz a Skłodowska-Curie-
cselekvések társfinanszírozási 
mechanizmusának kiterjesztése. Az uniós 
fellépés számszerű és strukturális hatását 
tovább fogja fokozni az általa kiváltott 
olyan regionális, nemzeti, nemzetközi és 
magánfinanszírozás, amelyet új programok 
létrehozására, valamint már működő 
programoknak a nemzetközi és ágazatközi 
képzés, mobilitás és karrierlehetőségek 
fejlesztése irányában történő kibővítésére 
nyújtanak. Ez a mechanizmus mind 



AM\907534HU.doc 107/177 PE492.761v01-00

HU

szinten erősíteni fogja a kutatás és az 
oktatás területén tett erőfeszítések 
szinergiáját.

nemzeti, mind uniós szinten erősíteni fogja 
a kutatás és az oktatás területén tett 
erőfeszítések szinergiáját.

Or. en

Módosítás 926
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai tehetségek táborának 
gyarapítása szempontjából alapvetően 
fontos lesz a Marie Curie-cselekvések 
társfinanszírozási mechanizmusának 
kiterjesztése. Az uniós fellépés számszerű 
és strukturális hatását tovább fogja fokozni 
az általa kiváltott olyan regionális, nemzeti, 
nemzetközi és magánfinanszírozás, 
amelyet új programok létrehozására, 
valamint már működő programoknak a 
nemzetközi és ágazatközi képzés, mobilitás 
és karrierlehetőségek fejlesztése irányában 
történő kibővítésére nyújtanak. Ez a 
mechanizmus mind nemzeti, mind uniós 
szinten erősíteni fogja a kutatás és az 
oktatás területén tett erőfeszítések 
szinergiáját.

Az európai tehetségek táborának 
gyarapítása szempontjából alapvetően 
fontos lesz a Marie Curie-cselekvések 
társfinanszírozási mechanizmusának 
kiterjesztése. Az uniós fellépés számszerű 
és strukturális hatását tovább fogja fokozni 
az általa kiváltott olyan regionális, nemzeti, 
nemzetközi és magánfinanszírozás, 
amelyet hasonló és kiegészítő célokat 
követő új programok létrehozására, 
valamint már működő programoknak a 
nemzetközi és ágazatközi képzés, mobilitás 
és karrierlehetőségek fejlesztése irányában 
történő kibővítésére nyújtanak. Ez a 
mechanizmus mind nemzeti, mind uniós 
szinten erősíteni fogja a kutatás és az 
oktatás területén tett erőfeszítések 
szinergiáját.

Or. en

Módosítás 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 pont – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti céllal végzett tevékenységek 
mindegyike hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
Európában kialakuljon egy, a kreativitás és 
az innováció szempontjából feltétlenül 
szükséges új gondolkodásmód. A Marie
Curie finanszírozási intézkedéseknek 
köszönhetően fokozódni fog az erőforrások 
európai szintű együttes hasznosítása, 
aminek révén javul a kutatói képzés, 
mobilitás és karrierlehetőségek 
koordinációja és irányítása is. Ezenkívül a 
cselekvések hozzá fognak járulni az
„Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezés, 
a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés 
és az „Új készségek és munkahelyek 
menetrendje” kezdeményezés szakpolitikai 
céljainak eléréséhez, továbbá 
nélkülözhetetlen szerepet töltenek majd be 
az európai kutatási térség 
megvalósításában.

A fenti céllal végzett tevékenységek 
mindegyike hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
Európában kialakuljon egy, a kreativitás és 
az innováció szempontjából feltétlenül 
szükséges új gondolkodásmód. A Marie
Skłodowska-Curie finanszírozási 
intézkedéseknek köszönhetően fokozódni 
fog az erőforrások európai szintű együttes 
hasznosítása, aminek révén javul a kutatói 
képzés, mobilitás és karrierlehetőségek 
koordinációja és irányítása is. Ezenkívül a 
cselekvések hozzá fognak járulni az
„Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezés, 
a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés 
és az „Új készségek és munkahelyek 
menetrendje” kezdeményezés szakpolitikai 
céljainak eléréséhez, továbbá 
nélkülözhetetlen szerepet töltenek majd be 
az európai kutatási térség 
megvalósításában.

Or. en

Módosítás 928
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
pályakezdő kutatók kiváló és újszerű 
posztgraduális képzésben részesüljenek, 
amelyben szerepet kapnak a különböző 
országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inek 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak részvételével szervezett 
interdiszciplináris projektek és doktori 
programok. Maximális rugalmasságra lesz 
lehetőség az időtartam, a fogadó 
intézmény és a képzés résztvevői 
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kutatók karrierlehetőségei. tekintetében a fogadó hálózat egészében 
és a projekt pénzügyi volumene 
tekintetében. Ezzel a köz- és a 
magánszektorban egyaránt javulni fognak a 
posztgraduális képzésben részt vevő fiatal 
kutatók karrierlehetőségei.

Or. en

Módosítás 929
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
pályakezdő kutatók kiváló és újszerű 
posztgraduális képzésben részesüljenek, 
amelyben szerepet kapnak a különböző 
országok egyetemeinek, az idősebb 
tudósok tudásának és tapasztalatainak a 
fiatalabb tudósoknak történő átadására 
irányuló mentori rendszereinek,
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inek 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak részvételével szervezett 
interdiszciplináris projektek és doktori 
programok. Ezzel a köz- és a 
magánszektorban egyaránt javulni fognak a 
posztgraduális képzésben részt vevő fiatal 
kutatók karrierlehetőségei.

Or. en

Módosítás 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 pont – a pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
pályakezdő kutatók kiváló és újszerű 
posztgraduális képzésben részesüljenek, 
amelyben szerepet kapnak a különböző 
országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inek 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak részvételével szervezett 
interdiszciplináris projektek és doktori 
programok. Ebben az értelemben erősíteni 
kell az ipari doktori programokat, 
amelyek az újító szellem kutatók körében 
történő bátorításának, valamint az ipar és 
a tudományos élet közötti közelebbi 
kapcsolatok kialakításának fontos részét 
képezik. Ezzel a köz- és a 
magánszektorban egyaránt javulni fognak a 
posztgraduális képzésben részt vevő fiatal 
kutatók karrierlehetőségei. A kis-, közép és 
nagyvállalkozások e projektekben történő 
részvételének megkönnyítése, valamint a 
fiatal és tapasztalt tudósok közötti 
szinergiák létrehozása érdekében a 
kutatói alapképzés magában foglalhatja 
tapasztalt tudósok felvételének lehetőségét 
is. 

Or. en

Módosítás 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
tapasztalt kutatók számára vonzó 
karrierlehetőségek nyíljanak európai és 
Európán kívüli országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, vállalatainál, kkv-inál 
és egyéb társadalmi-gazdasági 

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
tapasztalt kutatók számára vonzó 
karrierlehetőségek nyíljanak európai és 
Európán kívüli országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, vállalatainál, kkv-inál 
és egyéb társadalmi-gazdasági 



AM\907534HU.doc 111/177 PE492.761v01-00

HU

csoportosulásainál, és ezáltal a kutatók 
ösztönzést kapjanak képességeik 
gyarapítására és elmélyítésére. Támogatást 
kell továbbá nyújtani a kutatói karrier 
megszakítást követő újrakezdéséhez is.

csoportosulásainál, és ezáltal a kutatók 
ösztönzést kapjanak képességeik 
gyarapítására és elmélyítésére. Támogatást 
kell továbbá nyújtani a kutatói karrier 
megszakítást követő újrakezdéséhez, 
valamint ahhoz, hogy a kutatók 
transznacionális/nemzetközi mobilitási 
tapasztalatszerzést követően (újra) 
elfoglalhassanak egy európai – többek 
között a származási országban lévő –
hosszabb távra szóló kutatói állást.

Or. en

Módosítás 932
Luigi Berlinguer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 pont – a pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
pályakezdő kutatók kiváló és újszerű 
posztgraduális képzésben részesüljenek, 
amelyben szerepet kapnak a különböző 
országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inek 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak részvételével szervezett 
interdiszciplináris projektek és doktori 
programok. Maximális rugalmasságra lesz 
lehetőség az időtartam, a fogadó 
intézmény és a képzés résztvevői 
tekintetében a fogadó hálózat egészében 
és a projekt pénzügyi volumene 
tekintetében. Ezzel a köz- és a 
magánszektorban egyaránt javulni fognak a 
posztgraduális képzésben részt vevő fiatal 
kutatók karrierlehetőségei.

Or. en

Módosítás 934
Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
tapasztalt kutatók számára vonzó 
karrierlehetőségek nyíljanak európai és 
Európán kívüli országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, vállalatainál, kkv-inál 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainál, és ezáltal a kutatók 
ösztönzést kapjanak képességeik 
gyarapítására és elmélyítésére. Támogatást 
kell továbbá nyújtani a kutatói karrier 
megszakítást követő újrakezdéséhez is.

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
tapasztalt kutatók számára vonzó 
karrierlehetőségek nyíljanak európai és 
Európán kívüli országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, vállalatainál, kkv-inál 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainál, és ezáltal a kutatók 
ösztönzést kapjanak képességeik 
gyarapítására és elmélyítésére. Az 
innovációs szellem magánszektorban 
történő ösztönzése érdekében hangsúlyt 
kell fektetni az ágazatközi mobilitásra is. 
Támogatást kell továbbá nyújtani a kutatói 
karrier megszakítást követő újrakezdéséhez 
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is.

Or. en

Módosítás 935
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
tapasztalt kutatók számára vonzó 
karrierlehetőségek nyíljanak európai és 
Európán kívüli országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, vállalatainál, kkv-inál 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainál, és ezáltal a kutatók 
ösztönzést kapjanak képességeik 
gyarapítására és elmélyítésére. Támogatást 
kell továbbá nyújtani a kutatói karrier 
megszakítást követő újrakezdéséhez is.

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
tapasztalt kutatók számára vonzó 
karrierlehetőségek nyíljanak európai és 
Európán kívüli országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, vállalatainál, kkv-inál 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainál, és ezáltal a kutatók 
ösztönzést kapjanak képességeik 
gyarapítására és elmélyítésére, lehetőséget 
adva a kutatók számára ahhoz, hogy 
harmadik ország színvonalas kutatási 
intézményénél képzésben részesüljenek és 
új tudást szerezzenek, és szívesen fogadják 
őket Európában, amennyiben a 
visszatérésük mellett döntenének.
Támogatást kell továbbá nyújtani a kutatói 
karrier megszakítást követő újrakezdéséhez 
is.

Or. en

Indokolás

Ha valamilyen harmadik országbeli képzést követően a kutatók lehetőséget kapnak a 
visszatérésre, azáltal a kutatás és innováció területén fejlődik az európai humán tőke, 
visszatérésük azonban nem tehető kötelezővé.

Módosítás 936
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 pont – c pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a kutatásban és az innováció 
területén folyó nemzetközi és ágazatok 
közötti együttműködés megerősítése az
említett területeken dolgozó munkaerő 
cseréjén keresztül, ezáltal a globális 
kihívások hatékonyabb kezelése.

A cél a kutatásban és az innováció 
területén folyó nemzetközi és ágazatok 
közötti együttműködés megerősítése a 
kutatási és innovációs ismeretek cseréje, 
valamint az e területeken dolgozó 
munkaerő cseréjén keresztül, ezáltal a 
globális kihívások hatékonyabb kezelése.

Or. en

Módosítás 937
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy 
támogatásban részesüljön a kutatásban és 
az innováció területén dolgozó kutatók 
rövid távú csereprogramokban való 
részvétele, amennyiben az európai vagy 
Európán kívüli országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inak 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak partnerségei keretében 
valósul meg. Ehhez fokozni kell a 
harmadik országokkal való 
együttműködést.

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy 
támogatásban részesüljön a kutatásban és 
az innováció területén dolgozó kutatók 
rövid távú csereprogramokban való 
részvétele, valamint lehetőség nyíljon 
kutatók felvételére, amennyiben az európai 
vagy Európán kívüli országok 
egyetemeinek, kutatóintézeteinek, 
vállalatainak, kkv-inak és egyéb 
társadalmi-gazdasági csoportosulásainak 
partnerségei keretében valósul meg. Ehhez 
fokozni kell a harmadik országokkal való 
együttműködést.

Or. en

Módosítás 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 pont – c pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy 
támogatásban részesüljön a kutatásban és 
az innováció területén dolgozó kutatók
rövid távú csereprogramokban való 
részvétele, amennyiben az európai vagy 
Európán kívüli országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inak 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak partnerségei keretében 
valósul meg. Ehhez fokozni kell a 
harmadik országokkal való 
együttműködést.

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy 
támogatásban részesüljön a kutatásban és 
az innováció területén dolgozó kutatók 
csereprogramokban való részvétele, 
amennyiben az európai vagy Európán 
kívüli országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inak 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak partnerségei keretében 
valósul meg. Ehhez fokozni kell a 
harmadik országokkal való 
együttműködést.

Or. en

Módosítás 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 940
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 pont – d pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti és regionális alapok támogatást 
nyújtanak az Európai Kutatási Tanács 
pozitívan elbírált olyan projektjeihez, 
amelyek teljesítik a kiválósági 
kritériumokat, de amelyekre a „Horizont 
2020” keretprogramban nem áll 
rendelkezésre elegendő finanszírozás. 

Or. en

Módosítás 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb a 
regionális, nemzeti és nemzetközi 
szervezetek arra való ösztönzése egy 
társfinanszírozási mechanizmus 
segítségével, hogy hozzanak létre új 
programokat, a már működő programokat
pedig nyissák meg a nemzetközi és az 
ágazatközi képzés, a mobilitás és a 
pályafutás-fejlesztés előtt. Ez –
pályafutásuk minden szakaszában, ideértve 
a doktori szintet is – javítani fogja a kutatói 
képzést Európában, előmozdítja a kutatók 
és a tudományos ismeretek szabad 
mozgását Európán belül, a nyílt felvételi 
eljárásnak és a vonzó munkafeltételeknek 
köszönhetően vonzóvá teszi a kutatói 
pályát, továbbá fellendíti az egyetemek, 
kutatóintézetek és vállalkozások között 
zajló kutatási és innovációs 
együttműködést, valamint a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott együttműködést.

Ennek érdekében a legfontosabb a 
regionális, nemzeti és nemzetközi 
szervezetek arra való ösztönzése egy 
társfinanszírozási mechanizmus 
segítségével, hogy hozzanak létre új 
programokat, és a már működő
programokat igazítsák a nemzetközi és az 
ágazatközi képzés, a mobilitás és a 
pályafutás-fejlesztés szempontjaihoz. Ez –
pályafutásuk minden szakaszában, ideértve 
a doktorátus előtti és a doktori szintet is –
javítani fogja a kutatói képzést Európában, 
előmozdítja a kutatók és a tudományos 
ismeretek szabad mozgását Európán belül, 
a nyílt felvételi eljárásnak és a vonzó 
munkafeltételeknek köszönhetően vonzóvá 
teszi a kutatói pályát, továbbá fellendíti az 
egyetemek, kutatóintézetek és 
vállalkozások között zajló kutatási és 
innovációs együttműködést, valamint a 
harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel folytatott együttműködést.

Or. en
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Módosítás 942
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb a 
regionális, nemzeti és nemzetközi 
szervezetek arra való ösztönzése egy 
társfinanszírozási mechanizmus 
segítségével, hogy hozzanak létre új 
programokat, a már működő programokat 
pedig nyissák meg a nemzetközi és az 
ágazatközi képzés, a mobilitás és a 
pályafutás-fejlesztés előtt. Ez –
pályafutásuk minden szakaszában, ideértve 
a doktori szintet is – javítani fogja a kutatói 
képzést Európában, előmozdítja a kutatók 
és a tudományos ismeretek szabad 
mozgását Európán belül, a nyílt felvételi 
eljárásnak és a vonzó munkafeltételeknek 
köszönhetően vonzóvá teszi a kutatói 
pályát, továbbá fellendíti az egyetemek, 
kutatóintézetek és vállalkozások között 
zajló kutatási és innovációs 
együttműködést, valamint a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott együttműködést.

Ennek érdekében a legfontosabb a 
regionális, nemzeti és nemzetközi 
szervezetek arra való ösztönzése egy 
társfinanszírozási mechanizmus 
segítségével, hogy hozzanak létre új 
programokat, a már működő programokat 
pedig nyissák meg a nemzetközi és az 
ágazatközi képzés, a mobilitás és a 
pályafutás-fejlesztés előtt. Ez –
pályafutásuk minden szakaszában, ideértve 
a doktori szintet is – javítani fogja a kutatói 
képzést Európában, előmozdítja a kutatók 
és a tudományos ismeretek szabad 
mozgását Európán belül, a nyílt felvételi 
eljárásnak és a vonzó munkafeltételeknek 
köszönhetően vonzóvá teszi a kutatói 
pályát, továbbá fellendíti az egyetemek, 
kutatóintézetek és vállalkozások között 
zajló kutatási és innovációs 
együttműködést, valamint a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott együttműködést. A kiválóság és 
az egyenlőség elvét szem előtt kell tartani.

Or. en

Módosítás 943
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a Marie Curie-cselekvések 
eredményeinek nyomon követése, 

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

hiányosságainak feltárása és kedvező 
hatásainak erősítése, miközben mindvégig, 
minden egyébnél fontosabb célkitűzésként 
kell szem előtt tartani a kiválóság 
ösztönzését. Ezzel összefüggésben 
elemezni kell a kutatói mobilitásra, 
készségekre, pályafutásra és az egyenlő 
kezelésre vonatkozó adatokat, törekedve 
az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
a kutatók, munkaadóik és finanszírozóik 
összefüggésében végrehajtott szakpolitikai 
támogatási cselekvésekkel kapcsolatban 
adódó szinergiák kihasználására és az e 
cselekvésekkel való szoros együttműködés 
fenntartására. A tevékenység további célja 
a kutatói életpálya vonzerejének és 
fontosságának tudatosítása, valamint a 
Marie Curie-cselekvések keretében 
támogatásban részesülő tevékenységekből 
eredő kutatási és innovációs vonatkozású 
eredmények terjesztése. A tevékenység 
keretében továbbá egyedi, célzott 
intézkedéseket kell foganatosítani a 
kutatói életpálya előtt álló gátak 
felszámolása érdekében, többek között
azon kutatók tekintetében is, akiknek 
életpályájában már törés következett be.

Or. en

Módosítás 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a Marie Curie-cselekvések
eredményeinek nyomon követése, 
hiányosságainak feltárása és kedvező 
hatásainak erősítése. Ennek érdekében 
mutatók felállítására és a kutatói 
mobilitásra, készségekre és pályafutási 

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

lehetőségekre vonatkozó adatok 
elemzésére lesz szükség, törekedve az
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
a kutatók, munkaadóik és finanszírozóik 
összefüggésében végrehajtott szakpolitikai 
támogatási cselekvésekkel kapcsolatban 
adódó szinergiák kihasználására és az e 
cselekvésekkel való szoros együttműködés 
fenntartására. A tevékenység további célja 
a kutatói életpálya vonzerejének és 
fontosságának tudatosítása, valamint a 
Marie Skłodowska-Curie-cselekvések
keretében támogatásban részesülő 
tevékenységekből eredő kutatási és 
innovációs vonatkozású eredmények 
terjesztése.

Or. en

Módosítás 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

fontosságának tudatosítása, valamint a 
Marie Curie-cselekvések keretében 
támogatásban részesülő tevékenységekből 
eredő kutatási és innovációs vonatkozású 
eredmények terjesztése.

Or. en

Módosítás 946
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúra valamennyi 
tudományterületen döntően befolyásolja 
Európa versenyképességét, és alapvető 
fontosságú a tudományosan megalapozott 
innováció szempontjából. Sok területen 
nem lehetséges kutatást végezni 
szuperszámítógépek, az új anyagok 
előállításához szükséges sugárforrások, a 
nanotechnológiában használatos 
tisztaszobák, genomikai és
társadalomtudományi adatbázisok, a 
földtudományokhoz nélkülözhetetlen 
obszervatóriumok, szélessávú adatátviteli 
hálózatok stb. nélkül. A kutatási 
infrastruktúra szükséges a nagy horderejű 
társadalmi kihívások (energiakérdés, 
éghajlatváltozás, biogazdaság, egész életen 
át tartó egészség és jólét mindenki 
számára) megoldását célzó kutatásokhoz.
Ez az infrastruktúra szolgálja az országok 
és tudományágak közötti együttműködés 
fellendítését és az egységes és nyitott 
európai online kutatási tér megteremtését, a 
személyek és az ötletek mobilitásának 
biztosítását, az Európa és a világ 
legkiválóbb kutatói közötti 
kapcsolatépítést, valamint a tudományos 
oktatás színvonalának emelését is.
Végezetül szerepet kapnak a kiválóság 
előmozdításában az európai kutatói és 

A kutatási infrastruktúra valamennyi 
tudományterületen döntően befolyásolja 
Európa versenyképességét, és alapvető 
fontosságú a tudományosan megalapozott 
innováció szempontjából. Sok területen 
nem lehetséges kutatást végezni 
szuperszámítógépek, az új anyagok 
előállításához szükséges sugárforrások, a 
nanotechnológiában használatos 
tisztaszobák, genomikai és társadalom- és 
bölcsészettudományi adatbázisok, a 
földtudományokhoz nélkülözhetetlen 
obszervatóriumok, szélessávú és 
nagysebességű szélessávú adatátviteli 
hálózatok stb. nélkül. A kutatási 
infrastruktúra szükséges a nagy horderejű 
társadalmi kihívások (energiakérdés, 
éghajlatváltozás, biogazdaság, egész életen 
át tartó egészség és jólét mindenki 
számára) megoldását célzó kutatásokhoz.
Ez az infrastruktúra szolgálja az országok 
és tudományágak közötti együttműködés 
fellendítését és az egységes és nyitott 
európai online kutatási tér megteremtését, a 
személyek és az ötletek mobilitásának 
biztosítását, az Európa és a világ 
legkiválóbb kutatói közötti 
kapcsolatépítést, valamint a tudományos 
oktatás színvonalának emelését is.
Végezetül szerepet kapnak a kiválóság 
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innovációs közösségeken belül, és kiválóan 
alkalmasak a tudomány erejének a 
nyilvánosság előtti bemutatására is.

előmozdításában az európai kutatói és 
innovációs közösségeken belül, és kiválóan 
alkalmasak a tudomány erejének a 
nyilvánosság előtti bemutatására is.

Or. fr

Módosítás 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúra valamennyi 
tudományterületen döntően befolyásolja 
Európa versenyképességét, és alapvető 
fontosságú a tudományosan megalapozott 
innováció szempontjából. Sok területen 
nem lehetséges kutatást végezni 
szuperszámítógépek, az új anyagok 
előállításához szükséges sugárforrások, a 
nanotechnológiában használatos 
tisztaszobák, genomikai és
társadalomtudományi adatbázisok, a 
földtudományokhoz nélkülözhetetlen 
obszervatóriumok, szélessávú adatátviteli 
hálózatok stb. nélkül. A kutatási 
infrastruktúra szükséges a nagy horderejű 
társadalmi kihívások (energiakérdés, 
éghajlatváltozás, biogazdaság, egész életen 
át tartó egészség és jólét mindenki 
számára) megoldását célzó kutatásokhoz.
Ez az infrastruktúra szolgálja az országok 
és tudományágak közötti együttműködés 
fellendítését és az egységes és nyitott 
európai online kutatási tér megteremtését, a 
személyek és az ötletek mobilitásának 
biztosítását, az Európa és a világ 
legkiválóbb kutatói közötti 
kapcsolatépítést, valamint a tudományos 
oktatás színvonalának emelését is.
Végezetül szerepet kapnak a kiválóság 
előmozdításában az európai kutatói és 
innovációs közösségeken belül, és kiválóan 

A legmagasabb minőségű és nemzetközi 
vonzerejű kutatási infrastruktúra 
valamennyi tudományterületen döntően 
befolyásolja Európa versenyképességét, és 
alapvető fontosságú a tudományosan 
megalapozott innováció szempontjából.
Sok területen nem lehetséges kutatást 
végezni szuperszámítógépek, az új 
anyagok előállításához szükséges 
sugárforrások, a nanotechnológiában 
használatos tisztaszobák, genomikai és
társadalom- és bölcsészettudományi
adatbázisok, a földtudományokhoz 
nélkülözhetetlen obszervatóriumok, 
szélessávú adatátviteli hálózatok stb. 
nélkül. A kutatási infrastruktúra szükséges 
a nagy horderejű társadalmi kihívások
(egyebek mellett az energiakérdés, az
éghajlatváltozás, a biogazdaság, az egész 
életen át tartó egészség és jólét mindenki 
számára) megoldását célzó kutatásokhoz.
Ez az infrastruktúra szolgálja az országok 
és tudományágak közötti együttműködés 
fellendítését és az egységes és nyitott 
európai online kutatási tér megteremtését, a 
személyek és az ötletek mobilitásának 
biztosítását, az Európa és a világ 
legkiválóbb kutatói közötti 
kapcsolatépítést, valamint a tudományos 
oktatás színvonalának emelését is. Ezek 
kiépítése csúcstechnológia kidolgozására 
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alkalmasak a tudomány erejének a 
nyilvánosság előtti bemutatására is.

sarkallja a kutatókat és az innovatív 
társaságokat. Így megerősítik Európa 
fejlett technológiájú innovatív iparát. 
Végezetül szerepet kapnak a kiválóság 
előmozdításában az európai kutatói és 
innovációs közösségeken belül, és kiválóan 
alkalmasak a tudomány erejének a 
nyilvánosság előtti bemutatására is.

Or. en

Módosítás 948
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúra valamennyi 
tudományterületen döntően befolyásolja 
Európa versenyképességét, és alapvető 
fontosságú a tudományosan megalapozott 
innováció szempontjából. Sok területen 
nem lehetséges kutatást végezni 
szuperszámítógépek, az új anyagok 
előállításához szükséges sugárforrások, a 
nanotechnológiában használatos 
tisztaszobák, genomikai és
társadalomtudományi adatbázisok, a 
földtudományokhoz nélkülözhetetlen 
obszervatóriumok, szélessávú adatátviteli 
hálózatok stb. nélkül. A kutatási 
infrastruktúra szükséges a nagy horderejű 
társadalmi kihívások (energiakérdés, 
éghajlatváltozás, biogazdaság, egész életen 
át tartó egészség és jólét mindenki 
számára) megoldását célzó kutatásokhoz.
Ez az infrastruktúra szolgálja az országok 
és tudományágak közötti együttműködés 
fellendítését és az egységes és nyitott 
európai online kutatási tér megteremtését, a 
személyek és az ötletek mobilitásának 
biztosítását, az Európa és a világ 
legkiválóbb kutatói közötti 
kapcsolatépítést, valamint a tudományos 

A kutatási infrastruktúra valamennyi 
tudományterületen döntően befolyásolja 
Európa versenyképességét, és alapvető
fontosságú a tudományosan megalapozott 
innováció szempontjából. Sok területen 
nem lehetséges kutatást végezni 
szuperszámítógépek, az új anyagok 
előállításához szükséges sugárforrások, a 
nanotechnológiában használatos 
tisztaszobák, a biológiai és orvosi 
kutatáshoz szükséges, különlegesen 
felszerelt laboratóriumok, genomikai és
társadalom- és bölcsészettudományi
adatbázisok, a földtudományokhoz 
nélkülözhetetlen obszervatóriumok és 
érzékelő-állomások, szélessávú adatátviteli 
hálózatok stb. nélkül. A kutatási 
infrastruktúra szükséges a nagy horderejű 
társadalmi kihívások (energiakérdés, 
éghajlatváltozás, biogazdaság, egész életen 
át tartó egészség és jólét mindenki 
számára) megoldását célzó kutatásokhoz.
Ez az infrastruktúra szolgálja az országok 
és tudományágak közötti együttműködés 
fellendítését és az egységes és nyitott 
európai online kutatási tér megteremtését, a 
személyek és az ötletek mobilitásának 
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oktatás színvonalának emelését is.
Végezetül szerepet kapnak a kiválóság 
előmozdításában az európai kutatói és 
innovációs közösségeken belül, és kiválóan 
alkalmasak a tudomány erejének a 
nyilvánosság előtti bemutatására is.

biztosítását, az Európa és a világ 
legkiválóbb kutatói közötti 
kapcsolatépítést, valamint a tudományos 
oktatás színvonalának emelését is.
Végezetül szerepet kapnak a kiválóság 
előmozdításában az európai kutatói és 
innovációs közösségeken belül, és kiválóan 
alkalmasak a tudomány erejének a 
nyilvánosság előtti bemutatására is.

Or. en

Módosítás 949
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúra valamennyi 
tudományterületen döntően befolyásolja 
Európa versenyképességét, és alapvető 
fontosságú a tudományosan megalapozott 
innováció szempontjából. Sok területen 
nem lehetséges kutatást végezni 
szuperszámítógépek, az új anyagok 
előállításához szükséges sugárforrások, a 
nanotechnológiában használatos 
tisztaszobák, genomikai és
társadalomtudományi adatbázisok, a 
földtudományokhoz nélkülözhetetlen 
obszervatóriumok, szélessávú adatátviteli 
hálózatok stb. nélkül. A kutatási 
infrastruktúra szükséges a nagy horderejű 
társadalmi kihívások (energiakérdés, 
éghajlatváltozás, biogazdaság, egész életen 
át tartó egészség és jólét mindenki 
számára) megoldását célzó kutatásokhoz.
Ez az infrastruktúra szolgálja az országok 
és tudományágak közötti együttműködés 
fellendítését és az egységes és nyitott 
európai online kutatási tér megteremtését, 
a személyek és az ötletek mobilitásának 
biztosítását, az Európa és a világ 
legkiválóbb kutatói közötti 

A kiváló kutatási infrastruktúra valamennyi 
tudományterületen döntően befolyásolja 
Európa versenyképességét, és alapvető 
fontosságú a tudományosan megalapozott 
innováció szempontjából. Sok területen 
nem lehetséges kutatást végezni 
szuperszámítógépek, az új anyagok 
előállításához szükséges elemző 
létesítmények, a nanotechnológiában 
használatos tisztaszobák, és fejlett 
metrológia, genomikai és társadalom- és 
bölcsészettudományi adatbázisok, a 
földtudományokhoz és a 
környezettanulmányozáshoz
nélkülözhetetlen obszervatóriumok, 
szélessávú adatátviteli hálózatok stb. 
nélkül. A kutatási infrastruktúra szükséges 
a nagy horderejű társadalmi kihívások
(energiakérdés, éghajlatváltozás, 
biogazdaság, egész életen át tartó egészség 
és jólét mindenki számára) megoldását 
célzó kutatásokhoz. Ez az infrastruktúra –
amennyiben minősége világszínvonalú –
szolgálja az országok és tudományágak 
közötti együttműködés fellendítését és az 
egységes és nyitott európai kutatási tér 
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kapcsolatépítést, valamint a tudományos 
oktatás színvonalának emelését is.
Végezetül szerepet kapnak a kiválóság 
előmozdításában az európai kutatói és 
innovációs közösségeken belül, és kiválóan 
alkalmasak a tudomány erejének a 
nyilvánosság előtti bemutatására is.

megteremtését, a személyek és az ötletek 
mobilitásának biztosítását, az Európa és a 
világ legkiválóbb kutatói közötti 
kapcsolatépítést, valamint a tudományos 
oktatás színvonalának emelését is.
Végezetül szerepet kapnak a kiválóság 
előmozdításában az európai kutatói és 
innovációs közösségeken belül, és kiválóan 
alkalmasak a tudomány erejének a 
nyilvánosság előtti bemutatására is.

Or. en

Módosítás 950
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben Európa a világ élvonalában 
kíván maradni a kutatás területén, 
megfelelő és stabil alapokra kell helyeznie 
a kutatási infrastruktúra egyes elemeinek 
létrehozását, fenntartását és üzemeltetését.
Ehhez az uniós, nemzeti és regionális 
támogatásokat nyújtó szereplők intenzív és 
hatékony együttműködése szükséges, ezért 
a szinergiák kihasználása és az egységes 
megközelítésmód biztosítása érdekében 
erős kapcsolódást kell kialakítani a 
kohéziós politikával.

Amennyiben Európa a világ élvonalában 
kíván maradni a kutatás területén, 
megfelelő és stabil alapokra kell helyeznie 
a kiváló kutatási infrastruktúra egyes 
elemeinek létrehozását, fenntartását és 
üzemeltetését, és azokat uniós minőségi és 
fontossági kritériumok alapján kell 
kiválasztania és előnyben részesítenie.
Ehhez független szakmai bírálaton 
alapuló, színvonalas értékelési rendszer 
létrehozására, valamint az uniós, nemzeti 
és regionális támogatásokat nyújtó 
szereplők lényeget érintő és hatékony
együttműködésére van szükség, ezért a 
szinergiák kihasználása és az egységes 
megközelítésmód biztosítása érdekében 
erős kapcsolódást kell kialakítani a 
kohéziós politikával.

Or. en

Módosítás 951
Patrizia Toia
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az „Innovatív Unió” 
kiemelt kezdeményezés egyik legfontosabb 
vállalásához kapcsolódik, ez a 
kezdeményezés ugyanis kihangsúlyozza, 
hogy a világszínvonalú kutatási 
infrastruktúra megléte meghatározó 
szerepet játszik az úttörő kutatás és 
innováció lehetővé tételében. A 
kezdeményezés hangsúlyozza továbbá, 
hogy a kutatási infrastruktúrák 
kiépítéséhez és üzemeltetéséhez az 
erőforrásokat európai, sőt adott esetben 
világszinten kell együttesen mozgósítani.
Hasonlóképpen az „Európai digitális 
menetrend” kiemelt kezdeményezés külön 
hangsúlyozza az európai elektronikus 
infrastruktúra megerősítésének és az 
innovációs klaszterek fejlesztésének 
fontosságát annak érdekében, hogy Európa 
versenyelőnyre tegyen szert az innováció 
területén.

A különös célkitűzés az „Innovatív Unió” 
kiemelt kezdeményezés egyik legfontosabb 
vállalásához kapcsolódik, ez a 
kezdeményezés ugyanis kihangsúlyozza, 
hogy a világszínvonalú kutatási 
infrastruktúra megléte meghatározó 
szerepet játszik az úttörő kutatás és 
innováció lehetővé tételében. A 
kezdeményezés hangsúlyozza továbbá, 
hogy ezen kutatási infrastruktúrák 
kiépítéséhez és üzemeltetéséhez az 
erőforrásokat európai, sőt adott esetben 
világszinten kell együttesen mozgósítani.
Hasonlóképpen az „Európai digitális 
menetrend” kiemelt kezdeményezés külön 
hangsúlyozza az európai elektronikus 
infrastruktúra megerősítésének és az 
innovációs klaszterek fejlesztésének 
fontosságát annak érdekében, hogy Európa 
versenyelőnyre tegyen szert az innováció 
területén.

Or. en

Módosítás 952
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korszerű kutatási infrastruktúrák egyre 
összetettebbek és egyre költségesebbek, 
ezért sok esetben a különböző 
felszerelések, szolgáltatások és 
adatforrások integrációjára, valamint 
kiterjedt nemzetközi együttműködésre van 
szükség. Nincs olyan ország, amelyik 
képes lenne az általa használt összes 

A korszerű és az EU számára 
jelentőséggel bíró kutatási infrastruktúrák 
egyre összetettebbek és egyre 
költségesebbek, ezért sok esetben a 
különböző felszerelések, szolgáltatások és 
adatforrások integrációjára, valamint 
kiterjedt nemzetközi együttműködésre van 
szükség. Nincs olyan ország, amelyik 
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kutatási infrastruktúrát egymagában 
finanszírozni. Az utóbbi években az 
ESFRI-ütemterv végrehajtásával, a 
nemzeti kutatólétesítmények
integrációjával és megnyitásával, valamint 
a digitális európai kutatási térség alapját 
jelentő elektronikus infrastruktúra
kifejlesztésével jelentős előrelépés történt 
a kutatási infrastruktúrával kapcsolatos 
európai megközelítésmód terén. A kutatási
infrastruktúrák hálózatba rendezése 
erősíti Európa humántőkealapját, mivel 
ezekhez kapcsolódóan a kutatók és a
mérnökök új generációja világszínvonalú 
képzésben részesül, és ösztönzést nyer a 
tudományágak közötti együttműködés.

képes lenne az általa használt összes 
kutatási infrastruktúrát egymagában 
finanszírozni, és megnyitni azt a 
nemzetközi használat előtt. Az utóbbi 
években a kutatási infrastruktúrával 
kapcsolatos európai megközelítés 
figyelemreméltó fejlődésen ment át, 
amelynek egyes állomásai a legjobb 
gyakorlatok kidolgozása, európai 
minőségi és fontossági kritériumok 
kidolgozása az ESFRI és a tagállamok 
által a meglévő kutatási infrastruktúra 
elemei tekintetében, az ESFRI-ütemterv és 
nemzetközi menetrendek végrehajtása az 
infrastruktúra új és/vagy felújított elemei 
tekintetében, a nemzeti 
kutatólétesítmények elsőbbségi kezelése,
korszerűsítése, integrációja és megnyitása,
valamint a digitális európai kutatási térség 
alapját jelentő elektronikus infrastruktúra
kifejlesztése. A kutatási infrastruktúra 
elemeinek európai szintű hálózattá 
szervezése az első lépés volt Európa
humántőkealapjának integrációja és 
megerősítése felé, képzést nyújtva a 
kutatók és mérnökök új nemzedéke 
számára és előmozdítva a tudományágak 
közötti együttműködést. Ez volt az 
előfeltétele a következő lépésnek, amelyet 
a „Horizont 2020” keretprogram 
közreműködésével kell megtenni. 

Or. en

Módosítás 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korszerű kutatási infrastruktúrák egyre 
összetettebbek és egyre költségesebbek, 
ezért sok esetben a különböző 
felszerelések, szolgáltatások és 

A korszerű kutatási infrastruktúrák egyre 
összetettebbek és egyre költségesebbek, 
ezért sok esetben a különböző 
felszerelések, szolgáltatások és 
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adatforrások integrációjára, valamint 
kiterjedt nemzetközi együttműködésre van 
szükség. Nincs olyan ország, amelyik 
képes lenne az általa használt összes 
kutatási infrastruktúrát egymagában 
finanszírozni. Az utóbbi években az 
ESFRI-ütemterv végrehajtásával, a nemzeti 
kutatólétesítmények integrációjával és 
megnyitásával, valamint a digitális európai 
kutatási térség alapját jelentő elektronikus 
infrastruktúra kifejlesztésével jelentős 
előrelépés történt a kutatási 
infrastruktúrával kapcsolatos európai 
megközelítésmód terén. A kutatási 
infrastruktúrák hálózatba rendezése erősíti 
Európa humántőkealapját, mivel ezekhez 
kapcsolódóan a kutatók és a mérnökök új 
generációja világszínvonalú képzésben 
részesül, és ösztönzést nyer a 
tudományágak közötti együttműködés.

adatforrások integrációjára, valamint 
kiterjedt nemzetközi együttműködésre van 
szükség. Nincs olyan ország, amelyik 
képes lenne az általa használt összes 
kutatási infrastruktúrát egymagában 
finanszírozni. Az utóbbi években az 
ESFRI-ütemterv folyamatos fejlesztésével 
és végrehajtásával, a nemzeti 
kutatólétesítmények integrációjával és 
megnyitásával, valamint a digitális európai 
kutatási térség alapját jelentő elektronikus 
infrastruktúra kifejlesztésével jelentős 
előrelépés történt a kutatási 
infrastruktúrával kapcsolatos európai 
megközelítésmód terén. A kutatási 
infrastruktúrák hálózatba rendezése erősíti 
Európa humánerőforrás-alapját, mivel 
ezekhez kapcsolódóan a kutatók és a 
mérnökök új generációja világszínvonalú 
képzésben részesül, és ösztönzést nyer a 
tudományágak közötti együttműködés.

Or. en

Módosítás 954
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korszerű kutatási infrastruktúrák egyre 
összetettebbek és egyre költségesebbek, 
ezért sok esetben a különböző 
felszerelések, szolgáltatások és 
adatforrások integrációjára, valamint 
kiterjedt nemzetközi együttműködésre van 
szükség. Nincs olyan ország, amelyik 
képes lenne az általa használt összes 
kutatási infrastruktúrát egymagában 
finanszírozni. Az utóbbi években az 
ESFRI-ütemterv végrehajtásával, a nemzeti 
kutatólétesítmények integrációjával és 
megnyitásával, valamint a digitális európai 
kutatási térség alapját jelentő elektronikus 

A korszerű kutatási infrastruktúrák egyre 
összetettebbek és egyre költségesebbek, 
ezért sok esetben a különböző 
felszerelések, szolgáltatások és 
adatforrások integrációjára, valamint 
kiterjedt nemzetközi együttműködésre van 
szükség. Nincs olyan ország, amelyik 
képes lenne az általa használt összes 
kutatási infrastruktúrát egymagában 
finanszírozni. Az utóbbi években az 
ESFRI-ütemterv végrehajtásával, a nemzeti 
kutatólétesítmények integrációjával és 
megnyitásával, valamint a digitális, 
hálózattá szervezett európai kutatási térség 
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infrastruktúra kifejlesztésével jelentős 
előrelépés történt a kutatási 
infrastruktúrával kapcsolatos európai 
megközelítésmód terén. A kutatási 
infrastruktúrák hálózatba rendezése erősíti 
Európa humántőkealapját, mivel ezekhez 
kapcsolódóan a kutatók és a mérnökök új 
generációja világszínvonalú képzésben 
részesül, és ösztönzést nyer a 
tudományágak közötti együttműködés.

alapját jelentő elektronikus infrastruktúra 
kifejlesztésével jelentős előrelépés történt a 
kutatási infrastruktúrával kapcsolatos 
európai megközelítésmód terén. A kutatási 
infrastruktúrák hálózatba rendezése erősíti 
Európa humántőkealapját, mivel ezekhez 
kapcsolódóan a kutatók és a mérnökök új 
generációja világszínvonalú képzésben 
részesül, és ösztönzést nyer a 
tudományágak közötti együttműködés.

Or. en

Módosítás 955
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk uniós szinten 
való terjedése jelentős mértékben 
hozzájárul majd az európai kutatási térség 
kiteljesítéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 
majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az
Unióra is fontos szerep hárul az
infrastruktúra uniós szintű támogatása, az 
új létesítmények létrehozásának 
ösztönzése, a nemzeti és európai 
infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi 
szakpolitikák egységességének és 
hatékonyságának biztosítása terén. A 
párhuzamosságok elkerülése, valamint a 
létesítmények használatának koordinációja 
és ésszerűsítése mellett az erőforrások 
együttes hasznosítására is szükség lesz 
ahhoz, hogy az Unióban világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák létesüljenek és 
működjenek.

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk uniós szinten 
való terjedése jelentős mértékben 
hozzájárul majd az európai kutatási térség 
kiteljesítéséhez. Az Unió fontos szerepet
játszik az infrastruktúra uniós szintű 
támogatása, az új létesítmények 
létrehozásának ösztönzése, a nemzeti és 
európai infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi 
szakpolitikák egységességének és 
hatékonyságának biztosítása terén. A 
párhuzamosságok elkerülése, valamint a 
létesítmények használatának koordinációja 
és ésszerűsítése mellett az erőforrások 
együttes hasznosítására is szükség lesz 
ahhoz, hogy az Unióban világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák létesüljenek és 
működjenek.
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Or. en

Módosítás 956
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk uniós szinten 
való terjedése jelentős mértékben 
hozzájárul majd az európai kutatási térség 
kiteljesítéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 
majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az 
Unióra is fontos szerep hárul az 
infrastruktúra uniós szintű támogatása, az 
új létesítmények létrehozásának 
ösztönzése, a nemzeti és európai 
infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi 
szakpolitikák egységességének és 
hatékonyságának biztosítása terén. A 
párhuzamosságok elkerülése, valamint a 
létesítmények használatának koordinációja 
és ésszerűsítése mellett az erőforrások 
együttes hasznosítására is szükség lesz 
ahhoz, hogy az Unióban világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák létesüljenek és 
működjenek.

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk uniós szinten 
való terjedése jelentős mértékben 
hozzájárul majd az európai kutatási térség 
kiteljesítéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 
majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az 
Unióra is fontos szerep hárul az 
infrastruktúra uniós szintű támogatása, az 
új létesítmények létrehozásának ösztönzése
a távolabb eső régiókban, a nemzeti és 
európai infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi 
szakpolitikák egységességének és 
hatékonyságának biztosítása terén. A 
párhuzamosságok elkerülése, valamint a 
létesítmények használatának koordinációja 
és ésszerűsítése mellett az erőforrások 
együttes hasznosítására is szükség lesz 
ahhoz, hogy az Unióban világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák létesüljenek és 
működjenek.

Or. fr

Módosítás 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk uniós szinten 
való terjedése jelentős mértékben 
hozzájárul majd az európai kutatási térség 
kiteljesítéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 
majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az 
Unióra is fontos szerep hárul az 
infrastruktúra uniós szintű támogatása, az 
új létesítmények létrehozásának 
ösztönzése, a nemzeti és európai 
infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi 
szakpolitikák egységességének és 
hatékonyságának biztosítása terén. A 
párhuzamosságok elkerülése, valamint a 
létesítmények használatának koordinációja 
és ésszerűsítése mellett az erőforrások 
együttes hasznosítására is szükség lesz 
ahhoz, hogy az Unióban világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák létesüljenek és 
működjenek.

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk uniós szinten 
való terjedése jelentős mértékben 
hozzájárul majd az európai kutatási térség 
kiteljesítéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 
majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az 
Unióra is fontos szerep hárul az 
infrastruktúra uniós szintű támogatása,
például a szétszórt európai kutatási 
infrastruktúrák tevékenységeinek 
összehangolása, az új létesítmények 
létrehozásának ösztönzése, a nemzeti és 
európai infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi 
szakpolitikák egységességének és 
hatékonyságának biztosítása terén. A 
párhuzamosságok elkerülése, valamint a 
létesítmények használatának koordinációja 
és ésszerűsítése mellett az erőforrások 
együttes hasznosítására is szükség lesz 
ahhoz, hogy az Unióban világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák létesüljenek és 
működjenek.

Or. en

Módosítás 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk uniós szinten 
való terjedése jelentős mértékben 
hozzájárul majd az európai kutatási térség 
kiteljesítéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk európai szinten 
való terjedése jelentős mértékben 
hozzájárul majd az európai kutatási térség 
kiteljesítéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 
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majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az 
Unióra is fontos szerep hárul az 
infrastruktúra uniós szintű támogatása, az 
új létesítmények létrehozásának 
ösztönzése, a nemzeti és európai 
infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi 
szakpolitikák egységességének és 
hatékonyságának biztosítása terén. A 
párhuzamosságok elkerülése, valamint a 
létesítmények használatának koordinációja 
és ésszerűsítése mellett az erőforrások
együttes hasznosítására is szükség lesz
ahhoz, hogy az Unióban világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák létesüljenek és 
működjenek.

majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az 
Unióra is fontos szerep hárul az 
infrastruktúra európai szintű támogatása,
például a szétszórt európai kutatási 
infrastruktúrák összehangolásának 
ösztönzése, az új létesítmények 
létrehozásának ösztönzése, a nemzeti és 
európai infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés megnyitása és támogatása, 
valamint a regionális, nemzeti, uniós és 
nemzetközi szakpolitikák egységességének 
és hatékonyságának biztosítása terén. Az 
erőfeszítések megkettőződésének
elkerülése, a létesítmények összehangolt és 
hatékony használatának megerősítése és 
szükség esetén az erőforrások összevonása 
szükséges ahhoz, hogy az Unió is
világszínvonalú kutatási infrastruktúrával 
rendelkezhessen és azt működtethesse.

Or. en

Módosítás 959
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk uniós szinten 
való terjedése jelentős mértékben
hozzájárul majd az európai kutatási térség
kiteljesítéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 
majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az 
Unióra is fontos szerep hárul az 
infrastruktúra uniós szintű támogatása, az 
új létesítmények létrehozásának 
ösztönzése, a nemzeti és európai
infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi 

Az uniós szintű előrelépés a kiválóságra 
alapozott kutatás hatékony előtérbe 
helyezését, uniós szintű minőségi 
szabványok bevezetését és a kutatási
infrastruktúra legjobb elemeinek 
szélesebb körű használatát teszi 
szükségessé. Ez jelentősen hozzájárul majd 
az európai kutatási térség létrehozásához 
és működtetéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 
majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az 
Unióra is fontos szerep hárul az 
infrastruktúra világszínvonalú, kiváló 
elemeinek uniós szintű kiválasztása és



PE492.761v01-00 132/177 AM\907534HU.doc

HU

szakpolitikák egységességének és 
hatékonyságának biztosítása terén. A 
párhuzamosságok elkerülése, valamint a
létesítmények használatának 
koordinációja és ésszerűsítése mellett az 
erőforrások együttes hasznosítására is 
szükség lesz ahhoz, hogy az Unióban 
világszínvonalú kutatási infrastruktúrák 
létesüljenek és működjenek.

támogatása, az új és integrált
létesítmények létrehozásának ösztönzése, a 
nemzeti és európai infrastruktúra legjobb 
elemeihez való széles körű hozzáférés 
biztosítása, valamint a regionális, nemzeti, 
uniós és nemzetközi szakpolitikák 
egységességének és hatékonyságának 
biztosítása terén. Nemcsak az erőfeszítések 
megkettőződésének és 
szétdarabolódásának elkerülésére, 
valamint a létesítményeknek megfelelő 
értékelés bevezetése és prioritások 
felállítása révén történő összehangolt és 
ésszerű használatára van szükség, hanem
az erőforrások összevonására is a 
leghatékonyabb és uniós szinten jelentős 
létesítmények számára annak érdekében, 
hogy az Unió olyan kutatási
infrastruktúrával rendelkezhessen és azt 
működtethesse, amely világszinten 
megerősíti vonzerejét és 
versenyképességét.

Or. en

Módosítás 960
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A távegyüttműködés lehetővé tétele, a 
tömeges adatfeldolgozás, az „in silico” 
(számítógéppel támogatott) kísérletezés és 
a távoli forrásokhoz való hozzáférés mind 
azt jelenti, hogy az IKT-infrastruktúra a 
tudomány támogatásában átalakító 
szerepet tölt be. Valószínű ezért, hogy az 
ezen különös célkitűzéshez kapcsolt 
költségvetés jelentős részét az e-
infrastruktúra fejlesztésére kellene 
fordítani. 

Or. en
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Indokolás

Az információs és kommunikációs technológia létfontosságú, de a technológiai fejlődés 
költségeinek gyors ütemű változására tekintettel nem volna megfelelő a finanszírozást egy 
meghatározott százalékos részarányban mereven rögzíteni.

Módosítás 961
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IKT átalakítja a tudományt azáltal, 
hogy lehetővé teszi a távegyüttműködést, a 
tömeges adatfeldolgozást, a számítógépes 
(„in silico”) kísérletezést és a távoli 
forrásokhoz való hozzáférést. A kutatás 
ezért egyre inkább transznacionálissá és 
interdiszciplinárissá válik, ami 
szükségessé teszi olyan IKT-
infrastruktúrák használatát, amelyek a 
tudományhoz hasonlóan 
szupranacionálisak. Ennélfogva indokolt, 
hogy az e különös célkitűzés 
költségvetésének 38%-át az IKT-
infrastruktúrákkal kapcsolatos kutatás és 
innováció kapja.

Or. en

Módosítás 962
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúra (ideértve az 
elektronikus infrastruktúrát is) kiépítésére, 
használatára és irányítására vonatkozó 
európai megközelítésmódnak 

A kutatási infrastruktúra (ideértve az 
elektronikus infrastruktúrát is) kiépítésére, 
használatára és irányítására vonatkozó 
európai megközelítésmódnak 
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köszönhetően megvalósuló 
mérethatékonyság és ideális 
feladatmegosztás jelentős növekedést fog 
eredményezni Európa kutatási és 
innovációs potenciáljában.

köszönhetően megvalósuló 
mérethatékonyság és ideális 
feladatmegosztás jelentős növekedést fog 
eredményezni Európa kutatási és 
innovációs potenciáljában, és nemzetközi 
szinten fokozza az EU versenyképességét.

Or. en

Módosítás 963
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúra (ideértve az 
elektronikus infrastruktúrát is) kiépítésére, 
használatára és irányítására vonatkozó
európai megközelítésmódnak 
köszönhetően megvalósuló 
mérethatékonyság és ideális 
feladatmegosztás jelentős növekedést fog 
eredményezni Európa kutatási és 
innovációs potenciáljában.

A kiváló és világszínvonalú kutatási 
infrastruktúra (ideértve az elektronikus 
infrastruktúrát is) kiépítésére,
működtetésére és használatára vonatkozó 
közös és prioritást élvező európai 
megközelítésmódnak köszönhetően 
megvalósuló mérethatékonyság és ideális 
feladatmegosztás jelentős növekedést fog 
eredményezni Európa kutatási és 
innovációs potenciáljában.

Or. en

Módosítás 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek célja az európai kutatási 
infrastruktúra fejlesztése 2020-ig és azt 
követően, a benne rejlő innovációs 
potenciál és humántőke támogatása, 
valamint a kutatási infrastruktúrára 
irányuló európai politika megerősítése.

A tevékenységek célja az európai kutatási 
infrastruktúra fejlesztése 2020-ig és azt 
követően, a benne rejlő innovációs 
potenciál és humánerőforrások
támogatása, valamint a kutatási 
infrastruktúrára irányuló európai politika 
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megerősítése.

Or. en

Módosítás 965
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek célja az európai kutatási 
infrastruktúra fejlesztése 2020-ig és azt 
követően, a benne rejlő innovációs 
potenciál és humántőke támogatása, 
valamint a kutatási infrastruktúrára 
irányuló európai politika megerősítése.

A tevékenységek célja a legjobb meglévő 
és új európai kutatási infrastruktúra
kiválasztása, fejlesztése és támogatása, a 
benne rejlő innovációs potenciál és 
humántőke támogatása, valamint a kutatási 
infrastruktúrára irányuló európai politika 
megerősítése.

Or. en

Módosítás 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási és innovációs eredményeket 
tartalmazó adatbázis létrehozása
A cél olyan adatbázis létrehozása és 
rendelkezésre bocsátása, amely a kutatási 
és innovációs eredményeket tartalmazza. 
Az adatbázis nyitott a nemzetközi 
együttműködés előtt. A kutatócsoportok és 
a vállalkozások egyaránt bővíteni fogják 
az adatbázis tartalmát, hogy ezáltal 
segítsék az innovációs és együttműködési 
piac elindítását és ösztönözzék a 
lehetséges partnerek találkozását. A
különös célkitűzés:
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Or. en

Módosítás 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ESFRI és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának 
és üzemeltetésének biztosítása, ideértve a 
regionális partnerlétesítmények kialakítását 
is; a nemzeti kutatási infrastruktúrák 
integrációja és igénybevételük 
lehetőségének biztosítása; valamint az 
elektronikus infrastruktúra egyes 
komponenseinek kifejlesztése, kiépítése és 
üzemeltetése.

A cél az ESFRI és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának 
és üzemeltetésének biztosítása, valamint 
transznacionális hozzáférés garantálása 
ezekhez; az európai hozzáadott értéket 
jelentő működtetési költségek 
(transznacionális koordinációs 
tevékenységek, transznacionális 
hozzáférés, frissítések) ideértve a 
regionális partnerlétesítmények kialakítását 
is; a nemzeti kutatási infrastruktúrák 
integrációja és igénybevételük 
lehetőségének biztosítása; valamint az 
elektronikus infrastruktúra egyes 
komponenseinek kifejlesztése, kiépítése és 
üzemeltetése.

Or. en

Módosítás 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ESFRI és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának
és üzemeltetésének biztosítása, ideértve a 
regionális partnerlétesítmények kialakítását 
is; a nemzeti kutatási infrastruktúrák 
integrációja és igénybevételük 
lehetőségének biztosítása; valamint az 

A cél az ESFRI és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák előkészítésének, 
kiépítésének, üzembe helyezésének és 
üzemeltetésének biztosítása, ideértve a 
regionális partnerlétesítmények kialakítását 
is; a nemzeti kutatási infrastruktúrák 
integrációja és igénybevételük 
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elektronikus infrastruktúra egyes 
komponenseinek kifejlesztése, kiépítése és 
üzemeltetése.

lehetőségének biztosítása úgy, hogy az 
európai kutatók holtartózkodásuktól 
függetlenül használhassák azokat a 
legkorszerűbb kutatásaik lefolytatásához;
valamint az elektronikus infrastruktúra 
egyes komponenseinek kifejlesztése, 
kiépítése és üzemeltetése, amennyiben az 
Uniós fellépése szempontjából nagy 
jelentős hozzáadott érték áll fenn.

Or. en

Módosítás 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ESFRI és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának 
és üzemeltetésének biztosítása, ideértve a 
regionális partnerlétesítmények kialakítását 
is; a nemzeti kutatási infrastruktúrák 
integrációja és igénybevételük 
lehetőségének biztosítása; valamint az 
elektronikus infrastruktúra egyes 
komponenseinek kifejlesztése, kiépítése és 
üzemeltetése.

A cél az ESFRI és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának 
és üzemeltetésének biztosítása, ideértve a 
regionális partnerlétesítmények kialakítását 
is; a páneurópai és regionális jelentőségű
nemzeti kutatási infrastruktúrák 
integrációja és igénybevételük 
lehetőségének biztosítása valamint az 
elektronikus infrastruktúra egyes 
komponenseinek kifejlesztése, kiépítése és 
üzemeltetése.

Or. en

Módosítás 970
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ESFRI és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának 
és üzemeltetésének biztosítása, ideértve a 
regionális partnerlétesítmények kialakítását 
is; a nemzeti kutatási infrastruktúrák
integrációja és igénybevételük 
lehetőségének biztosítása; valamint az 
elektronikus infrastruktúra egyes 
komponenseinek kifejlesztése, kiépítése és 
üzemeltetése.

A cél az ESFRI és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák kiválasztásának,
megvalósításának és üzemeltetésének 
biztosítása, ideértve a kiváló regionális 
partnerlétesítmények kialakítását is; a
legjelentősebb és kiváló nemzeti kutatási 
infrastruktúrák uniós szinten nyitott 
hozzáférést biztosító működtetésének 
támogatása;  integrációjuk az uniós 
szinten megosztott infrastruktúrák közé; 
valamint az elektronikus infrastruktúra 
egyes komponenseinek kifejlesztése, 
kiépítése és üzemeltetése.

Or. en

Módosítás 971
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – b pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A kutatási infrastruktúra innovációs 
potenciáljának és humántőkéjének 
támogatása

b) Az uniós szinten jelentős kutatási 
infrastruktúra innovációs potenciáljának és 
humántőkéjének támogatása a kiválóságra 
és a pán-uniós jelentőségre alapozott 
támogatás biztosítása révén

Or. en

Módosítás 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél annak elérése, hogy a kutatási A cél annak elérése, hogy a kutatási 
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infrastruktúrák az elsők között alkalmazzák 
a technológiai újdonságokat, az iparral 
létrejövő K+F-partnerségek támogatása, a 
kutatási infrastruktúrák ipari 
hasznosításának megkönnyítése és az 
innovációs klaszterek létrehozásának 
ösztönzése. A tevékenység keretében 
támogatást fog kapni ezenkívül a kutatási 
infrastruktúrákat kezelő és üzemeltető 
munkaerő képzése és/vagy cseréje is.

infrastruktúrák az elsők között alkalmazzák 
a technológiai újdonságokat, az iparral 
létrejövő K+F-partnerségek támogatása, a 
kutatási infrastruktúrák ipari 
hasznosításának megkönnyítése és az 
innovációs klaszterek létrehozásának 
ösztönzése. A tevékenység keretében 
támogatást fog kapni ezenkívül a kutatási 
infrastruktúrákat kezelő és üzemeltető 
munkaerő képzése és/vagy cseréje is. A 
Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekkel 
és az EIT tudás- és innovációs 
közösségeivel közös szinergiákat és 
összehangoltságot ösztönözni kell.

Or. en

Módosítás 973
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél annak elérése, hogy a kutatási 
infrastruktúrák az elsők között alkalmazzák 
a technológiai újdonságokat, az iparral 
létrejövő K+F-partnerségek támogatása, a 
kutatási infrastruktúrák ipari 
hasznosításának megkönnyítése és az 
innovációs klaszterek létrehozásának
ösztönzése. A tevékenység keretében 
támogatást fog kapni ezenkívül a kutatási 
infrastruktúrákat kezelő és üzemeltető 
munkaerő képzése és/vagy cseréje is.

A cél annak elérése, hogy a kutatási 
infrastruktúrák az elsők között alkalmazzák 
a technológiai újdonságokat, az iparral 
létrejövő K+F-partnerségek támogatása, a 
kutatási infrastruktúrák ipari 
hasznosításának megkönnyítése és az 
innovációs klaszterek létrehozásához való 
hozzájárulásuk ösztönzése. A tevékenység 
keretében támogatást fog kapni ezenkívül a 
kutatási infrastruktúrákat nemzetközi 
szinten kezelő és üzemeltető munkaerő 
képzése és/vagy cseréje is.

Or. en

Módosítás 974
Patrizia Toia
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – c pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A kutatási infrastruktúrára irányuló 
európai politika és a nemzetközi 
együttműködés megerősítése

c) a kutatási infrastruktúrára irányuló 
európai politika és a nemzetközi 
együttműködés megerősítése többek között 
magas szintű, független szakbírálat és 
prioritások felállítása révén. 

Or. en

Módosítás 975
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az érintett politikai döntéshozók és 
finanszírozó szervek által működtetett 
partnerségek, a döntéshozatalt segítő 
feltérképező és nyomonkövetési eszközök, 
valamint a nemzetközi együttműködésre 
irányuló tevékenységek támogatása.

A cél az érintett politikai döntéshozók és 
finanszírozó szervek által működtetett 
partnerségek, a döntéshozatalt segítő 
feltérképező és nyomonkövetési eszközök, 
valamint a nemzetközi együttműködésre 
irányuló tevékenységek támogatása.
Támogatást kell nyújtani az európai 
kutatási infrastruktúrák számára a 
nemzetközi kapcsolatokra irányuló 
tevékenységeikhez, valamint konzultálni 
kell velük a nemzetközi kutatási 
együttműködésre vonatkozó európai 
stratégia kialakításának folyamata során.

Or. en

Módosítás 976
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az érintett politikai döntéshozók és 
finanszírozó szervek által működtetett 
partnerségek, a döntéshozatalt segítő 
feltérképező és nyomonkövetési eszközök, 
valamint a nemzetközi együttműködésre 
irányuló tevékenységek támogatása.

A cél az érintett politikai döntéshozók és 
finanszírozó szervek által működtetett 
partnerségek és a döntéshozatalt segítő 
feltérképező és nyomonkövetési eszközök
támogatása, valamint magas szintű 
étékelés és a kiválóságon alapuló 
döntéshozatal bevezetése.

Or. en

Módosítás 977
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 pont – c pont – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúra terén a 
kapacitásépítés támogatására 
maradéktalanul fel kell használni a 
nemzeti és regionális alapokat.

Or. en

Módosítás 978
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A TUDOMÁNY A 
TÁRSADALOMÉRT ÉS A 
TÁRSADALOMMAL – A FELELŐS 
KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ FELÉ
4b.1. Meghatározott célkitűzés
A különös célkitűzés hatékony 
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együttműködést kíván kiépíteni a 
tudomány és a társadalom között annak 
érdekében, hogy új tehetségeket 
toborozzon a tudomány számára, és hogy 
a tudományos kiválósághoz társadalmi 
tudatosság és felelősség társuljon.
A modern tudományos kutatás és 
innováció terén bekövetkező gyors 
fejlemények fontos erkölcsi, jogi és 
társadalmi kérdéseket vetettek fel, 
amelyek megkövetelik a tudomány és a 
társadalom között kapcsolatok 
megerősítését és az elkötelezettség 
fokozását.
Az Európa előtt álló kihívásokra való 
megfelelő válaszok megtalálásához a 
kutatás és az innováció területéről minél 
több különböző résztvevőt be kell vonni. A 
tudomány és a társadalom közötti 
kapcsolat hagyományosan egyirányú, 
felülről lefelé, a szakértőktől a
polgárokhoz irányuló tudástranszferre 
korlátozódott. Egy nyitott, eredményes és 
demokratikus, tudásalapú társadalom 
kialakulása felé való előrehaladás a 
hagyományos tudományos oktatáson 
túlmenően inkább a kétirányú 
párbeszédre és az aktív együttműködésre 
irányuló változást tesz szükségessé, illetve 
megkívánja, hogy a polgárok jelenlegi 
felfogása megváltozzon, és ne csupán a 
kutatási eredmények fogyasztóinak tartsák 
magukat. Ez a párbeszéden és aktív 
együttműködésen alapuló kapcsolat 
kétségtelenül lehetővé teszi, hogy 
felelősebb tudomány és innováció jöjjön 
létre.
Az Uniónak minden tehetséges polgárára 
szüksége van ahhoz, hogy fokozza 
versenyelőnyét a világgazdaságban. 
Kreatív emberek mindenütt vannak.  A 
GDP 3%-ának megfelelő K+F-
intenzitással kapcsolatos célkitűzés 2020-
ig történő eléréséhez Európában 
szükséges nettó 1 millió további kutató 
biztosításához az Uniónak a tudományos 
pályára lépő fiatalokra van szüksége, 
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továbbá az Unió sokszínű, és a férfiak és 
nők szerepvállalása szempontjából 
kiegyensúlyozott munkaerőt igényel.
Mindazonáltal egyre nehezebb elérni, 
hogy a tudomány és a technológia több 
fiatalt vonzzon, és Európában egyre 
nagyobb az aggodalom amiatt, hogy a 
tehetséges fiatalok nem e területeken 
választanak karrierlehetőséget. Ezenkívül 
azt is biztosítani kell, hogy azok, akik 
tudományos vagy technológiai területen 
kezdték el pályafutásukat, megtartsák 
lelkesedésüket és motivációjukat, és 
tudományterületük elhagyása nélkül 
legyen lehetőségük személyes fejlődésre.
A tudomány terén egyértelmű a nemek 
közötti egyensúly hiánya. Ha Európa 
bizonyos akar lenni abban, hogy hatékony 
és eredményes kutatási és innovációs 
programokat finanszíroz, különös 
figyelmet kell fordítania arra, hogy a nők 
megfelelő részarányban képviseltessék 
magukat a tudományon belül, valamint 
hogy a kutatás és az innováció terén ne 
tegyenek különbséget férfiak és nők 
között.
4b)2. Racionális és uniós hozzáadott érték
A tudomány és a társadalom közötti 
együttműködés – amelynek célja a 
tudomány és a technológia társadalmi és 
politikai támogatásának szélesítése 
minden tagállamban – egyre inkább 
létfontosságú kérdés, amelynek 
jelentőségét a jelenlegi gazdasági válság 
tovább fokozta: a demokratikus 
társadalmakban a tudománnyal 
kapcsolatos állami befektetések előnyben 
részesítéséhez olyan hatalmas társadalmi 
és politikai körre van szükség, amelynek 
tagjai osztják a tudományos értékeket, 
képzettek a tudományos folyamatok 
tekintetében és képesek felismerni a 
tudománynak az ismeretszerzéshez, a 
társadalomhoz és a gazdasági fejlődéshez
való hozzájárulásait. A bizalom feltételei 
felülről lefelé történő építkezéssel nem 
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alakíthatók ki.
A bizalom csak akkor alakítható ki, ha a 
tudomány és a társadalom között 
gyümölcsöző és kiterjedt párbeszéd és 
aktív együttműködés alakul ki annak 
biztosítása érdekében, hogy a tudomány 
felelősségteljesebb legyen, és lehetőség 
nyíljon a polgárok érdekei szempontjából 
megfelelőbb politikák kidolgozására. Az a 
sokszínű „természetes laboratórium”, 
amelyet Európa képvisel, és a kontinensen 
kialakuló különböző elképzelések 
hozzáadott értéket biztosítanak, ami növeli 
a különböző szereplők közötti párbeszéd 
jelentőségét.
Ezen kívül, az európai tudományos 
kultúra ilyen interaktív módon történő 
előmozdítása megszilárdítja a 
demokratikus és humanista értékeket, és 
hozzájárul a tudományos és a technológia 
iránti érdeklődés fokozásához. Az európai 
tudományos és technológiai rendszerek 
megfelelő állapota attól függ, hogy képes-
e tehetségek ötletek vonzására bárhonnan, 
ahol azok rendelkezésre állnak.
4b) 3. A tevékenységek nagy vonalakban
Az intézkedések céljául azt kell kitűzni, 
hogy új tehetségeket vonzzanak a 
tudomány és technológia 
tanulmányozásához az európai 
társadalmakban, és számolják fel az 
Unióban a kutatás területén a férfiak és a 
nők alkalmazása tekintetében fennálló 
szakadékot. Támogatásban részesül a 
tudományos és technológiai ismereteknek 
és módszereknek a döntéshozatali 
eljárásokba történő beépítésére való 
kapacitás, a választási lehetőségek 
társadalmi elismerésének szélesítését és 
mélyítését lehetővé tévő mechanizmusok 
kialakítása, valamint annak biztosítása is, 
hogy a populista és tudományellenes 
mozgalmakat ne fogadják el tiltakozás 
nélkül, és hogy az erkölcsi és társadalmi 
értékeket az innovációs folyamat 
egészében figyelembe vegyék.
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A tevékenységek középpontjában a 
következőknek kell állnia:
a)  a társadalmi elkötelezettség 
támogatása a kutatásban és az 
innovációban, illetve a 
transzdiszciplináris kutatás és innováció 
előmozdítása, valamint különösen a 
polgárok kutatásban és innovációban való 
részvételének támogatása;
b) A nemek közötti egyenlőség elősegítése 
a kutatóintézmények szerkezetátalakítása 
és a kutatóprogramok tervezésekor 
foganatosított változtatások 
támogatásával. Ez különböző 
szempontokat  foglal magában, különösen 
az alábbiakkal kapcsolatban: egyenlőség 
biztosítása a kutatói életpályák során és a 
döntéshozatalban, és a nemek közötti 
egyenlőség témájának bevonása a kutatás 
és az innováció tartalmába
c) a polgárok tudományo sműveltségének 
kialakítása formális és informális 
tudományos oktatás, valamint 
tudományon alapuló tevékenységeknek 
tudományos központok és múzeumok 
közreműködésével történő terjesztésével, 
mivel ez alapvetően szükséges a jövőbeni 
társadalmi fejlődéshez, és a 
demokráciában való együttélés alapját 
képezi; a tudományos és műszaki karrier 
vonzóvá tétele a fiatalok számára, 
valamint az iskolák, a kutatóintézetek, az 
ipar és a civil társadalmi szervezetek 
közötti állandó kölcsönös kapcsolat 
előmozdítása.
d) kutatásra és innovációra vonatkozó 
etikai keret előmozdítása, amely többek 
között az alapjogi chartában és az összes 
vonatkozó uniós jogszabályban és 
egyezményben lefektetett alapvető etikai 
elveken alapul.
e) a tudományos eredményekhez 
(különösen publikációkhoz és adatokhoz) 
való nyitott hozzáférés előmozdítása az 
átláthatóság, a szereplők közötti bizalom, 
a tudományos kiválóság és a gazdasági 
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versenyképesség biztosítása érdekében.
f) a felelősségteljes kutatás és innováció 
irányítási keretének kidolgozása, amely a 
társadalmi szereplőket (a kutatókat, a civil 
társadalmat, az ipart, a politikai 
döntéshozókat) a kutatási és innovációs 
folyamat egésze során való 
együttműködésre sarkallja annak 
érdekében, hogy e folyamatot, valamint 
annak eredményeit és hatásait jobban 
összehangolja a társadalmi elvárásokkal, 
igényekkel és értékekkel.
g) a tudományos kommunikációval 
kapcsolatos ismeretek növelése a tudósok, 
a média és a nyilvánosság közötti 
kapcsolatok minőségének és 
hatékonyságának javítása érdekében, a 
tudományról a polgárok körében alkotott 
felfogás nyomon követése.

Or. en

Módosítás 979
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A KIVÁLÓSÁG TERJESZTÉSE ÉS 
A RÉSZVÉTEL NÖVELÉSE
4a.3. A tevékenységek nagy vonalakban
m) A meglévő konzorciumban még nem 
jelenlevő  országokban működő további 
partnerek részvételének támogatása 
aktuálisan folyó projektekben a 
szakértelem szintjének növelése, a lefedett 
területek szélesítése és a fejlesztések 
felgyorsítása céljából.

Or. en
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Módosítás 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A KIVÁLÓSÁG TERJESZTÉSE ÉS 
A RÉSZVÉTEL NÖVELÉSE
A tevékenységek nagy vonalakban:
A meglévő konzorciumokban még nem 
szereplő országokban működő további 
partnerek részvételének támogatása. 

Or. en

Módosítás 981
Philippe Lamberts

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés: világviszonylatban 
megtartani, illetve megerősíteni vezető
szerepünket az alaptechnológiák, az 
űrkutatás és az innováció területén, 
amelyek a meglévő és feltörekvő iparágak 
és ágazatok egész soránál képezik a 
versenyképesség alapját.

A különös célkitűzés: világszinten vezető
szerep megtartása vagy elérése a kutatás
és az innováció révén, olyan technológiák 
rendelkezésre bocsátásával, amelyek
megalapozzák a versenyképességet számos
meglévő és feltörekvő iparágban és egyéb 
ágazatokban.

Or. en

Módosítás 982
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A globális üzleti környezet gyorsan 
változik, és az Európa 2020 stratégia 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel kapcsolatos célkitűzései 
kihívásokat és lehetőségeket jelentenek az 
európai ipar számára. Európának fel kell 
gyorsítania az innovációt egyrészt a 
létrehozott ismeretek átalakításával,
amelynek köszönhetően 
továbbfejleszthetők a meglévő termékek, 
szolgáltatások és piacok, másrészt új 
ismeretek létrehozásával. Az innovációban 
rejlő lehetőségeket a lehető legszélesebb 
értelemben ki kell aknázni, vagyis a 
technológián túlmenően az üzleti, 
szervezési és társadalmi szempontokat is 
figyelembe kell venni.

A globális üzleti környezet gyorsan 
változik, és az Európa 2020 stratégia 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel kapcsolatos célkitűzései 
kihívásokat és lehetőségeket jelentenek az 
európai ipar számára. Európának fel kell 
gyorsítania az innovációt a létrehozott 
ismeretek átalakításával annak érdekében,
hogy alátámassza és javítsa a meglévő 
termékek, szolgáltatások és piacok
minőségét és fenntarthatóságát; valamint 
új termékeket, szolgáltatásokat és piacokat 
hozzon létre. Az innovációban rejlő 
lehetőségeket a lehető legszélesebb 
értelemben ki kell aknázni, vagyis a 
technológián túlmenően az üzleti, 
szervezési és társadalmi szempontokat is 
figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 983
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A globális üzleti környezet gyorsan 
változik, és az Európa 2020 stratégia 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel kapcsolatos célkitűzései 
kihívásokat és lehetőségeket jelentenek az 
európai ipar számára. Európának fel kell 
gyorsítania az innovációt egyrészt a 
létrehozott ismeretek átalakításával,
amelynek köszönhetően 
továbbfejleszthetők a meglévő termékek, 
szolgáltatások és piacok, másrészt új 
ismeretek létrehozásával. Az innovációban 
rejlő lehetőségeket a lehető legszélesebb 
értelemben ki kell aknázni, vagyis a 

A globális üzleti környezet gyorsan 
változik, és az Európa 2020 stratégia 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel kapcsolatos célkitűzései 
kihívásokat és lehetőségeket jelentenek az 
európai ipar számára. Európának fel kell 
gyorsítania az innovációt a létrehozott 
ismeretek átalakításával annak érdekében,
hogy alátámassza és javítsa a meglévő 
termékek, szolgáltatások és piacok
minőségét; valamint új termékeket,
szolgáltatásokat és piacokat hozzon létre.
Az innovációban rejlő lehetőségeket a 
lehető legszélesebb értelemben ki kell 
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technológián túlmenően az üzleti, 
szervezési és társadalmi szempontokat is 
figyelembe kell venni.

aknázni, vagyis a technológián túlmenően 
az üzleti, szervezési, társadalmi és
biztonsági szempontokat is figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 984
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahhoz, hogy szilárd technológiai alappal 
és ipari képességekkel felvértezve a 
világszintű verseny élvonalában 
maradjunk, a kutatás, a fejlesztés, a 
validációs és kísérleti módszerek 
tekintetében fokozott mértékű stratégiai 
beruházásokra van szükség az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT), a 
nanotechnológia, a fejlett anyagok, a 
biotechnológia, a korszerű gyártás és 
feldolgozás, valamint az űrkutatás 
területén.

Ahhoz, hogy szilárd technológiai alappal 
és ipari képességekkel felvértezve a 
világszintű verseny élvonalában 
maradjunk, a kutatás, a fejlesztés, a 
validációs és kísérleti módszerek 
tekintetében fokozott mértékű stratégiai 
beruházásokra van szükség az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT), a 
nanotechnológia, a fejlett anyagok, a
megújulóenergia-technológiák, a
biotechnológia, a korszerű gyártás és 
feldolgozás, valamint az űrkutatás 
területén.

Or. en

Indokolás

Az EU a megújuló energiával kapcsolatos innováció bölcsője volt, és az európai 
megújulóenergia-ipar egyre nagyobb számú munkahelyet jelent, fontos és növekvő kiviteli 
lehetőségeket kínál, és továbbra is vezető szerepet tölt be a világban. Ahhoz, hogy Európa e 
téren megtarthassa lépéselőnyét és világszintű vezető szerepét, az EU-nak kutatási és 
fejlesztési tevékenységei során továbbra is támogatnia kell megújulóenergia-iparát.

Módosítás 985
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahhoz, hogy szilárd technológiai alappal 
és ipari képességekkel felvértezve a 
világszintű verseny élvonalában 
maradjunk, a kutatás, a fejlesztés, a 
validációs és kísérleti módszerek 
tekintetében fokozott mértékű stratégiai 
beruházásokra van szükség az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT), a 
nanotechnológia, a fejlett anyagok, a 
biotechnológia, a korszerű gyártás és 
feldolgozás, valamint az űrkutatás 
területén.

Ahhoz, hogy szilárd technológiai alappal 
és ipari képességekkel felvértezve a 
világszintű verseny élvonalában 
maradjunk, a kutatás, a fejlesztés, a 
validációs és kísérleti módszerek 
tekintetében fokozott mértékű stratégiai 
beruházásokra van szükség az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT), a 
nanotechnológia, a kvantumtechnológia, a
fejlett anyagok, a biotechnológia, a 
korszerű gyártás és feldolgozás, valamint 
az űrkutatás területén.

Or. en

Módosítás 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahhoz, hogy szilárd technológiai alappal 
és ipari képességekkel felvértezve a 
világszintű verseny élvonalában 
maradjunk, a kutatás, a fejlesztés, a 
validációs és kísérleti módszerek 
tekintetében fokozott mértékű stratégiai 
beruházásokra van szükség az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT), a 
nanotechnológia, a fejlett anyagok, a 
biotechnológia, a korszerű gyártás és 
feldolgozás, valamint az űrkutatás 
területén.

Ahhoz, hogy szilárd technológiai alappal 
és ipari képességekkel felvértezve a 
világszintű verseny élvonalában 
maradjunk, a kutatás, a fejlesztés, a 
validációs és kísérleti módszerek 
tekintetében fokozott mértékű stratégiai 
beruházásokra van szükség az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT), a 
nanotechnológia, a fejlett anyagok, a 
biotechnológia, a víztechnológia, a
korszerű gyártás és feldolgozás, valamint 
az űrkutatás területén.

Or. en

Módosítás 987
Angelika Niebler
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahhoz, hogy szilárd technológiai alappal 
és ipari képességekkel felvértezve a 
világszintű verseny élvonalában 
maradjunk, a kutatás, a fejlesztés, a 
validációs és kísérleti módszerek 
tekintetében fokozott mértékű stratégiai 
beruházásokra van szükség az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT), a 
nanotechnológia, a fejlett anyagok, a 
biotechnológia, a korszerű gyártás és 
feldolgozás, valamint az űrkutatás 
területén.

Ahhoz, hogy szilárd technológiai alappal 
és ipari képességekkel felvértezve a 
világszintű verseny élvonalában 
maradjunk, a kutatás, a fejlesztés, a 
validációs és kísérleti módszerek 
tekintetében fokozott mértékű stratégiai 
beruházásokra van szükség az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT), a 
nanotechnológia, a kvantumoptika, a
fejlett anyagok, a biotechnológia, a 
korszerű gyártás és feldolgozás, a robotika,
valamint az űrkutatás területén.

Or. de

Módosítás 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alaptechnológiák európai ipar általi 
sikeres elsajátítása és alkalmazása 
kulcsfontosságú az európai termelékenység 
és innovációs kapacitás 
megszilárdításához, illetve annak 
biztosításához, hogy Európa fejlett, 
fenntartható és versenyképes gazdasággal 
rendelkezzen, világszinten vezető szerepet 
töltsön be a csúcstechnológiai 
alkalmazások ágazatában, valamint hogy 
képes legyen hatékony megoldásokat 
kidolgozni a társadalmi kihívásokra. Az 
ilyen tevékenységek átfogó jellegüknél 
fogva további fejlődést ösztönözhetnek a 
kiegészítő jellegű találmányok és 
alkalmazások révén, ami által ezekben a 
technológiákban magasabb megtérülési 
ráta biztosítható, mint bármely más 

Az alaptechnológiák európai ipar általi 
sikeres elsajátítása és alkalmazása 
kulcsfontosságú az európai termelékenység 
és innovációs kapacitás 
megszilárdításához, illetve annak 
biztosításához, hogy Európa fejlett, 
fenntartható és versenyképes gazdasággal 
rendelkezzen, világszinten vezető szerepet 
töltsön be a csúcstechnológiai 
alkalmazások ágazatában, valamint hogy 
képes legyen hatékony megoldásokat 
kidolgozni a társadalmi kihívásokra. Az 
ilyen tevékenységek átfogó jellegüknél 
fogva további fejlődést ösztönözhetnek a 
kiegészítő jellegű találmányok és 
alkalmazások révén, ami által ezekben a 
technológiákban magasabb megtérülési 
ráta biztosítható, mint bármely más 
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területen. területen. A kiegészítő (add-on) 
kísérleteket vagy a kutatási projektekből 
leváló (spin-off) tevékenységeket 
rugalmas eszközök, például nyílt 
felhívások révén támogatni kell. 

Or. en

Módosítás 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alaptechnológiák európai ipar általi 
sikeres elsajátítása és alkalmazása 
kulcsfontosságú az európai termelékenység 
és innovációs kapacitás 
megszilárdításához, illetve annak 
biztosításához, hogy Európa fejlett, 
fenntartható és versenyképes gazdasággal 
rendelkezzen, világszinten vezető szerepet 
töltsön be a csúcstechnológiai 
alkalmazások ágazatában, valamint hogy 
képes legyen hatékony megoldásokat 
kidolgozni a társadalmi kihívásokra. Az 
ilyen tevékenységek átfogó jellegüknél 
fogva további fejlődést ösztönözhetnek a 
kiegészítő jellegű találmányok és 
alkalmazások révén, ami által ezekben a 
technológiákban magasabb megtérülési 
ráta biztosítható, mint bármely más 
területen.

Az alaptechnológiák európai ipar általi 
sikeres elsajátítása és alkalmazása 
kulcsfontosságú az európai termelékenység 
és innovációs kapacitás 
megszilárdításához, illetve annak 
biztosításához, hogy Európa fejlett, 
fenntartható és versenyképes gazdasággal 
rendelkezzen, világszinten vezető szerepet 
töltsön be a csúcstechnológiai 
alkalmazások ágazatában, valamint hogy 
képes legyen hatékony megoldásokat 
kidolgozni a társadalmi kihívásokra. Az 
ilyen tevékenységek átfogó jellegüknél 
fogva további fejlődést ösztönözhetnek a 
kiegészítő jellegű találmányok és 
alkalmazások révén, ami által ezekben a 
technológiákban magasabb megtérülési 
ráta biztosítható, mint bármely más 
területen. A kiegészítő (add-on) 
kísérleteket vagy a kutatási projektekből 
leváló (spin-off) tevékenységeket 
rugalmas eszközök, például nyílt 
felhívások révén támogatni kell. 

Or. en

Módosítás 990
Philippe Lamberts
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alaptechnológiák európai ipar általi 
sikeres elsajátítása és alkalmazása 
kulcsfontosságú az európai termelékenység 
és innovációs kapacitás 
megszilárdításához, illetve annak 
biztosításához, hogy Európa fejlett, 
fenntartható és versenyképes gazdasággal 
rendelkezzen, világszinten vezető szerepet 
töltsön be a csúcstechnológiai 
alkalmazások ágazatában, valamint hogy 
képes legyen hatékony megoldásokat 
kidolgozni a társadalmi kihívásokra. Az 
ilyen tevékenységek átfogó jellegüknél 
fogva további fejlődést ösztönözhetnek a 
kiegészítő jellegű találmányok és 
alkalmazások révén, ami által ezekben a 
technológiákban magasabb megtérülési 
ráta biztosítható, mint bármely más 
területen.

Az alaptechnológiák európai ipar általi 
sikeres elsajátítása és alkalmazása 
kulcsfontosságú az európai termelékenység 
és innovációs kapacitás 
megszilárdításához, illetve annak 
biztosításához, hogy Európa fejlett, 
fenntartható és versenyképes gazdasággal 
rendelkezzen, világszinten vezető szerepet 
töltsön be a csúcstechnológiai 
alkalmazások ágazatában, valamint hogy 
képes legyen hatékony és fenntartható
megoldásokat kidolgozni a társadalmi 
kihívásokra. Az ilyen tevékenységek 
átfogó jellegüknél fogva további fejlődést 
ösztönözhetnek a kiegészítő jellegű 
találmányok és alkalmazások révén, ami 
által ezekben a technológiákban magasabb 
megtérülési ráta biztosítható, mint bármely 
más területen.

Or. en

Módosítás 991
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy megvalósuljanak az Európa 2020 
stratégia kiemelt kezdeményezéseinek –
nevezetesen az Innovatív Unió, az 
Erőforrás-hatékony Európa, az Iparpolitika 
a globalizáció korában, az európai digitális 
menetrend és az uniós űrpolitika – céljai.

E tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy megvalósuljanak az Európa 2020 
stratégia kiemelt kezdeményezéseinek –
nevezetesen az Innovatív Unió, az 
Erőforrás-hatékony Európa, az Iparpolitika 
a globalizáció korában, az európai digitális 
menetrend, valamint az Európai Unió 
biztonsági stratégiája és az uniós 
űrpolitika – céljai.
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Or. en

Módosítás 992
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész keretében 
végzett tevékenység elsősorban az ipari és 
üzleti vállalkozások és a kutatói közösség 
által meghatározott kutatási és innovációs 
menetrendeken fog alapulni, és
hangsúlyosan a magánberuházások 
bevonására fog irányulni.

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész keretében 
végzett tevékenység elsősorban az ipari és 
üzleti vállalkozásokkal, a kutatói
közösséggel és az érdekelt felek egyéb 
szervezeteivel, például civil társadalmi 
szervezetekkel közösen meghatározott 
kutatási és innovációs menetrendeken fog 
alapulni; a tevékenység célja nemcsak az 
adott ágazat közös szükségleteinek és 
problémáinak kezelése, hanem ezen 
ágazatok szakpolitikai célkitűzéseinek 
támogatása is lesz; a tevékenység
hangsúlyosan a magánberuházások 
bevonására fog irányulni.

Or. en

Módosítás 993
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész keretében 
végzett tevékenység elsősorban az ipari és 
üzleti vállalkozások és a kutatói közösség 
által meghatározott kutatási és innovációs 
menetrendeken fog alapulni, és
hangsúlyosan a magánberuházások

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész keretében 
végzett tevékenység elsősorban az ipari és 
üzleti vállalkozások által a kutatói
közösséggel és az európai technológiai 
platformokkal közösen meghatározott 
kutatási és innovációs menetrendeken fog 
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bevonására fog irányulni. alapulni, és erős hangsúlyt fektet majd a 
magánszektorból érkező beruházások
bevonására is.

Or. en

Módosítás 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész keretében 
végzett tevékenység elsősorban az ipari és 
üzleti vállalkozások és a kutatói közösség 
által meghatározott kutatási és innovációs 
menetrendeken fog alapulni, és
hangsúlyosan a magánberuházások
bevonására fog irányulni.

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész keretében 
végzett tevékenység elsősorban az ipari és 
üzleti vállalkozások és a kkv-k által a
kutatói közösséggel közösen meghatározott 
kutatási és innovációs menetrendeken fog 
alapulni, és erős hangsúlyt fektet majd a 
magánszektorból érkező beruházások és 
innováció bevonására is.

Or. en

Módosítás 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alaptechnológiáknak a társadalmi 
kihívásokra vonatkozó megoldásokba való 
beépítését az egyes kihívásokra irányuló 
támogatással kell ösztönözni. Az 
alaptechnológiák azon alkalmazásai, 
amelyek nem kapcsolhatók társadalmi 
kihíváshoz, mindazonáltal fontosak az 
európai ipar versenyképességének 
megerősítéséhez, a „Vezető szerep az alap-
és az ipari technológiák területén” rész 

Az alaptechnológiáknak a társadalmi 
kihívásokra vonatkozó megoldásokba való 
beépítését az egyes kihívásokra irányuló 
támogatással kell ösztönözni. Az 
alaptechnológiák azon alkalmazásai, 
amelyek nem kapcsolhatók társadalmi 
kihíváshoz, mindazonáltal fontosak az 
európai ipar versenyképességének 
megerősítéséhez, a „Vezető szerep az alap-
és az ipari technológiák területén” rész 
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keretében kapnak támogatást. keretében kapnak támogatást. A 
kulcsfontosságú alaptechnológiáknak, 
valamint az információs és 
kommunikációs technológiáknak a 
„Társadalmi kihívások” prioritás céljaira 
történő hatékony felhasználása érdekében 
koordinációs mechanizmust kell 
létrehozni. 

Or. en

Módosítás 996
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A megközelítés az innovatív projektek és 
úttörő megoldások előmozdítása érdekében 
kiterjed mind a szakpolitikai stratégiákban 
meghatározott tevékenységekre, mind a 
nyitottabb területekre. Az üzleti 
hasznosítás és versenyhelyzet előtti 
szakaszban a hangsúlyt a kutatásra és
fejlesztésre és az innovációs tevékenységre 
kell helyezni.  A támogatás célja inkább az 
általános technológiai akadályok 
felszámolása, mintsem nyertesek keresése 
vagy bizonyos gyártósorok finanszírozása. 
A tevékenységeket úgy kell kialakítani, 
hogy fokozzák az ipari versenyképességet 
az iparnak különösen az erőforrás- és 
energiahatékonyság javítására való 
ösztönözésével, a kutatási és innovációs
beruházásai növelése céljából. A 
tevékenységeknek különösen támogatniuk 
kell a kkv-ket abban, hogy jobban 
hozzáférjenek a kutatási és innovációs 
tevékenységekhez. 

Or. en
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Módosítás 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A megközelítés az innovatív projektek és 
úttörő megoldások előmozdítása érdekében 
kiterjed mind a szakpolitikai stratégiákban 
meghatározott tevékenységekre, mind a 
nyitottabb területekre. A hangsúly a 
kutatás-fejlesztésre, a nagy léptékű kísérleti 
projektekre és demonstrációs 
tevékenységekre, a tesztrendszerekre és az
„élő laboratóriumok”-ra, a 
prototípusgyártásra, valamint a kísérleti 
programok keretében végzett 
termékhitelesítésre esik. A 
tevékenységeket úgy kell kialakítani, hogy 
az ipart és különösen a kkv-kat több 
kutatási és innovációs beruházás 
végrehajtására ösztönözzék és ezáltal 
fokozzák az ipar versenyképességét. A 
projekteket közvetlen nyomon követő 
tevékenységeket – többek között helyszíni 
vezetéseket, bemutatókat, felvételeket –
rugalmas eszközök, például nyílt 
felhívások révén támogatni kell. 

Or. en

Módosítás 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megközelítés az innovatív projektek és 
úttörő megoldások előmozdítása érdekében 
kiterjed mind a szakpolitikai stratégiákban 
meghatározott tevékenységekre, mind a 
nyitottabb területekre. A hangsúly a 

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

kutatás-fejlesztésre, a nagy léptékű kísérleti 
projektekre és demonstrációs 
tevékenységekre, a tesztrendszerekre és az
„élő laboratóriumok”-ra, a 
prototípusgyártásra, valamint a kísérleti 
programok keretében végzett 
termékhitelesítésre esik. A 
tevékenységeket úgy kell kialakítani, hogy 
az ipart és különösen a kkv-kat több 
kutatási és innovációs beruházás 
végrehajtására ösztönözzék és ezáltal 
fokozzák az ipar versenyképességét. A 
projekteket közvetlen nyomon követő 
tevékenységeket – többek között helyszíni 
vezetéseket, bemutatókat, felvételeket –
rugalmas eszközök, például nyílt 
felhívások révén támogatni kell. 

Or. en

Módosítás 999
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A megközelítés az innovatív projektek és 
úttörő megoldások előmozdítása érdekében 
kiterjed mind a szakpolitikai stratégiákban 
meghatározott tevékenységekre, mind a 
nyitottabb területekre. A hangsúly a 
kutatás-fejlesztésre, a nagy léptékű kísérleti 
projektekre és demonstrációs 
tevékenységekre, a szabványosításra, a
tesztrendszerekre és az „élő 
laboratóriumok”-ra, a prototípusgyártásra, 
valamint a kísérleti programok keretében 
végzett termékhitelesítésre esik. A 
tevékenységeket úgy kell kialakítani, hogy 
az ipart és különösen a kkv-kat több 
kutatási és innovációs beruházás 
végrehajtására ösztönözzék és ezáltal 
fokozzák az ipar versenyképességét.
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Módosítás 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megközelítés az innovatív projektek és 
úttörő megoldások előmozdítása érdekében 

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

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

Jelentős hangsúlyt kell fektetni a kis- és 
középméretű projektekre.

Or. en

Módosítás 1002
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1003
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, kvantumtechnológia,
biotechnológia, fejlett anyagok és a 
korszerű gyártási rendszerek. Ezek a 
multidiszciplináris, tudás- és tőkeintenzív 
technológiák sok különféle ágazatot 
érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
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stratégiák keretében nyújtott támogatást. alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

Or. en

Módosítás 1004
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, ökoinnováció,
biotechnológia, fejlett anyagok és a 
korszerű gyártási rendszerek. Ezek a 
multidiszciplináris, tudás- és tőkeintenzív 
technológiák sok különféle ágazatot 
érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
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stratégiák keretében nyújtott támogatást. alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.
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Módosítás 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, 
víztechnológia, fejlett anyagok és a 
korszerű gyártási rendszerek. Ezek a 
multidiszciplináris, tudás- és tőkeintenzív 
technológiák sok különféle ágazatot 
érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
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stratégiák keretében nyújtott támogatást. alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.
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Módosítás 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem, az egészségügy és a 
mezőgazdaság területén). A 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és az 
alaptechnológiák közötti számos 
kölcsönhatást mint az innováció fontos 
forrását ezért rugalmas módon kell majd 
kiaknázni. Ez ki fogja egészíteni a 
kulcsfontosságú alaptechnológiákkal 
összefüggő kutatás-fejlesztést érintő, a 
nemzeti vagy regionális hatóságok által a 
kohéziós politika alapjaiból az intelligens 
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stratégiák keretében nyújtott támogatást. szakosodási stratégiák keretében nyújtott 
támogatást.
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Módosítás 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem, az egészségügy és a 
mezőgazdaság területén). A 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és az 
alaptechnológiák közötti számos 
kölcsönhatást mint az innováció fontos 
forrását ezért rugalmas módon kell majd 
kiaknázni. Ez ki fogja egészíteni a 
kulcsfontosságú alaptechnológiákkal 
összefüggő kutatás-fejlesztést érintő, a 
nemzeti vagy regionális hatóságok által a 
kohéziós politika alapjaiból az intelligens 
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stratégiák keretében nyújtott támogatást. szakosodási stratégiák keretében nyújtott 
támogatást.
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Módosítás 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem, az egészségügy és a 
mezőgazdaság területén). A 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és az 
alaptechnológiák közötti számos 
kölcsönhatást mint az innováció fontos 
forrását ezért rugalmas módon kell majd 
kiaknázni. Ez ki fogja egészíteni a 
kulcsfontosságú alaptechnológiákkal 
összefüggő kutatás-fejlesztést érintő, a 
nemzeti vagy regionális hatóságok által a 
kohéziós politika alapjaiból az intelligens 
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stratégiák keretében nyújtott támogatást. szakosodási stratégiák keretében nyújtott 
támogatást.

Or. en

Indokolás

Nagy lehetőségek rejlenek a különböző területeken átívelő technológiák mezőgazdasági 
célokra történő rendelkezésre bocsátásában.

Módosítás 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem, az egészségügy és a 
mezőgazdaság területén). A 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és az 
alaptechnológiák közötti számos 
kölcsönhatást mint az innováció fontos 
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módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

forrását ezért rugalmas módon kell majd 
kiaknázni. Ez ki fogja egészíteni a 
kulcsfontosságú alaptechnológiákkal 
összefüggő kutatás-fejlesztést érintő, a 
nemzeti vagy regionális hatóságok által a 
kohéziós politika alapjaiból az intelligens 
szakosodási stratégiák keretében nyújtott 
támogatást.

Or. en

Indokolás

Óriási lehetőséget rejt magában az alap- és a horizontális technológiák mezőgazdasági 
alkalmazása, különösen a mezőgazdasági input anyagokat előállító ágazatokban, amelyek 
fontos szerepet játszanak az európai mezőgazdaság versenyképességének előmozdításában.

Módosítás 1010
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák mind a 
tudományos (főleg matematikai), mind a 
technológiai kutatás számos különböző 
ágát érintik, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes elméleti 
és alkalmazott kutatási eredményekkel 
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utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

kecsegtet, valamint új ipari technológiák, 
termékek, szolgáltatások és újszerű 
alkalmazások előtt nyitja meg az utat (pl. 
az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

Or. en

Módosítás 1011
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, robotika,
nanotechnológia, kvantumoptika,
biotechnológia, fejlett anyagok és a 
korszerű gyártási rendszerek. Ezek a 
multidiszciplináris, tudás- és tőkeintenzív 
technológiák sok különféle ágazatot 
érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
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technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és 
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

Or. de

Módosítás 1012
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi alap- és ipari technológia – a 
kulcsfontosságú technológiákat is beleértve 
– egyik fő célja a technológiák közötti és a
„Társadalmi kihívások” rész keretében 
kifejlesztett alkalmazásokkal való 
kölcsönhatások növelése lesz. Ezt 
messzemenően figyelembe kell venni a 
menetrendek és a prioritások kialakításánál 
és végrehajtásánál. Ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy a különböző 
nézőpontokat képviselő érdekeltek teljes 
mértékben részt vegyenek a prioritások 
meghatározásában és végrehajtásában.
Egyes esetekben szükség lesz az alap- és 
ipari technológiákra, valamint az egyes 
társadalmi kihívásokra irányuló 
támogatásokból közösen finanszírozott 
cselekvésekre is. Ez ki fog terjedni az 

Valamennyi alap- és ipari technológia – a 
kulcsfontosságú technológiákat is beleértve 
– egyik fő célja a technológiák közötti és a
„Társadalmi kihívások” rész keretében 
kifejlesztett alkalmazásokkal való 
kölcsönhatások növelése lesz. Ezt 
messzemenően figyelembe kell venni a 
menetrendek és a prioritások kialakításánál 
és végrehajtásánál. Ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy a különböző 
nézőpontokat képviselő érdekeltek teljes 
mértékben részt vegyenek a prioritások 
meghatározásában és végrehajtásában.
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olyan köz-magán társulások közös 
finanszírozására, amelyek célja a 
technológiafejlesztés, és amelyek ezeket a 
technológiákat a társadalmi kihívások 
kezelésére alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Nem fogadható el a pillérek és a költségvetés közötti választóvonalak elmaszatolása azáltal, 
hogy a „Társadalmi kihívások” és az „Ipari vezető szerep” tekintetében egyaránt bevonásra 
kerülne a köz- és magánszféra közötti partnerségek általi társfinanszírozás. Ezek a 
partnerségek ugyanis általában a pénz nagy részét elszipkázzák.

Módosítás 1013
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi alap- és ipari technológia – a 
kulcsfontosságú technológiákat is beleértve 
– egyik fő célja a technológiák közötti és a
„Társadalmi kihívások” rész keretében 
kifejlesztett alkalmazásokkal való 
kölcsönhatások növelése lesz. Ezt 
messzemenően figyelembe kell venni a 
menetrendek és a prioritások kialakításánál 
és végrehajtásánál. Ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy a különböző 
nézőpontokat képviselő érdekeltek teljes 
mértékben részt vegyenek a prioritások 
meghatározásában és végrehajtásában.
Egyes esetekben szükség lesz az alap- és 
ipari technológiákra, valamint az egyes 
társadalmi kihívásokra irányuló 
támogatásokból közösen finanszírozott 
cselekvésekre is. Ez ki fog terjedni az 
olyan köz-magán társulások közös 
finanszírozására, amelyek célja a 
technológiafejlesztés, és amelyek ezeket a
technológiákat a társadalmi kihívások 
kezelésére alkalmazzák.

Valamennyi alap- és ipari technológia – a 
kulcsfontosságú technológiákat is beleértve 
– egyik fő célja a technológiák közötti és a
„Társadalmi kihívások” rész keretében 
kifejlesztett alkalmazásokkal való 
kölcsönhatások növelése lesz. Ezt 
messzemenően figyelembe kell venni a 
menetrendek és a prioritások kialakításánál 
és végrehajtásánál. Ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy a különböző 
nézőpontokat – többek között a civil 
társadalmat – képviselő érdekeltek teljes 
mértékben részt vegyenek a prioritások 
meghatározásában és végrehajtásában.
Egyes esetekben szükség lesz az alap- és 
ipari technológiákra, valamint az egyes 
társadalmi kihívásokra irányuló 
támogatásokból közösen finanszírozott 
cselekvésekre is. Ez ki fog terjedni az 
olyan köz-magán társulások és civil 
társadalmi szervezetekkel létrehozott 
partnerségek közös finanszírozására, 
amelyek célja a technológiafejlesztés és az 



PE492.761v01-00 172/177 AM\907534HU.doc

HU

innováció, és amelyek ezeket a társadalmi 
kihívások kezelésére alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 1014
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi alap- és ipari technológia – a 
kulcsfontosságú technológiákat is beleértve 
– egyik fő célja a technológiák közötti és a
„Társadalmi kihívások” rész keretében 
kifejlesztett alkalmazásokkal való 
kölcsönhatások növelése lesz. Ezt 
messzemenően figyelembe kell venni a 
menetrendek és a prioritások kialakításánál 
és végrehajtásánál. Ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy a különböző 
nézőpontokat képviselő érdekeltek teljes 
mértékben részt vegyenek a prioritások 
meghatározásában és végrehajtásában.
Egyes esetekben szükség lesz az alap- és 
ipari technológiákra, valamint az egyes 
társadalmi kihívásokra irányuló 
támogatásokból közösen finanszírozott 
cselekvésekre is. Ez ki fog terjedni az 
olyan köz-magán társulások közös 
finanszírozására, amelyek célja a 
technológiafejlesztés, és amelyek ezeket a
technológiákat a társadalmi kihívások 
kezelésére alkalmazzák.

Valamennyi alap- és ipari technológia – a 
kulcsfontosságú technológiákat is beleértve 
– egyik fő célja a technológiák közötti és a
„Társadalmi kihívások” rész keretében 
kifejlesztett alkalmazásokkal való 
kölcsönhatások növelése lesz. Ezt 
messzemenően figyelembe kell venni a 
menetrendek és a prioritások kialakításánál 
és végrehajtásánál. Ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy a különböző 
nézőpontokat képviselő érdekeltek teljes 
mértékben részt vegyenek a prioritások 
meghatározásában és végrehajtásában.
Egyes esetekben szükség lesz az alap- és 
ipari technológiákra, valamint az egyes 
társadalmi kihívásokra irányuló 
támogatásokból közösen finanszírozott 
cselekvésekre is. Ez ki fog terjedni az 
olyan köz-magán társulások és civil 
társadalmi szervezetekkel létrehozott 
partnerségek közös finanszírozására, 
amelyek célja olyan technológiák és 
módszerek kifejlesztése, amelyeket később
a társadalmi kihívások kezelésére
alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 1015
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrkutatás gyorsan fejlődő ágazat, amely 
a modern társadalom számos területe 
számára szolgál létfontosságú 
információkkal, kiszolgálja a társadalom 
alapvető igényeit, egyetemes tudományos 
kérdésekkel foglalkozik, továbbá 
megszilárdítja az Unió pozícióját a 
nemzetközi élet jelentős szereplőjeként. Az 
űrkutatás adja a világűrben folytatott 
valamennyi tevékenység alapját, jelenleg 
azonban szétaprózódik az uniós tagállamok 
egy csoportjának nemzeti programjaiban.
Az űrkutatás területén uniós szintű 
koordinációra és beruházásokra van 
szükség (lásd az EUMSZ 189. cikkét) a 
versenyelőny megőrzése, a világűrbe 
telepített uniós infrastruktúra, például a 
Galileo védelme és a világűr tekintetében 
az Unió jövőbeni szerepének fenntartása 
érdekében. Mindezen túlmenően az 
űrkutatásból származó információk 
felhasználására épülő, kapcsolódó
(downstream) innovatív szolgáltatások és 
alkalmazások a növekedés és a 
munkahelyteremtés jelentős forrásai.

Az űrkutatás gyorsan fejlődő ágazat, amely 
a modern társadalom számos területe 
számára szolgál létfontosságú 
információkkal, kiszolgálja a társadalom 
alapvető igényeit, egyetemes tudományos 
kérdésekkel foglalkozik, továbbá 
megszilárdítja az Unió pozícióját a 
nemzetközi élet jelentős szereplőjeként. Az 
űrkutatás adja a világűrben folytatott 
valamennyi tevékenység alapját, jelenleg 
azonban szétaprózódik az uniós tagállamok 
egy csoportjának nemzeti programjaiban.
Az űrkutatás területén uniós szintű 
koordinációra és beruházásokra van 
szükség (lásd az EUMSZ 189. cikkét) a 
versenyelőny megőrzése és a világűr 
tekintetében az Unió jövőbeni szerepének 
fenntartása érdekében. Mindezen 
túlmenően az űrkutatásból származó 
információk felhasználására épülő, 
kapcsolódó (downstream) innovatív 
szolgáltatások és alkalmazások a 
növekedés és a munkahelyteremtés jelentős 
forrásai lehetnek.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram nem finanszírozhat világűrbe telepített infrastruktúrát, 
csupán űrkutatást, ideértve a műholdas navigációs alkalmazások kifejlesztését is.

Módosítás 1016
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 15 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrkutatás gyorsan fejlődő ágazat, amely 
a modern társadalom számos területe 
számára szolgál létfontosságú 
információkkal, kiszolgálja a társadalom 
alapvető igényeit, egyetemes tudományos 
kérdésekkel foglalkozik, továbbá 
megszilárdítja az Unió pozícióját a 
nemzetközi élet jelentős szereplőjeként. Az 
űrkutatás adja a világűrben folytatott 
valamennyi tevékenység alapját, jelenleg 
azonban szétaprózódik az uniós 
tagállamok egy csoportjának nemzeti 
programjaiban. Az űrkutatás területén 
uniós szintű koordinációra és 
beruházásokra van szükség (lásd az 
EUMSZ 189. cikkét) a versenyelőny 
megőrzése, a világűrbe telepített uniós 
infrastruktúra, például a Galileo védelme 
és a világűr tekintetében az Unió jövőbeni 
szerepének fenntartása érdekében.
Mindezen túlmenően az űrkutatásból 
származó információk felhasználására 
épülő, kapcsolódó (downstream) innovatív 
szolgáltatások és alkalmazások a 
növekedés és a munkahelyteremtés jelentős 
forrásai.

Az űrkutatás gyorsan fejlődő ágazat, amely 
a modern társadalom számos területe 
számára szolgál létfontosságú 
információkkal, kiszolgálja a társadalom 
alapvető igényeit, egyetemes tudományos 
kérdésekkel foglalkozik, továbbá 
megszilárdítja az Unió pozícióját a 
nemzetközi élet jelentős szereplőjeként. Az 
űrkutatás adja a világűrben folytatott 
valamennyi tevékenység alapját. Az 
űrkutatás területén uniós szintű 
koordinációra és beruházásokra van 
szükség (lásd az EUMSZ 189. cikkét) a 
versenyelőny megőrzése, a világűrbe 
telepített uniós infrastruktúra, például a 
Galileo védelme és a világűr tekintetében 
az Unió jövőbeni szerepének fenntartása 
érdekében. Ezt a nemzeti 
űrügynökségekkel és az Európai 
Űrügynökséggel szorosan együttműködve 
kell elérni. Mindezen túlmenően az 
űrkutatásból származó információk 
felhasználására épülő, kapcsolódó
(downstream) innovatív szolgáltatások és 
alkalmazások a növekedés és a 
munkahelyteremtés jelentős forrásai, 
fejlesztésük pedig fontos lehetőséget jelent 
az Unió számára.

Or. en

Indokolás

A tagállamok űrügynökségei közötti együttműködést elő kell írni arra az esetre, amikor arra 
szükség van.

Módosítás 1017
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 15 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrkutatás gyorsan fejlődő ágazat, amely 
a modern társadalom számos területe 
számára szolgál létfontosságú 
információkkal, kiszolgálja a társadalom 
alapvető igényeit, egyetemes tudományos 
kérdésekkel foglalkozik, továbbá 
megszilárdítja az Unió pozícióját a 
nemzetközi élet jelentős szereplőjeként. Az 
űrkutatás adja a világűrben folytatott 
valamennyi tevékenység alapját, jelenleg 
azonban szétaprózódik az uniós tagállamok 
egy csoportjának nemzeti programjaiban.
Az űrkutatás területén uniós szintű 
koordinációra és beruházásokra van 
szükség (lásd az EUMSZ 189. cikkét) a 
versenyelőny megőrzése, a világűrbe 
telepített uniós infrastruktúra, például a 
Galileo védelme és a világűr tekintetében 
az Unió jövőbeni szerepének fenntartása 
érdekében. Mindezen túlmenően az 
űrkutatásból származó információk 
felhasználására épülő, kapcsolódó
(downstream) innovatív szolgáltatások és 
alkalmazások a növekedés és a 
munkahelyteremtés jelentős forrásai.

Az űrkutatás gyorsan fejlődő ágazat, amely 
a modern társadalom számos területe 
számára szolgál létfontosságú 
információkkal, kiszolgálja a társadalom 
alapvető igényeit, egyetemes tudományos 
kérdésekkel foglalkozik, továbbá 
megszilárdítja az Unió pozícióját a 
nemzetközi élet jelentős szereplőjeként. Az 
űrkutatás adja a világűrben folytatott 
valamennyi tevékenység alapját, jelenleg 
azonban szétaprózódik az uniós tagállamok 
egy csoportjának nemzeti programjaiban.
Az űrkutatás területén uniós szintű 
koordinációra és beruházásokra van 
szükség (lásd az EUMSZ 189. cikkét) a 
versenyelőny megőrzése – például az 
erősen versenyképes üzletágakban, többek 
között a telekommunikációban –, a
világűrbe telepített uniós infrastruktúra, 
például a Galileo védelme és a világűr 
tekintetében az Unió jövőbeni szerepének 
fenntartása érdekében az űrrel kapcsolatos 
ipar minden olyan ágazatában, amely 
hozzájárulhat az EU társadalmai előtt álló 
kihívások kezeléséhez és/vagy számos, 
magas szakértelmet igénylő munkahely 
létrejöttéhez Európában. Mindezen 
túlmenően az űrkutatásból származó 
információk felhasználására épülő, 
kapcsolódó (downstream) innovatív 
szolgáltatások és alkalmazások a 
növekedés és a munkahelyteremtés jelentős 
forrásai is.

Or. fr

Módosítás 1018
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 17 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kritikus tömeget Európa partnerségek, 
klaszterek és hálózatok kialakítása, 
szabványosítás, valamint a hasonló kutatási 
és fejlesztési igényekkel rendelkező 
különféle tudományos és technológiai 
területek és ágazatok közötti 
együttműködés előmozdítása révén érheti 
el, amelyek tudományos áttörésekhez, új 
technológiákhoz és innovatív 
megoldásokhoz vezetnek.

A kritikus tömeget Európa partnerségek, 
klaszterek és hálózatok kialakítása, 
szabványosítás, valamint a hasonló kutatási 
és fejlesztési igényekkel rendelkező 
különféle tudományos és technológiai 
területek és ágazatok közötti 
együttműködés előmozdítása révén érheti 
el, amelyek tudományos áttörésekhez, új 
technológiákhoz és innovatív 
megoldásokhoz vezetnek. Az e téren 
nyújtott finanszírozás legfőbb célzott 
kedvezményezettjei az együttműködési 
projektek.

Or. de

Módosítás 1019
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 18 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási és innovációs menetrendek köz-
magán társulások révén történő fejlesztése 
és végrehajtása, az ipar és az egyetemek 
közötti hatékony kapcsolatok kiépítése, a 
további beruházások mobilizálása, a 
kockázatfinanszírozáshoz jutás, a 
szabványosítás, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzéshez és az 
innovatív termékek és szolgáltatások 
beszerzéséhez nyújtott támogatás mind-
mind olyan szempont, amely nélkül a 
versenyképesség kérdése érdemben nem 
tárgyalható.

A kutatási és innovációs menetrendek
európai technológiai platformok és köz-
magán társulások révén történő fejlesztése 
és végrehajtása, az ipar és az egyetemek 
közötti hatékony kapcsolatok kiépítése, a 
további beruházások mobilizálása, a 
kockázatfinanszírozáshoz jutás, a 
szabványosítás, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzéshez és az 
innovatív termékek és szolgáltatások 
beszerzéséhez nyújtott támogatás mind-
mind olyan szempont, amely nélkül a 
versenyképesség kérdése érdemben nem 
tárgyalható.

Or. en
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Módosítás 1020
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 20 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szintű együttműködés az új 
feltörekvő termékek, szolgáltatások és 
technológiák európai vagy nemzetközi 
szabványainak kidolgozásán keresztül a 
kereskedelmi lehetőségeket is
előmozdíthatja. A szabványosítást, az 
interoperabilitást és a biztonságot fokozó 
tevékenységek, valamint a szabályozást 
megelőző tevékenységek támogatásban 
fognak részesülni.

Az uniós szintű együttműködésnek az új 
feltörekvő termékek, szolgáltatások és 
technológiák európai vagy nemzetközi 
szabványainak kidolgozásán keresztül a 
kereskedelmi lehetőségeket is elő kell 
mozdítania. E szabványok kifejlesztése 
pozitív dinamizmust gerjeszt, amely az 
ágazat érintett – tudományos és ipari –
szereplőivel folytatott konzultációból 
bontakozik ki  A szabványosítást, az 
interoperabilitást és a biztonságot fokozó 
tevékenységek, valamint a szabályozást 
megelőző tevékenységek támogatásban 
fognak részesülni.

Or. fr


