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Módosítás 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai digitális menetrenddel23

összhangban az IKT-hoz kapcsolódó 
kutatás és innováció (K+I) képessé teszi 
Európát arra, hogy az IKT fejlődéséből 
adódó lehetőségeket polgárai, vállalkozásai 
és tudományos közösségei előnyére 
fejlessze és kiaknázza.

Az európai digitális menetrenddel23

összhangban az IKT-hoz kapcsolódó 
kutatás és innováció (K+I) képessé teszi 
Európát arra, hogy az IKT fejlődéséből 
adódó lehetőségeket polgárai, vállalkozásai 
és tudományos közösségei előnyére 
fejlessze és kiaknázza. Az IKT valamennyi 
IKT-részterületet felöleli, ideértve többek 
között a vezetékes, a vezeték nélküli, az 
optikai hálózatokat, a műholdas 
hálózatokat, a hálózatban működő 
elektronikus médiát, a számítógépes 
intelligens rendszereket és beágyazott 
szoftvereket, valamint a fotonika, az 
organikus elektronika, a robotika és a 
nanoelektronika tágabb területeit.

Or. en

Módosítás 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IKT a magán- és nyilvános piacok, 
illetve ágazatok széles körénél képezi az 
innováció és a versenyképesség alapját, és 
valamennyi tudományágban lehetővé teszi 
a fejlődést. A következő évtizedben a 
digitális technológiák, valamint az IKT-
komponensek, -infrastruktúrák és -
szolgáltatások átalakító hatása az élet 

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

minden területén egyre láthatóbbá fog 
válni. Az érzékelők, berendezések és az 
információtechnológiai eszközökkel 
kiegészített termékek hatalmas információ-
és adatmennyiséget fognak előállítani, a 
távolból történő ügyintézés mindennapi 
lesz, az üzleti folyamatok és a fenntartható 
termelési helyek világszinten elterjednek, 
aminek köszönhetően a szolgáltatások és 
alkalmazások széles köre válik elérhetővé. 
Számos létfontosságú kereskedelmi és 
közszolgáltatás, valamint a tudomány, az 
oktatás, az üzleti élet és a közszektor 
valamennyi kulcsfontosságú tudásteremtési 
folyamata az IKT-n keresztül fog zajlani. 
Az IKT biztosítja majd a termelési és üzleti 
folyamatok, a kommunikáció és a 
tranzakciók kritikus infrastruktúráját. Az 
IKT ezenkívül nélkülözhetetlen lesz az 
alapvető társadalmi kihívások 
megoldásához, illetve olyan társadalmi 
folyamatok – például közösségi média, 
valamint a kollektív tudatosságot építő 
platformok és eszközök révén történő –
kezeléséhez, mint amilyen a 
közösségformálás, a fogyasztói magatartás 
és a kormányzás.

Or. en

Módosítás 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IKT a magán- és nyilvános piacok, 
illetve ágazatok széles körénél képezi az 
innováció és a versenyképesség alapját, és 
valamennyi tudományágban lehetővé teszi 
a fejlődést. A következő évtizedben a 
digitális technológiák, valamint az IKT-

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

komponensek, -infrastruktúrák és -
szolgáltatások átalakító hatása az élet 
minden területén egyre láthatóbbá fog 
válni. Korlátlan számítási, kommunikációs 
és adattárolási kapacitás fog rendelkezésre 
állni a Föld minden lakosa számára. Az 
érzékelők, berendezések és az 
információtechnológiai eszközökkel 
kiegészített termékek hatalmas információ-
és adatmennyiséget fognak előállítani, a 
távolból történő ügyintézés mindennapi 
lesz, az üzleti folyamatok és a fenntartható 
termelési helyek világszinten elterjednek, 
aminek köszönhetően a szolgáltatások és 
alkalmazások széles köre válik elérhetővé. 
Számos létfontosságú kereskedelmi és 
közszolgáltatás, valamint a tudomány, az 
oktatás, az üzleti élet és a közszektor 
valamennyi kulcsfontosságú tudásteremtési 
folyamata az IKT-n keresztül fog zajlani. 
Az IKT biztosítja majd a termelési és üzleti 
folyamatok, a kommunikáció és a 
tranzakciók kritikus infrastruktúráját. Az 
IKT ezenkívül nélkülözhetetlen lesz az 
alapvető társadalmi kihívások 
megoldásához, illetve olyan társadalmi 
folyamatok – például közösségi média 
révén, valamint a mobiltechnológiák 
okostelefonokon keresztüli folyamatos 
terjeszkedésének kiaknázásával történő –
kezeléséhez, mint amilyen a 
közösségformálás, a fogyasztói magatartás 
és a kormányzás.

Or. en

Módosítás 1024
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IKT a magán- és nyilvános piacok, 
illetve ágazatok széles körénél képezi az 

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

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

Or. en

Indokolás

A Horizont 2020 központi célja az IKT-kutatás megerősítése. Az IKT-kutatásnak például 
kiemelt szerepe van az „ipari vezető szerep” programban. A humán IKT-kutatást, vagyis 
annak kutatását, hogy miként érintik az embereket az IKT-k, és hogyan reagálnak ők e 
hatásokra, sajnos sehol nem említik. Ez azért sajnálatos, mert a IKT-kutatás humán 
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dimenziójára szükség van a jobb és versenyképesebb technológiák fejlesztéséhez. Továbbá 
azért, mert Európában erőteljes és élénk tudományos háttér áll rendelkezésre a humán IKT-
kutatásokhoz.

Módosítás 1025
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

történő – kezeléséhez, mint amilyen a 
közösségformálás, a fogyasztói magatartás 
és a kormányzás.

Or. fr

Módosítás 1026
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megoldásához, illetve olyan társadalmi 
folyamatok – például közösségi média által 
történő – kezeléséhez, mint amilyen a 
közösségformálás, a fogyasztói magatartás, 
a politikai részvétel és a kormányzás.

Or. en

Módosítás 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IKT-tevékenységeknek az Unió 
kutatási és innovációs keretprogramjai 
keretében végrehajtott, egymást követő 
értékelései azt mutatták ki, hogy az IKT-
hoz kapcsolódó kutatás és innováció 
célzott, uniós szintű támogatása 
kulcsfontosságú volt az ipari vezető szerep 
kivívásában a mobilkommunikáció és a 
biztonság szempontjából kritikus IKT-
rendszerek területén, valamint az olyan 
kihívások kezelésében, mint az 
energiahatékonyság és a demográfiai 
változások. Az IKT-t szolgáló kutatási 
infrastruktúrákra irányuló uniós 
beruházások az európai kutatókat a világ 
legjobb kutatási hálózataival és 
számítástechnikai eszközeivel látták el.

Az IKT-tevékenységeknek az Unió 
kutatási és innovációs keretprogramjai 
keretében végrehajtott, egymást követő 
értékelései azt mutatták ki, hogy az IKT-
hoz kapcsolódó kutatás és innováció 
célzott, uniós szintű támogatása 
kulcsfontosságú volt az ipari vezető szerep 
kivívásában a mobilkommunikáció és a 
biztonság szempontjából kritikus IKT-
rendszerek területén, valamint az olyan 
kihívások kezelésében, mint az 
energiahatékonyság vagy a demográfiai 
változások, és az egészségügyi rendszerek 
teljesítményének javítása. Az IKT-t 
szolgáló kutatási infrastruktúrákra irányuló 
uniós beruházások az európai kutatókat a 
világ legjobb kutatási hálózataival és 
számítástechnikai eszközeivel látták el.

Or. en

Módosítás 1028
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) új generációs komponensek és 
rendszerek: fejlett és intelligens beágyazott 
komponensek és rendszerek tervezése;

a) új generációs komponensek és 
rendszerek: fejlett, biztonságos és 
intelligens beágyazott komponensek és 
rendszerek tervezése;

Or. en

Módosítás 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új generációs számítástechnika: fejlett 
számítástechnikai rendszerek és 
technológiák;

b) új generációs számítástechnika: fejlett 
számítástechnikai rendszerek és 
technológiák, beleértve a szuper- és grid-
számítást;

Or. en

Módosítás 1030
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új generációs számítástechnika: fejlett 
számítástechnikai rendszerek és 
technológiák;

b) új generációs számítástechnika: fejlett és 
biztonságos számítástechnikai rendszerek 
és technológiák;

Or. en

Módosítás 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jövő internete: infrastruktúra, 
technológiák és szolgáltatások;

c) a jövő internete: szoftver, hardver, 
infrastruktúrák, technológiák és 
szolgáltatások, beleértve a nyílt és elosztói 
rendszerek kutatásának és fejlesztésének 
fokozott támogatását.

Or. en

Módosítás 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jövő internete: infrastruktúra, 
technológiák és szolgáltatások;

c) a jövő internete: infrastruktúrák, 
technológiák és szolgáltatások egy 
biztonságos környezetben;

Or. en

Módosítás 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jövő internete: infrastruktúra, 
technológiák és szolgáltatások;

c) a jövő internete: infrastruktúrák, 
technológiák és szolgáltatások, ideértve a 
számítási felhős technológiát és az 
„eszközök internetét” (IOT)

Or. en
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Módosítás 1034
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) számítási felhő: arányosítható, 
biztonságos szolgáltatások a hatékonyság 
és rugalmasság növelése és a költségek 
csökkentés érdekében;

Or. en

Módosítás 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartalomkezelési technológiák és 
információkezelés: a digitális tartalmakat 
és a kreativitást támogató IKT;

d) tartalomkezelési technológiák és 
információkezelés: a digitális tartalmakat, 
a kulturális és kreatív ágazatokat – többek 
között a kulturális örökség, a művészi 
kifejezés és az idegenforgalom megőrzését 
és előmozdítását – támogató IKT;

Or. en

Módosítás 1036
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartalomkezelési technológiák és 
információkezelés: a digitális tartalmakat 
és a kreativitást támogató IKT;

d) hozzáférés a tartalomkezelési 
technológiákhoz és az 
információkezeléshez: a digitális 
tartalmakat, a kulturális iparágakat –
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többek között a kulturális örökséget és a 
turizmust – és a kreativitást támogató IKT;

Or. en

Indokolás

Az információhoz és a tartalmakhoz való hozzáférés az európai polgárok és demokráciák előtt 
álló egyik legnagyobb kihívás, egyúttal az egyik legtöbb lehetőséget rejtő terület az új 
munkahelyek teremtése és a növekedés szempontjából.

Módosítás 1037
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) fejlett interfészek és robotok: robotika és 
intelligens terek;

e) fejlett interfészek és robotok: robotika és 
intelligens terek. A jövőbeli robotok és 
interfészek fejlesztése során 
kulcsfontosságú figyelembe venni az ezen 
új technológiákkal kapcsolatos emberi 
elvárásokra, félelmekre és álmokra 
vonatkozó ismereteinket.

Or. en

Indokolás

Hasonlóan fontos hangsúlyozni a humán tudományok hozzájárulását a humán interfész 
technológiákra irányuló kutatással kapcsolatban. A robotok és humán interfészek fejlesztése 
során különösen fontos ismerni az emberek ezekkel kapcsolatos elvárásait és aggályait. Ezek 
ismerete segíteni fogja Európát a jobb és versenyképesebb technológiák fejlesztésében.

Módosítás 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) fejlett interfészek és robotok: robotika és e) fejlett interfészek és robotok: robotika,
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intelligens terek; intelligens környezet;

Or. en

Módosítás 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az egészségügyben és a 
fogyatékosságokkal összefüggésben 
alkalmazott fejlett robotok és technológiák

Or. en

Indokolás

A fejlett technológiák és a robotok egyaránt kulcsfontosságúak az egészségügyben.

Módosítás 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) mikro- és nanoelektronika és fotonika: a 
mikro- és nanoelektronikához és a 
fotonikához kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiák.

f) mikro- és nanoelektronika és fotonika és 
kvantumszámítás: a mikro- és 
nanoelektronikához, a fotonikához és a 
kvantumszámításhoz kapcsolódó 
kulcsfontosságú alaptechnológiák.

Or. en

Módosítás 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a jövő szabályozási és gazdasági 
kihívásai: az új technológiák és 
alkalmazások társadalmi hatásainak 
következtében a szabályozási és a 
gazdasági kerettel kapcsolatban felmerülő 
új követelmények és igények;

Or. en

Módosítás 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a hat tevékenységcsoport az IKT-
specifikus kutatási infrastruktúrákra – ezen 
belül a nagy léptékű kísérletek végzésére 
szolgáló „élő laboratóriumokra” és a 
kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat kiszolgáló 
infrastruktúrákra – és azoknak a korszerű 
termékek és innovatív, intelligens 
rendszerek kifejlesztésében történő 
hasznosítására is ki fog terjedni: ilyenek 
többek között a berendezések, eszközök, 
támogató szolgáltatások, tiszta szobák és a 
prototípusgyártó létesítményekhez való 
hozzáférés.

Ez a hat tevékenységcsoport az IKT-
specifikus kutatási infrastruktúrákra – ezen 
belül a nagy léptékű kísérletek végzésére 
szolgáló „élő laboratóriumokra” és a 
kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat kiszolgáló 
infrastruktúrákra – és azoknak a korszerű 
termékek és innovatív, intelligens 
rendszerek kifejlesztésében történő 
hasznosítására is ki fog terjedni: ilyenek 
többek között a berendezések, eszközök, 
támogató szolgáltatások, tiszta szobák és a 
prototípusgyártó létesítményekhez való 
hozzáférés. Az IKT-ban rejlő lehetőségek 
teljes körű kiaknázása érdekében a 
részvételre vonatkozó szabályok révén 
biztosítani kell az IKT-kutatásra jellemző 
kutatási területek és ciklusok sokféleségét, 
lehetővé téve a hosszú távú, költséges, 
nagyléptékű kutatási projektek, valamint a 
piac által meghatározott adódó 
lehetőségek gyors kihasználására irányuló 
tevékenységek megvalósulását.
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Or. en

Módosítás 1043
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a hat tevékenységcsoport az IKT-
specifikus kutatási infrastruktúrákra – ezen 
belül a nagy léptékű kísérletek végzésére 
szolgáló „élő laboratóriumokra” és a 
kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat kiszolgáló 
infrastruktúrákra – és azoknak a korszerű 
termékek és innovatív, intelligens 
rendszerek kifejlesztésében történő
hasznosítására is ki fog terjedni: ilyenek 
többek között a berendezések, eszközök, 
támogató szolgáltatások, tiszta szobák és a 
prototípusgyártó létesítményekhez való 
hozzáférés.

Ez a hat tevékenységcsoport az IKT-
specifikus kutatási infrastruktúrákra – ezen 
belül a nagy léptékű kísérletek végzésére 
szolgáló „élő laboratóriumokra” és a 
kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat kiszolgáló 
infrastruktúrákra – és azoknak a korszerű 
termékek és innovatív, intelligens 
rendszerek kifejlesztésében történő 
hasznosítására is ki fog terjedni: ilyenek 
többek között a berendezések, eszközök, 
támogató szolgáltatások, tiszta szobák és a 
prototípusgyártó létesítményekhez való 
hozzáférés. A kulcsfontosságú 
technológiákkal foglalkozó magas szintű 
szakértői csoport 2011. júniusi végleges 
jelentésében foglalt következtetésekkel 
összhangban az Európai Uniónak a 
kiválóságra kell törekednie, valamint a 
jövőt meghatározó területekre és 
stratégiailag fontos technológiákra kell 
összpontosítania.

Or. fr

Módosítás 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a hat fő tevékenységcsoport várhatóan Ez a hat fő tevékenységcsoport várhatóan 
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minden igényt le fog fedni. Ezek közé 
tartozik az ipari vezető szerep kialakítása a 
főbb társadalmi kihívások kezeléséhez 
szükséges általános IKT-alapú 
megoldások, termékek és szolgáltatások, 
valamint az alkalmazásorientált IKT-
kutatási és -innovációs menetrendek 
területén, amelyek a kapcsolódó társadalmi 
kihívásokkal együtt részesülnek 
támogatásban.

minden igényt le fog fedni. Ezek közé 
tartozik az ipari vezető szerep kialakítása a 
főbb társadalmi kihívások kezeléséhez 
szükséges általános IKT-alapú 
megoldások, termékek és szolgáltatások, 
valamint az alkalmazásorientált IKT-
kutatási és -innovációs menetrendek 
területén, amelyek a kapcsolódó társadalmi 
kihívásokkal együtt részesülnek 
támogatásban. Külön figyelmet kell 
fordítani annak biztosítására, hogy a 
társadalmi kihívásokkal kapcsolatos 
prioritás alapján finanszírozott 
projektekhez a legkorszerűbb IKT-
megoldások kerüljenek kiválasztásra.

Or. en

Módosítás 1045
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a hat tevékenységcsoport az IKT-
specifikus kutatási infrastruktúrákra – ezen 
belül a nagy léptékű kísérletek végzésére 
szolgáló „élő laboratóriumokra” és a 
kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat kiszolgáló 
infrastruktúrákra – és azoknak a korszerű 
termékek és innovatív, intelligens 
rendszerek kifejlesztésében történő 
hasznosítására is ki fog terjedni: ilyenek 
többek között a berendezések, eszközök, 
támogató szolgáltatások, tiszta szobák és a 
prototípusgyártó létesítményekhez való 
hozzáférés.

Ez a hat tevékenységcsoport az IKT-
specifikus kutatási infrastruktúrákra – ezen 
belül a nagy léptékű kísérletek végzésére 
szolgáló „élő laboratóriumokra” és a 
kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat kiszolgáló 
infrastruktúrákra – és azoknak a korszerű 
termékek és innovatív, intelligens 
rendszerek kifejlesztésében történő 
hasznosítására is ki fog terjedni: ilyenek 
többek között a berendezések, eszközök, 
támogató szolgáltatások, tiszta szobák és a 
prototípusgyártó létesítményekhez való 
hozzáférés. Az uniós finanszírozásból 
olyan megosztott létesítmények és 
infrastruktúrák részesülnek, amelyeket 
több szereplő is használhat, ideértve 
különösen a közepes és kisméretű 
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vállalkozásokat.

Or. en

Módosítás 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a hat tevékenységcsoport az IKT-
specifikus kutatási infrastruktúrákra – ezen 
belül a nagy léptékű kísérletek végzésére 
szolgáló „élő laboratóriumokra” és a 
kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat kiszolgáló 
infrastruktúrákra – és azoknak a korszerű 
termékek és innovatív, intelligens 
rendszerek kifejlesztésében történő 
hasznosítására is ki fog terjedni: ilyenek 
többek között a berendezések, eszközök, 
támogató szolgáltatások, tiszta szobák és a 
prototípusgyártó létesítményekhez való 
hozzáférés.

Ez a hat tevékenységcsoport az IKT-
specifikus kutatási infrastruktúrákra – ezen 
belül a nagy léptékű kísérletek végzésére 
szolgáló „élő laboratóriumokra” és az 
intelligens városok keretében kiépülő 
városi infrastruktúrákra, valamint a 
kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat kiszolgáló 
infrastruktúrákra – és azoknak a korszerű 
termékek és innovatív, intelligens 
rendszerek kifejlesztésében történő 
hasznosítására is ki fog terjedni: ilyenek 
többek között a berendezések, eszközök, 
támogató szolgáltatások, tiszta szobák és a 
prototípusgyártó létesítményekhez való 
hozzáférés.

Or. en

Módosítás 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a hat fő tevékenységcsoport várhatóan 
minden igényt le fog fedni. Ezek közé 
tartozik az ipari vezető szerep kialakítása a 
főbb társadalmi kihívások kezeléséhez 

Ez a hét fő tevékenységcsoport várhatóan 
minden igényt le fog fedni. Ezek közé 
tartozik az ipari vezető szerep kialakítása a 
főbb társadalmi kihívások kezeléséhez 
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szükséges általános IKT-alapú 
megoldások, termékek és szolgáltatások, 
valamint az alkalmazásorientált IKT-
kutatási és -innovációs menetrendek 
területén, amelyek a kapcsolódó társadalmi 
kihívásokkal együtt részesülnek 
támogatásban.

szükséges általános IKT-alapú 
megoldások, termékek és szolgáltatások, 
valamint az alkalmazásorientált IKT-
kutatási és -innovációs menetrendek 
területén, amelyek a kapcsolódó társadalmi 
kihívásokkal együtt részesülnek 
támogatásban.

Or. en

Módosítás 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A természetes személyeket megillető 
alapvető jogok és szabadságok, különösen 
a magánélethez való jog az EU-ban 
kulcsfontosságú. A Horizont 2020 az 
olyan rendszerek kutatását és fejlesztését 
támogatja, amelyek az európai 
polgároknak teljes ellenőrzést adnak a 
saját kommunikációs tevékenységeik 
felett.

Or. en

Módosítás 1049
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése az, hogy ezen a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező globális 
piacon biztosítsa az Unió vezető szerepét a 

A nanotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése az, hogy ezen a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező globális 
piacon biztosítsa az Unió vezető szerepét a 
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nanotechnológiai beruházások serkentése 
révén, illetve azáltal, hogy a nagy 
hozzáadott-értékű, versenyképes termékek 
és szolgáltatások létrehozásánál – az 
alkalmazások és ágazatok széles körében –
nagyobb szerephez jusson a 
nanotechnológia.

biztonságos és felelősségteljes
nanotechnológiával kapcsolatos 
beruházások serkentése révén, illetve 
azáltal, hogy a nagy hozzáadott-értékű, 
versenyképes termékek és szolgáltatások 
létrehozásánál – az alkalmazások és 
ágazatok széles körében – nagyobb 
szerephez jusson a nanotechnológia.

Or. en

Módosítás 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése az, hogy ezen a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező globális 
piacon biztosítsa az Unió vezető szerepét a 
nanotechnológiai beruházások serkentése 
révén, illetve azáltal, hogy a nagy 
hozzáadott-értékű, versenyképes termékek 
és szolgáltatások létrehozásánál – az 
alkalmazások és ágazatok széles körében –
nagyobb szerephez jusson a 
nanotechnológia.

A nanotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése az, hogy ezen a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező globális 
piacon előkészítse az Unió vezető szerepét 
a nanotechnológiai beruházások és 
szabadalmak serkentése révén, illetve 
azáltal, hogy a nagy hozzáadott-értékű, 
versenyképes termékek és szolgáltatások 
létrehozásánál – az alkalmazások és 
ágazatok széles körében – nagyobb 
szerephez jusson a nanotechnológia.

Or. en

Indokolás

A tények mást mutatnak: Európa elmarad legfőbb versenytársai – az USA, Japán és Dél-
Korea – mögött, amely országok a világszerte eszközölt beruházások felét és a benyújtott 
szabadalmak kétharmadát adják.

Módosítás 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ra a nanotechnológia bekerül a 
fősodorba, vagyis tökéletesen integrálódni 
fog a legtöbb technológiába és 
alkalmazásba, amihez a motivációt a 
fogyasztói számára megjelenő előnyök, az 
életminőség növelése iránti igény, a 
fenntartható fejlődés, valamint a korábban 
nem létező, termelékenységi és erőforrás-
hatékonysági megoldások megvalósítására 
kiaknázható erős ipari potenciál jelenti.

2015-re a Bizottság felülvizsgálja az 
összes vonatkozó jogszabályt annak 
érdekében, hogy garantálja a biztonságot 
a nanoanyagok termékekben történő 
minden olyan alkalmazása tekintetében, 
amelyek esetében az életciklusuk során 
hatást gyakorolhatnak az egészségre, a 
környezetre vagy a biztonságra. 2020-ra a 
nanotechnológia bekerül a fősodorba, 
vagyis tökéletesen integrálódni fog a 
legtöbb technológiába és alkalmazásba, 
amihez a motivációt a fogyasztói számára 
megjelenő előnyök, az életminőség 
növelése iránti igény, a fenntartható 
fejlődés, valamint a korábban nem létező, 
termelékenységi és erőforrás-hatékonysági 
megoldások megvalósítására kiaknázható 
erős ipari potenciál jelenti.

Or. en

Indokolás

A Parlament 2009. áprilisi állásfoglalásában különösen fontosnak ítélte, hogy a 
nanoanyagokkal legalább a vegyi anyagokra, az élelmiszerekre, a hulladékra, a levegőre, a 
vízre és a munkavállalók védelmére vonatkozó jogszabályok keretében kifejezetten 
foglalkozzanak.

Módosítás 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ra a nanotechnológia bekerül a 
fősodorba, vagyis tökéletesen integrálódni 
fog a legtöbb technológiába és 
alkalmazásba, amihez a motivációt a 
fogyasztói számára megjelenő előnyök, az 
életminőség növelése iránti igény, a 
fenntartható fejlődés, valamint a korábban 

2020-ra a nanotechnológia bekerül a 
fősodorba, vagyis tökéletesen integrálódni 
fog a legtöbb technológiába és 
alkalmazásba, amihez a motivációt a 
fogyasztói számára megjelenő előnyök, az 
életminőség növelése iránti igény, a 
fenntartható fejlődés, valamint a korábban 
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nem létező, termelékenységi és erőforrás-
hatékonysági megoldások megvalósítására 
kiaknázható erős ipari potenciál jelenti.

nem létező, termelékenységi és erőforrás-
hatékonysági megoldások megvalósítására 
kiaknázható erős ipari potenciál jelenti. A 
nanotechnológia kifejezés egy új 
technológiai korszakra utal.

Or. en

Módosítás 1053
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának ezenkívül világszinten mércét 
kell állítania a nanotechnológia 
biztonságos és felelősségteljes 
alkalmazásában és irányításában, aminek 
mind a társadalom, mind az ipar részére 
jelentős hozadéka lesz.

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. en

Módosítás 1054
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia a bizonyítottan 
potenciállal rendelkező, fejlődő 
technológiák egész spektrumát jelenti, 
amely forradalmasítani fogja az 
anyagtudományt, az IKT-t, az 
élettudományokat, az egészségügyet és a 
fogyasztói termékeket, amint a kutatási 
eredmények tudományos áttörést képviselő
termékekben és termelési folyamatokban 
konkretizálódnak.

A nanotechnológia a bizonyítottan 
potenciállal rendelkező, fejlődő 
technológiák egész spektrumát jelenti, 
amely akár forradalmasíthatja az 
anyagtudományt, az IKT-t, az 
élettudományokat, az egészségügyet és a 
fogyasztói termékeket, amint a kutatási 
eredmények fenntartható és versenyképes
termékekben és termelési folyamatokban 
konkretizálódnak.
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Or. en

Módosítás 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia a bizonyítottan 
potenciállal rendelkező, fejlődő 
technológiák egész spektrumát jelenti, 
amely forradalmasítani fogja az 
anyagtudományt, az IKT-t, az 
élettudományokat, az egészségügyet és a 
fogyasztói termékeket, amint a kutatási 
eredmények tudományos áttörést képviselő 
termékekben és termelési folyamatokban 
konkretizálódnak.

A nanotechnológia a bizonyítottan 
potenciállal rendelkező, fejlődő 
technológiák egész spektrumát jelenti, 
amely forradalmasítani fogja az 
anyagtudományt, az IKT-t, a gyártást, az 
élettudományokat, az egészségügyet és a 
fogyasztói termékeket, amint a kutatási 
eredmények tudományos áttörést képviselő 
termékekben és termelési folyamatokban 
konkretizálódnak.

Or. en

Módosítás 1056
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia létfontosságú szerepet 
játszik az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégiában azonosított kihívások 
kezelésében. E kulcsfontosságú 
alaptechnológiák sikeres alkalmazása 
hozzájárul az uniós ipar 
versenyképességéhez azáltal, hogy újszerű 
és tökéletesített termékeket vagy 
hatékonyabb folyamatokat tesz elérhetővé, 
illetve megoldásokat kínál a jövőbeni 
kihívásokra.

A nanotechnológia létfontosságú szerepet 
játszik az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégiában azonosított kihívások 
kezelésében. E kulcsfontosságú 
alaptechnológiák sikeres alkalmazása 
hozzájárulhat az uniós ipar 
versenyképességéhez azáltal, hogy újszerű 
és tökéletesített termékeket vagy 
hatékonyabb folyamatokat tesz elérhetővé, 
illetve megoldásokat kínál a jövőbeni 
kihívásokra.
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Or. en

Módosítás 1057
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának a világpiacon meg kell tartania 
és ki kell használnia ezt a pozíciót azáltal, 
hogy számos különféle értékláncban, 
illetve a különböző ipari ágazatok között 
előmozdítja a széles körű együttműködést. 
A cél az, hogy az e technológiához 
kapcsolódó gyártási folyamatok 
volumenének növelése révén kereskedelmi 
szempontból életképes termékek legyenek 
előállíthatók. A kockázatértékelés és -
kezelés, illetve a felelősségteljes irányítás 
kérdése meghatározó tényező lesz a 
nanotechnológia társadalomra és a 
gazdaságra gyakorolt jövőbeni hatása 
szempontjából.

Európának a világpiacon meg kell tartania 
és ki kell használnia ezt a pozíciót azáltal, 
hogy számos különféle értékláncban, 
illetve a különböző ipari ágazatok között 
előmozdítja a széles körű együttműködést. 
A cél az, hogy az e technológiához 
kapcsolódó gyártási folyamatok 
volumenének növelése révén biztonságos, 
fenntartható és kereskedelmi szempontból 
életképes termékek legyenek előállíthatók. 
A kockázatértékelés és -kezelés, illetve a 
felelősségteljes irányítás kérdése 
meghatározó tényező a nanotechnológia 
társadalomra és a gazdaságra gyakorolt 
jövőbeni hatása szempontjából, és ezért a 
Horizont 2020 program keretében az e 
területen folytatott tevékenységek 
részesülnek támogatásban.

Or. en

Módosítás 1058
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának a világpiacon meg kell tartania 
és ki kell használnia ezt a pozíciót azáltal, 
hogy számos különféle értékláncban, 
illetve a különböző ipari ágazatok között 

Európának a világpiacon meg kell tartania 
és ki kell használnia ezt a pozíciót azáltal, 
hogy számos különféle értékláncban, 
illetve a különböző ipari ágazatok között 
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előmozdítja a széles körű együttműködést. 
A cél az, hogy az e technológiához 
kapcsolódó gyártási folyamatok 
volumenének növelése révén kereskedelmi 
szempontból életképes termékek legyenek 
előállíthatók. A kockázatértékelés és -
kezelés, illetve a felelősségteljes irányítás 
kérdése meghatározó tényező lesz a 
nanotechnológia társadalomra és a 
gazdaságra gyakorolt jövőbeni hatása 
szempontjából.

előmozdítja a széles körű együttműködést. 
A cél az, hogy az e technológiához 
kapcsolódó gyártási folyamatok 
volumenének növelése révén kereskedelmi 
szempontból életképes termékek legyenek 
előállíthatók. A kockázatértékelés és -
kezelés, illetve a felelősségteljes irányítás 
kérdése meghatározó tényező lesz a 
nanotechnológia társadalomra és a 
gazdaságra gyakorolt jövőbeni hatása 
szempontjából, a biztonsági 
vonatkozásokat is ideértve.

Or. en

Módosítás 1059
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenység ily módon a 
nanotechnológiának a gazdaságban való 
széles körű és felelősségteljes 
alkalmazására fog irányulni azért, hogy 
megvalósítsa a nagy társadalmi és ipari 
hatásokkal járó előnyöket. A potenciális 
lehetőségek kiaknázását – ideértve az új 
vállalatok és munkahelyek létrehozását –
szem előtt tartva, a kutatásnak a szükséges 
eszközökre kell összpontosítania a 
szabványosítás és a szabályozás megfelelő 
végrehajtása érdekében.

A tevékenység ily módon a 
nanotechnológiának a gazdaságban való 
felelősségteljes és fenntartható
alkalmazására fog irányulni azért, hogy 
megvalósítsa a nagy környezeti, társadalmi 
és ipari hatásokkal járó előnyöket. A 
potenciális lehetőségek kiaknázását –
ideértve az új vállalatok és munkahelyek 
létrehozását – szem előtt tartva, a 
kutatásnak a szükséges eszközökre kell 
összpontosítania a szabványosítás és a 
szabályozás megfelelő végrehajtása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1060
Frédérique Ries
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tevékenység elsősorban olyan új 
termékek kifejlesztésére irányul, amelyek 
az ágazatok széles körében fenntartható 
megoldásokat tesznek lehetővé.

Ez a tevékenység elsősorban olyan új 
termékek kifejlesztésére irányul, amelyek 
az ágazatok széles körében, különösen az 
elektronika, az orvostudomány, az új 
energiák és anyagok területén fenntartható 
megoldásokat tesznek lehetővé.

Or. fr

Indokolás

Az olyan nanotartományban végzett eljárások, amelyek a termékek bizonyos tulajdonságainak 
megerősítésére vagy azok szilárdítására irányulnak, bizonyos ágazatokban – köztük az 
orvostudomány területén, ahol ennek révén talán esély nyílik a gyógyszerek közvetlen 
bejuttatására a rákos sejtekbe – indokolhatóbb, mint más ágazatokban. Fontolóra kell venni, 
hogy ezt a forradalmi technológiát használjuk-e például az élelmiszeriparban, tekintettel arra,
hogy nem bizonyított, hogy a nanorészecskék (amelyek képesek behatolni a sejtekbe és ott 
felhalmozódni) ártalmatlanok az egészségre és a környezetre nézve.

Módosítás 1061
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tevékenység elsősorban olyan új 
termékek kifejlesztésére irányul, amelyek 
az ágazatok széles körében fenntartható 
megoldásokat tesznek lehetővé.

Ez a tevékenység elsősorban olyan új 
termékek kifejlesztésére irányul, amelyek 
az ágazatok széles körében fenntartható 
megoldásokat tesznek lehetővé, figyelembe 
véve az elővigyázatosság elvét.

Or. en

Módosítás 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tevékenység elsősorban olyan új 
termékek kifejlesztésére irányul, amelyek 
az ágazatok széles körében fenntartható 
megoldásokat tesznek lehetővé.

Ez a tevékenység elsősorban olyan új 
termékek kifejlesztésére irányul, amelyek 
az ágazatok széles körében, különösen az 
IKT, az élettudományok, az egészségügy 
és a fogyasztói cikkek területén
fenntartható megoldásokat tesznek 
lehetővé.

Or. en

Módosítás 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A nanotechnológia biztonságos 
fejlesztésének és alkalmazásának 
biztosítása

b) A nanotechnológia biztonságos 
fejlesztésének és alkalmazásának 
biztosítása, különösen akkor, amikor azt 
az emberi testtel közvetlen érintkezésbe 
kerülő termékek gyártására használják

Or. fr

Módosítás 1064
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A nanotechnológia biztonságos 
fejlesztésének és alkalmazásának 
biztosítása

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 1065
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia és a nanorendszerek 
egészégre és környezetre gyakorolt 
potenciális hatásaira vonatkozó 
tudományos ismeretek bővítése, valamint 
az egész életciklusra vonatkozó 
kockázatértékelés és -kezelés eszközeinek 
biztosítása.

A nanotechnológia és a nanorendszerek 
egészégre és környezetre gyakorolt 
potenciális hatásaira vonatkozó 
tudományos ismeretek bővítése, valamint 
az egész életciklusra vonatkozó 
kockázatértékelés és -kezelés a célnak 
megfelelő és az állatkísérleteket mellőző
eszközeinek biztosítása.

Or. en

Indokolás

Egyre gyakoribb a nanonanyagok fejlesztése és különböző termékekben való felhasználása. A 
toxicitást vizsgáló jelenlegi módszerek közül azonban sok nem alkalmas a nanoanyagok 
értékelésére, ami azt jelenti, hogy sürgős szükség van egy új, humán vonatkozású és az 
állatkísérleteket mellőző megközelítés létrehozására a nanoanyagok toxicitásának vizsgálata 
tekintetében.

Módosítás 1066
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi hozadék figyelembevétele a 
nanotechnológiai kutatások irányításában.

A társadalmi hozadék figyelembevétele a 
nanotechnológiai kutatások irányításában, 
figyelembe véve az elővigyázatosság elvét, 
és értékelve az egyes alkalmazások 
társadalmi elfogadhatóságát és 
relevanciáját.

Or. en
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Módosítás 1067
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi hozadék figyelembevétele a 
nanotechnológiai kutatások irányításában.

A társadalmi hozadék és a 
nanotechnológia bizonyos alkalmazásai 
társadalmi elfogadhatóságának
figyelembevétele a nanotechnológiai 
kutatások irányításában.

Or. en

Módosítás 1068
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hangsúly az új műveletekre, az új és 
meglévő folyamatok intelligens 
integrációjára helyeződik, valamint a 
gyártási volumennek a termékek 
tömegtermelését lehetővé tévő növelésére 
és többcélú üzemek létesítésére, ami által 
a tudás hatékonyan átültethető az ipari 
innovációba.

A hangsúly az új műveletekre, az új és 
meglévő folyamatok intelligens 
integrációjára helyeződik.

Or. en

Módosítás 1069
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – d pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hangsúly az új műveletekre, az új és 
meglévő folyamatok intelligens 
integrációjára helyeződik, valamint a 
gyártási volumennek a termékek 
tömegtermelését lehetővé tévő növelésére 
és többcélú üzemek létesítésére, ami által a 
tudás hatékonyan átültethető az ipari 
innovációba.

A hangsúly az új műveletekre, az új és 
meglévő folyamatok intelligens 
integrációjára, a bionanoanyagok 
biotechnológiai gyártására, valamint a 
gyártási volumennek a termékek 
tömegtermelését lehetővé tévő növelésére 
és többcélú üzemek létesítésére helyeződik, 
ami által a tudás hatékonyan átültethető az 
ipari innovációba.

Or. en

Módosítás 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 pont – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Kapacitásnövelő technikák, mérési 
módszerek és berendezések kifejlesztése

e) Kapacitásnövelő technikák, jellemzés,
mérési módszerek és berendezések 
kifejlesztése

Or. en

Módosítás 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejlett anyagokra irányuló kutatás és 
innováció különös célkitűzése az új 
funkciókkal rendelkező, az alkalmazásuk 
során jobb teljesítményt biztosító anyagok 
kifejlesztése olyan, versenyképesebb 
termékek kialakításához, amelyek a lehető 
legkisebbre csökkentik a környezeti 

A fejlett anyagokra irányuló kutatás és 
innováció különös célkitűzése az új 
funkciókkal rendelkező, az alkalmazásuk 
során jobb teljesítményt biztosító anyagok, 
illetve adott funkciók ellátására szolgáló 
új anyagok kifejlesztése olyan, 
versenyképesebb termékek kialakításához, 
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hatásokat és az erőforrásigényt. amelyek a lehető legkisebbre csökkentik a 
környezeti hatásokat és az erőforrásigényt.

Or. en

Módosítás 1072
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejlett anyagokra irányuló kutatás és 
innováció különös célkitűzése az új 
funkciókkal rendelkező, az alkalmazásuk 
során jobb teljesítményt biztosító anyagok 
kifejlesztése olyan, versenyképesebb 
termékek kialakításához, amelyek a lehető 
legkisebbre csökkentik a környezeti 
hatásokat és az erőforrásigényt.

A fejlett anyagokra irányuló kutatás és 
innováció különös célkitűzése az új 
funkciókkal rendelkező, az alkalmazásuk 
során jobb teljesítményt biztosító anyagok, 
illetve adott funkciók ellátására szolgáló 
új anyagok kifejlesztése olyan, 
versenyképesebb termékek kialakításához, 
amelyek könnyebben hozzáférhetők a 
fogyasztók számára, a lehető legkisebbre 
csökkentik a környezeti hatásokat és az 
erőforrásigényt.

Or. fr

Módosítás 1073
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejlett anyagokra irányuló kutatás és 
innováció különös célkitűzése az új 
funkciókkal rendelkező, az alkalmazásuk 
során jobb teljesítményt biztosító anyagok 
kifejlesztése olyan, versenyképesebb 
termékek kialakításához, amelyek a lehető 
legkisebbre csökkentik a környezeti 
hatásokat és az erőforrásigényt.

A fejlett anyagokra irányuló kutatás és 
innováció különös célkitűzése az új 
funkciókkal rendelkező, az alkalmazásuk 
során jobb teljesítményt biztosító anyagok, 
illetve adott funkciók ellátására szolgáló 
új anyagok kifejlesztése olyan 
hozzáférhetőbb és versenyképesebb 
termékek kialakításához, amelyek a lehető 
legkisebbre csökkentik a környezeti 
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hatásokat és az erőforrásigényt.

Or. fr

Módosítás 1074
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejlett anyagokra irányuló kutatás és 
innováció különös célkitűzése az új 
funkciókkal rendelkező, az alkalmazásuk 
során jobb teljesítményt biztosító anyagok 
kifejlesztése olyan, versenyképesebb 
termékek kialakításához, amelyek a lehető 
legkisebbre csökkentik a környezeti 
hatásokat és az erőforrásigényt.

A fejlett anyagokra irányuló kutatás és 
innováció különös célkitűzése az új 
funkciókkal rendelkező, az alkalmazásuk 
során jobb teljesítményt biztosító anyagok 
kifejlesztése olyan, versenyképesebb 
termékek kialakításához, amelyek a lehető 
legkisebbre csökkentik a környezeti 
hatásokat és az erőforrásigényt, valamint 
növelik a biztonságot és védelmet.

Or. en

Módosítás 1075
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az anyagok az ipari innováció 
középpontjában állnak, annak 
kulcsfontosságú alapelemei. A nagyobb 
tudástartalommal, új funkciókkal és jobb 
teljesítménnyel rendelkező fejlett anyagok 
az alkalmazások és ágazatok széles 
körében nélkülözhetetlenek az ipari 
versenyképesség és a fenntartható fejlődés 
szempontjából.

Az anyagok az ipari innováció 
középpontjában állnak, annak 
kulcsfontosságú alapelemei. A nagyobb 
tudástartalommal, új funkciókkal és –
különösen az erőforrás- és 
energiahatékonyság tekintetében – jobb 
teljesítménnyel rendelkező fejlett anyagok 
az alkalmazások és ágazatok széles 
körében nélkülözhetetlenek az ipari 
versenyképesség és a fenntartható fejlődés 
szempontjából.
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Or. en

Módosítás 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jobban működő, fenntartható termékek 
és szolgáltatások kifejlesztéséhez új fejlett 
anyagokra van szükség. Az ilyen anyagok 
az ipari és társadalmi kihívásokra adott 
megoldások részét képezik, mivel 
használat közben jobb teljesítményt 
nyújtanak, kisebb az erőforrás- és 
energiaigényük, valamint a termékek 
életciklusának végén fenntartható 
termékkezelést tesznek lehetővé.

Új, fejlett anyagokra van szükség a jobban 
működő, fenntartható termékek és 
szolgáltatások kifejlesztéséhez és az olyan 
ritka erőforrások helyettesítéséhez, mint a 
Földön ritkán előforduló elemek. Az ilyen 
anyagok az ipari és társadalmi kihívásokra 
adott megoldások részét képezik, mivel 
használat közben jobb teljesítményt 
nyújtanak, kisebb az erőforrás- és 
energiaigényük, valamint a termékek 
életciklusának végén fenntartható 
termékkezelést tesznek lehetővé.

Or. en

Módosítás 1077
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jobban működő, fenntartható termékek 
és szolgáltatások kifejlesztéséhez új fejlett 
anyagokra van szükség. Az ilyen anyagok 
az ipari és társadalmi kihívásokra adott 
megoldások részét képezik, mivel 
használat közben jobb teljesítményt 
nyújtanak, kisebb az erőforrás- és 
energiaigényük, valamint a termékek 
életciklusának végén fenntartható 
termékkezelést tesznek lehetővé.

A jobban működő, fenntartható, 
biztonságos termékek és szolgáltatások 
kifejlesztéséhez új fejlett anyagokra van 
szükség. Az ilyen anyagok az ipari és 
társadalmi kihívásokra adott megoldások 
részét képezik, mivel használat közben 
jobb teljesítményt nyújtanak, kisebb az 
erőforrás- és energiaigényük, valamint a 
termékek életciklusának végén fenntartható 
és biztonságos termékkezelést tesznek 
lehetővé.
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Or. en

Módosítás 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazásorientált fejlesztés gyakran 
teljesen új, tervezhető teljesítményű 
anyagok kialakításával jár. Az ilyen 
anyagok létfontosságúak a nagy értékű 
termékek gyártásának ellátási láncában. 
Ezenkívül a fejlődés alapját képezik az 
interdiszciplináris technológiai területeken 
(például a biotudományokban, az 
elektronikában és a fotonikában), valamint 
gyakorlatilag az összes piaci ágazatban, 
mitöbb, ezek az anyagok maguk jelentik a 
termékek értéke és teljesítménye 
növelésének legfontosabb tényezőjét. A 
fejlett anyagok becsült értéke és hatása 
jelentős: piacuk növekedésének üteme évi 
mintegy 6%, így 2015-re ez a piac 
nagyságrendileg várhatóan 100 milliárd 
EUR-s értéket fog képviselni.

Az alkalmazásorientált fejlesztés gyakran 
teljesen új, tervezhető teljesítményű 
anyagok kialakításával jár. Az ilyen 
anyagok létfontosságúak a nagy értékű 
termékek gyártásának ellátási láncában. 
Ezenkívül a fejlődés alapját képezik az 
interdiszciplináris technológiai területeken 
(például a más ipari ágazatok mellett az 
egészségügyben, az építőiparban és a 
közlekedésben alkalmazott
biotudományokban, az elektronikában és a 
fotonikában), valamint gyakorlatilag az 
összes piaci ágazatban, mitöbb, ezek az 
anyagok maguk jelentik a termékek értéke 
és teljesítménye növelésének legfontosabb 
tényezőjét. A fejlett anyagok becsült értéke 
és hatása jelentős: piacuk növekedésének 
üteme évi mintegy 6%, így 2015-re ez a 
piac nagyságrendileg várhatóan 100 
milliárd EUR-s értéket fog képviselni.

Or. en

Módosítás 1079
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejlődés felgyorsítása érdekében 
multidiszciplináris és konvergáló 
megközelítést kell alkalmazni, amely 

A fejlődés felgyorsítása érdekében a 
világszinten vezető szerepet játszó európai 
kutatási infrastruktúra előnyeit kiaknázó,
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kiterjed a kémiára, a fizikára, a mérnöki 
tudományokra, az elméleti és számítógépes 
modellezésre, a biológiatudományokra és 
az egyre kreatívabb ipari formatervezésre

multidiszciplináris és konvergáló 
megközelítést kell alkalmazni, amely 
kiterjed a kémiára, a fizikára, a mérnöki 
tudományokra, az elméleti és számítógépes 
modellezésre, a biológiatudományokra és 
az egyre kreatívabb ipari formatervezésre.

Or. en

Módosítás 1080
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az újszerű környezetbarát 
innovációs szövetségek és az ipari 
szimbiózis kialakulását, amelyek lehetővé 
teszik az iparágak diverzifikálódását, üzleti 
modelljeik szélesítését és hulladékaiknak 
az új termelési folyamatokat kiszolgáló 
újrafelhasználását – ilyen például a szén-
dioxid széntartalmának hasznosítása a 
finomvegyszerek és az alternatív 
tüzelőanyagok gyártásában.

Támogatni kell az újszerű környezetbarát 
innovációs szövetségek és az ipari 
szimbiózis kialakulását, amelyek lehetővé 
teszik az iparágak diverzifikálódását, üzleti 
modelljeik szélesítését és hulladékaiknak 
az új termelési folyamatokat kiszolgáló 
újrafelhasználását.

Or. en

Módosítás 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az újszerű környezetbarát 
innovációs szövetségek és az ipari 
szimbiózis kialakulását, amelyek lehetővé 
teszik az iparágak diverzifikálódását, üzleti 
modelljeik szélesítését és hulladékaiknak 

Támogatni kell az újszerű környezetbarát 
innovációs szövetségek és az ipari 
szimbiózis kialakulását, amelyek lehetővé 
teszik az iparágak diverzifikálódását, üzleti 
modelljeik szélesítését, biomasszából 
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az új termelési folyamatokat kiszolgáló 
újrafelhasználását – ilyen például a szén-
dioxid széntartalmának hasznosítása a 
finomvegyszerek és az alternatív 
tüzelőanyagok gyártásában.

származó megújuló nyersanyagok és a 
hulladékvegyületek új termelési 
folyamatokat kiszolgáló újrafelhasználását 
– ilyen például a szén-dioxid 
széntartalmának hasznosítása a 
finomvegyszerek és az alternatív 
tüzelőanyagok gyártásában.

Or. en

Módosítás 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az újszerű környezetbarát 
innovációs szövetségek és az ipari 
szimbiózis kialakulását, amelyek lehetővé 
teszik az iparágak diverzifikálódását, üzleti 
modelljeik szélesítését és hulladékaiknak 
az új termelési folyamatokat kiszolgáló 
újrafelhasználását – ilyen például a szén-
dioxid széntartalmának hasznosítása a 
finomvegyszerek és az alternatív 
tüzelőanyagok gyártásában.

Támogatni kell az újszerű környezetbarát 
innovációs szövetségek és az ipari 
szimbiózis kialakulását, amelyek lehetővé 
teszik az iparágak diverzifikálódását, üzleti 
modelljeik szélesítését és hulladékaiknak 
az új termelési folyamatokat kiszolgáló 
újrafelhasználását – ilyen például a szén-
dioxid széntartalmának hasznosítása a 
finomvegyszerek és az alternatív 
tüzelőanyagok gyártásában, valamint a 
városi anyagbegyűjtés a Földön ritkán 
előforduló elemek újrahasznosítása és 
újrafelhasználása érdekében.

Or. en

Módosítás 1083
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az újszerű környezetbarát 
innovációs szövetségek és az ipari 

Támogatni kell az újszerű környezetbarát 
innovációs szövetségek és az ipari 
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szimbiózis kialakulását, amelyek lehetővé 
teszik az iparágak diverzifikálódását, üzleti 
modelljeik szélesítését és hulladékaiknak 
az új termelési folyamatokat kiszolgáló 
újrafelhasználását – ilyen például a szén-
dioxid széntartalmának hasznosítása a 
finomvegyszerek és az alternatív 
tüzelőanyagok gyártásában.

szimbiózis kialakulását, amelyek lehetővé 
teszik az iparágak diverzifikálódását, üzleti 
modelljeik szélesítését és hulladékaiknak 
az új termelési folyamatokat kiszolgáló 
újrafelhasználását – ilyen például a szén-
dioxid széntartalmának hasznosítása a 
finomvegyszerek és az alternatív 
tüzelőanyagok gyártásában az ásványi 
tüzelőanyagokból kinyert szén használata 
helyett.

Or. en

Módosítás 1084
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A funkcionális, multifunkciós és szerkezeti 
anyagokra irányuló kutatás az 
innovációnak az összes ipari szektorban 
való fokozására.

A funkcionális, multifunkciós és szerkezeti 
anyagok szintézise (létrehozása) és az 
ezekre irányuló kutatás az innovációnak az 
összes ipari szektorban való fokozására.

Or. en

Módosítás 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) új anyagok és technikák a kulturális 
örökség megőrzése és helyreállítása 
vonatkozásában

Or. en
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Módosítás 1086
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártási volumen hatékony és
fenntartható növelésére irányuló kutatás és 
fejlesztés azzal a céllal, hogy lehetővé 
váljon a jövőbeli termékek ipari méretű 
gyártása.

A gyártási volumen hatékony, fenntartható 
és biztonságos növelésére irányuló kutatás 
és fejlesztés azzal a céllal, hogy lehetővé 
váljon a jövőbeli termékek ipari méretű 
gyártása.

Or. en

Módosítás 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártási volumen hatékony és 
fenntartható növelésére irányuló kutatás és 
fejlesztés azzal a céllal, hogy lehetővé 
váljon a jövőbeli termékek ipari méretű 
gyártása.

A gyártási volumen hatékony és 
fenntartható növelésére irányuló kutatás és 
fejlesztés azzal a céllal, hogy lehetővé 
váljon a jövőbeli intelligens termékek ipari 
méretű gyártása.

Or. en

Módosítás 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A fenntartható és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ipart ellátó anyagok

d) A fenntartható és alacsony kibocsátású
ipart ellátó anyagok
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Or. en

Módosítás 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan új termékek és alkalmazások, illetve 
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
termelés szén-dioxid-kibocsátásának 
visszaszorítását.

Olyan új, biomasszából és szén-dioxidból 
kinyert szén felhasználásával készült
termékek és alkalmazások, illetve olyan új
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
termelés szén-dioxid-kibocsátásának 
visszaszorítását, valamint csökkentik a 
környezeti hatásokat.

Or. en

Módosítás 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan új termékek és alkalmazások, illetve 
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
termelés szén-dioxid-kibocsátásának 
visszaszorítását.

Olyan új termékek és alkalmazások, üzleti 
modellek, illetve felelősségteljes
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
karbonszegény termelést.

Or. en

Módosítás 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan új termékek és alkalmazások, illetve 
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
termelés szén-dioxid-kibocsátásának
visszaszorítását.

Olyan új termékek és alkalmazások, illetve 
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
termelés károsanyag-kibocsátásának
visszaszorítását.

Or. en

Módosítás 1092
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan új termékek és alkalmazások, illetve 
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
termelés szén-dioxid-kibocsátásának 
visszaszorítását.

A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Új nyersanyagok a vegyipar számára
A vegyipar számára alternatív 
nyersanyagbázis kifejlesztése – többek 
között új szintetikusgáz-előállítási 
technológiák révén –, a széntől, a 
biomasszától és a hulladéktól kezdve a 
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szénforrásként alkalmazott környezetbarát 
helyettesítő petróleumig, közép- és hosszú 
távon.

Or. en

Módosítás 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A kreatív iparágakban felhasznált 
anyagok

e) Európa örökségének megőrzése és jobb 
felhasználása

Or. it

Indokolás

Tágabb értelmű cím kell.

Módosítás 1095
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – e pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének az új üzleti 
lehetőségek létrehozására való 
felhasználása, beleértve a történelmi vagy 
kulturális értéket képviselő anyagok 
megóvását.

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének az új üzleti 
lehetőségek létrehozására való 
felhasználása, beleértve a történelmi vagy 
kulturális értéket képviselő anyagok 
megóvását, valamint az újonnan 
létrehozott anyagokat.

Or. en
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Módosítás 1096
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – e pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének az új üzleti 
lehetőségek létrehozására való 
felhasználása, beleértve a történelmi vagy 
kulturális értéket képviselő anyagok 
megóvását.

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének az új üzleti 
lehetőségek létrehozására való 
felhasználása, beleértve a történelmi vagy 
kulturális értéket képviselő anyagok 
megóvását, valamint az újonnan 
létrehozott anyagok felhasználását.

Or. en

Módosítás 1097
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Metrológia, anyagjellemzés, 
szabványosítás és minőségbiztosítás

f) Metrológia, anyagjellemzés, 
szabványosítás, tanúsítás és 
minőségbiztosítás

Or. en

Módosítás 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – f pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az anyagtudomány és a mérnöki 
tudományok fejlődésének gyorsítása olyan 
technológiák előmozdítása révén, mint 
amilyen az anyagjellemzés, a 

Az anyagtudomány és a mérnöki 
tudományok fejlődésének gyorsítása olyan 
technológiák előmozdítása révén, mint 
amilyen az anyagjellemzés, a 
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roncsolásmentes értékelés és a prediktív 
teljesítménymodellezés.

roncsolásmentes értékelés, valamint a 
teljesítmény folyamatos értékelése, 
nyomon követése és prediktív modellezése.

Or. en

Módosítás 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az innovatív üzletmodellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok – ezen belül a nyersanyagokkal 
kapcsolatos kihívás megoldásához való 
hozzájárulásuk – és innovatív üzleti 
modellek vizsgálatára irányuló kutatás és 
fejlesztés.

Or. en

Módosítás 1100
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az innovatív üzletmodellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok vizsgálatára, valamint a kritikus 
jelentőségű nyersanyagok és a veszélyes 
anyagok helyettesítésére irányuló kutatás 
és fejlesztés. Innovatív üzleti modellek 
fejlesztése.

Or. en
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Módosítás 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az innovatív üzletmodellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és innovatív üzleti modellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés, 
valamint a kritikus erőforrások 
meghatározása az ipari megoldások 
nagyüzemi léptékű elterjesztéséhez.

Or. en

Módosítás 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az innovatív üzletmodellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

Az anyagok felhasználására, 
újrafelhasználására, javítására és 
újrahasznosítására irányuló alternatív 
megoldások és innovatív üzleti modellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

Or. en

Módosítás 1103
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az innovatív üzletmodellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

A kritikus erőforrások meghatározását 
követően a felhasznált anyagokat 
helyettesítő anyagok és innovatív üzleti 
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modellek vizsgálatára irányuló kutatás és 
fejlesztés.

Or. fr

Módosítás 1104
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az innovatív üzletmodellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

A kritikus erőforrások meghatározása. A 
felhasznált anyagokat helyettesítő anyagok 
és innovatív üzleti modellek vizsgálatára 
irányuló kutatás és fejlesztés.

Or. fr

Módosítás 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az innovatív üzletmodellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

Az anyagfelhasználás alternatív módjai, 
illetve helyettesítő anyagok és innovatív 
üzleti modellek vizsgálatára irányuló 
kutatás és fejlesztés.

Or. en

Módosítás 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont – g pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az innovatív üzletmodellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az anyagkörforgás lezárása, 
valamint innovatív üzleti modellek
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

Or. en

Módosítás 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi 
ágazatban.

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például az egészségügyi 
ágazatban, a vegyiparban, a 
mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban.

Or. en

Módosítás 1108
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
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mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi ágazatban.

mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi ágazatban, 
a bionanotechnológiában és a fejlett 
anyagok kutatásában.

Or. en

Módosítás 1109
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi ágazatban.

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható, biztonságos és innovatív ipari 
termékek és folyamatok kifejlesztése, 
valamint az, hogy az innováció katalizátora 
legyen számos európai ágazatban, például 
a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, 
az energiaágazatban, a vegyiparban és az 
egészségügyi ágazatban.

Or. en

Indokolás

A biotechnológiák előmozdíthatják új energiaforrások (pl. biometán) kifejlesztését. A 
tevékenységeket leíró (1.4.3) bekezdésben egyértelműen megállapítást nyer, hogy a 
biotechnológiák fejlesztése révén új ipari termékek és folyamatok jöhetnek létre. Ezért ezt a 
biotechnológia egyedi célkitűzésének bevezetésében is meg kell említeni.

Módosítás 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
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fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi ágazatban.

fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban, az energiaágazatban és az 
egészségügyi ágazatban.

Or. en

Módosítás 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi ágazatban.

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban, az energiaágazatban és az 
egészségügyi ágazatban.

Or. en

Módosítás 1112
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
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mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi ágazatban.

mezőgazdaságban, az 
erdőgazdálkodásban, az élelmiszeriparban, 
a vegyiparban és az egészségügyi 
ágazatban.

Or. sl

Módosítás 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi ágazatban.

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban, az energiaágazatban és az 
egészségügyi ágazatban.

Or. en

Módosítás 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban és az egészségügyi ágazatban.

A biotechnológiai kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes, 
fenntartható és innovatív ipari termékek és 
folyamatok kifejlesztése, valamint az, hogy 
az innováció katalizátora legyen számos 
európai ágazatban, például a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
vegyiparban, az energiaágazatban és az 
egészségügyi ágazatban.
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Or. fr

Indokolás

A biotechnológiák új energiaforrások kifejlesztésére is felhasználhatók. A tevékenységeket 
leíró (1.4.3) bekezdésben egyértelműen megállapítást nyer, hogy a biotechnológiák fejlesztése 
révén új ipari termékek és folyamatok jöhetnek létre. Ezért ezt a biotechnológia egyedi 
célkitűzésének bevezetésében is külön meg kell említeni.

Módosítás 1115
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia területén a szilárd 
tudományos, technológiai és innovációs 
alapok kialakítása hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy az európai iparágak vezető szerephez 
jussanak e kulcsfontosságú 
alaptechnológiában. Ez a pozíció még 
inkább megerősödik, ha a biotechnológia 
alkalmazásába beépítjük az általános 
kockázatok biztonsági értékelését és 
kezelési szempontjait is.

A biotechnológia területén a szilárd 
tudományos, technológiai és innovációs 
alapok kialakítása hozzá fog járulni e 
technológia jelentőségének és hatásainak 
megértéséhez. Ez a pozíció megerősödik, 
ha a biotechnológia alkalmazásába 
beépítjük az általános és konkrét
kockázatok egészségi és biztonsági 
értékelését, a technológia alkalmazásának 
gazdasági és környezeti hatásait és 
kezelési szempontjait is.

Or. en

Módosítás 1116
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia területén a szilárd 
tudományos, technológiai és innovációs 
alapok kialakítása hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy az európai iparágak vezető szerephez 
jussanak e kulcsfontosságú 

A biotechnológia területén a szilárd 
tudományos, technológiai és innovációs 
alapok kialakítása hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy az európai iparágak vezető szerephez 
jussanak e kulcsfontosságú 
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alaptechnológiában. Ez a pozíció még 
inkább megerősödik, ha a biotechnológia 
alkalmazásába beépítjük az általános 
kockázatok biztonsági értékelését és 
kezelési szempontjait is.

alaptechnológiában. Ez a pozíció még 
inkább megerősödik, ha a biotechnológia 
alkalmazásába beépítjük az általános 
kockázatok biztonsági értékelését és 
kezelési szempontjait is, biztosítva 
ugyanakkor az elővigyázatosság elvének 
érvényesülését.

Or. es

Indokolás

A biotechnológia kapcsán esetlegesen felmerülő kockázatok kezelésével összefüggésben 
hivatkozni kell az elővigyázatossági elvre.

Módosítás 1117
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
biogyógyszerek és a bioalapú vegyi 
anyagok is mutatják, amelyek 2015-re a 
becslések szerint a vegyianyaggyártás akár 
12–20%-át is kitehetik. Tekintettel a 
gyógyszerhatóanyagokkal szemben 
többszörösen rezisztens baktériumok egyre 
növekvő fenyegetésére, valamint a 
rákterápia és a neurodegeneratív 
betegségek kezelése terén fennálló, még 
kielégítetlen igényekre, a biotechnológia 
új lehetőséget hordoz magában az újfajta 
gyógyszerek kifejlesztésével kapcsolatban, 
melyekkel növelhető a terápiák 
hatékonysága. Mind a biogyógyszerekre, 
mind a természetes termékekre és az 
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szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

innovatív rendszerbiológia, bioszintetikus 
tervezés és félszintetikus módszerek 
segítségével előállított analóg formáikra 
nagyobb figyelmet kell fordítani. A „zöld 
kémia” tizenkét szabályának némelyikét a 
biotechnológia is alkalmazza a biológiai 
rendszerek szelektivitása és hatékonysága 
miatt. Az európai uniós vállalkozásokra 
nehezedő esetleges gazdasági terhek 
csökkenthetők oly módon, hogy 
kiaknázzuk a biotechnológiai 
folyamatokban és a bioalapú termékekben 
rejlő szén-dioxid-kibocsátás-csökkentő
potenciált. A szóban forgó kibocsátások 
ugyanis 2030-ra a becslések szerint évi 1–
2,5 milliárd tonna szén-dioxid-
egyenértéket fognak kitenni. Európa 
biogyógyszerészeti ágazatában a jelenlegi 
gyógyszerek nagyjából 20%-a már 
biotechnológiai módszerekkel készül, az új 
gyógyszereknél pedig ez az arány akár az 
50%-ot is elérheti. A fejlesztések 
élvonalában álló olyan technológiák, mint 
például a szintetikus biológia, ígéretesek a 
fenntartható és szénmentes 
tüzelőanyagok, a finomvegyszerek – ezen 
belül a gyógyszerek – előállítása, a 
környezetbarát termelési módok, az új 
egészségügyi alkalmazások és a 
bionanoanyagok szempontjából. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

Or. en

Módosítás 1118
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, 
amelynek segítségével innovatív ipari, 
egészségügyi és környezetvédelmi 
alkalmazások születhetnek. A feltörekvő 
tengeri (kék) biotechnológiai ágazat az 
előrejelzések szerint évi 10%-kal fog nőni.

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát adhatja, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyaggyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozások kiaknázhatják
a biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia távlatokat nyithat a tengeri 
erőforrások felhasználásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

Or. en
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Módosítás 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari és mezőgazdasági alkalmazások, 
többek között az élelmiszer- és 
takarmánytermelés, a bioalapú vegyi 
anyagok is mutatják, amelyek 2015-re a 
becslések szerint a vegyianyaggyártás akár 
12–20%-át is kitehetik. A „zöld kémia” 
tizenkét szabályának némelyikét a 
biotechnológia is alkalmazza a biológiai 
rendszerek szelektivitása és hatékonysága 
miatt. Az európai uniós vállalkozásokra 
nehezedő esetleges gazdasági terhek 
csökkenthetők oly módon, hogy 
kiaknázzuk a biotechnológiai 
folyamatokban és a bioalapú termékekben 
rejlő szén-dioxid-kibocsátás-csökkentő
potenciált. A szóban forgó kibocsátások 
ugyanis 2030-ra a becslések szerint évi 1–
2,5 milliárd tonna szén-dioxid-
egyenértéket fognak kitenni. Európa 
biogyógyszerészeti ágazatában a jelenlegi 
gyógyszerek nagyjából 20%-a már 
biotechnológiai módszerekkel készül, az új 
gyógyszereknél pedig ez az arány akár az 
50%-ot is elérheti. A biotechnológia 
ezenkívül új távlatokat nyithat a tengeri 
erőforrások hatalmas potenciáljának 
kiaknázásában is, amelynek segítségével 
innovatív ipari, egészségügyi és 
környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő ágazat

Or. en
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Indokolás

A biotechnológia a mezőgazdasági alkalmazások tekintetében is jelentőséggel bír.

Módosítás 1120
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari és mezőgazdasági alkalmazások, 
többek között az élelmiszer- és 
takarmánytermelés, a bioalapú vegyi 
anyagok is mutatják, amelyek 2015-re a 
becslések szerint a vegyianyaggyártás akár 
12–20%-át is kitehetik. A „zöld kémia” 
tizenkét szabályának némelyikét a 
biotechnológia is alkalmazza a biológiai 
rendszerek szelektivitása és hatékonysága 
miatt. Az európai uniós vállalkozásokra 
nehezedő esetleges gazdasági terhek 
csökkenthetők oly módon, hogy 
kiaknázzuk a biotechnológiai 
folyamatokban és a bioalapú termékekben 
rejlő szén-dioxid-kibocsátás-csökkentő
potenciált. A szóban forgó kibocsátások 
ugyanis 2030-ra a becslések szerint évi 1–
2,5 milliárd tonna szén-dioxid-
egyenértéket fognak kitenni. Európa 
biogyógyszerészeti ágazatában a jelenlegi
gyógyszerek nagyjából 20%-a már 
biotechnológiai módszerekkel készül, az új 
gyógyszereknél pedig ez az arány akár az 
50%-ot is elérheti. A biotechnológia 
ezenkívül új távlatokat nyithat a tengeri 
erőforrások hatalmas potenciáljának 
kiaknázásában is, amelynek segítségével 
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születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

innovatív ipari, egészségügyi és 
környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

Or. en

Módosítás 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyaggyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia hatékonyság növelése és a 
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nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

környezeti hatások csökkentése révén 
növeli a mezőgazdasági és az 
élelmiszertermelés fenntarthatóságát. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi, 
energetikai, energiahatékonysági és 
környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

Or. en

Módosítás 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyaggyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
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szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi, 
vegyipari, energetikai és környezetvédelmi 
alkalmazások születhetnek. A feltörekvő 
tengeri (kék) biotechnológiai ágazat az 
előrejelzések szerint évi 10%-kal fog nőni.

Or. en

Módosítás 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyaggyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
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kibocsátáscsökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések
szerint évi 10%-kal fog nőni.

kibocsátás-csökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi, 
energetikai, vegyipari és környezetvédelmi 
alkalmazások születhetnek. A feltörekvő 
tengeri (kék) biotechnológiai ágazat az 
előrejelzések szerint évi 10%-kal fog nőni.

Or. en

Módosítás 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyag-gyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 

A biotechnológia – amelynek hajtóerejét az 
élő rendszerekkel kapcsolatos ismeretek 
bővülése jelenti – várhatóan új 
alkalmazások egész sorát fogja adni, és 
megerősíti az európai uniós ipari bázist és 
annak innovációs kapacitását. A 
biotechnológia egyre növekvő fontosságát 
az ipari alkalmazások, többek között a 
bioalapú vegyi anyagok is mutatják, 
amelyek 2015-re a becslések szerint a 
vegyianyaggyártás akár 12–20%-át is 
kitehetik. A „zöld kémia” tizenkét 
szabályának némelyikét a biotechnológia is 
alkalmazza a biológiai rendszerek 
szelektivitása és hatékonysága miatt. Az 
európai uniós vállalkozásokra nehezedő 
esetleges gazdasági terhek csökkenthetők 
oly módon, hogy kiaknázzuk a 
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biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi 
és környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

biotechnológiai folyamatokban és a 
bioalapú termékekben rejlő szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentő potenciált. A szóban 
forgó kibocsátások ugyanis 2030-ra a 
becslések szerint évi 1–2,5 milliárd tonna 
szén-dioxid-egyenértéket fognak kitenni. 
Európa biogyógyszerészeti ágazatában a 
jelenlegi gyógyszerek nagyjából 20%-a 
már biotechnológiai módszerekkel készül, 
az új gyógyszereknél pedig ez az arány 
akár az 50%-ot is elérheti. A 
biotechnológia ezenkívül új távlatokat 
nyithat a tengeri erőforrások hatalmas 
potenciáljának kiaknázásában is, amelynek 
segítségével innovatív ipari, egészségügyi, 
vegyipari, energetikai vonatkozású és 
környezetvédelmi alkalmazások 
születhetnek. A feltörekvő tengeri (kék) 
biotechnológiai ágazat az előrejelzések 
szerint évi 10%-kal fog nőni.

Or. fr

Indokolás

A biotechnológiák új energiaforrások kifejlesztésére is felhasználhatók. A tevékenységeket 
leíró (1.4.3) bekezdésben egyértelműen megállapítást nyer, hogy a biotechnológiák fejlesztése 
révén új ipari termékek és folyamatok jöhetnek létre. Ezt e helyütt is meg kell említeni.

Módosítás 1125
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az élvonalbeli biotechnológia mint a 
jövőbeni innováció hajtóerejének 
előmozdítása

a) Az élvonalbeli biotechnológia mint a 
jövőbeli innováció hajtóerejének – a 
természeti környezetbe való beavatkozás 
kockázata nélkül és az elővigyázatosság 
elvének figyelembevételével történő –
előmozdítása

Or. xm
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Módosítás 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feltörekvő technológiai területek, például 
a szintetikus biológia, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új 
alkalmazások kifejlesztése szempontjából.

A feltörekvő technológiai területek, például 
a szintetikus biológia, a biochip- és 
microarray-technológiák, a 
bioinformatika, a nanobiotechnológia és a 
rendszerbiológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új 
alkalmazások kifejlesztése szempontjából.

Or. en

Módosítás 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feltörekvő technológiai területek, például 
a szintetikus biológia, a bioinformatika és 
a rendszerbiológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új 
alkalmazások kifejlesztése szempontjából.

A feltörekvő technológiai területek, például 
a biológiai rendszerek, a bioinformatika, 
valamint a szintetikus biológia és a 
rendszerbiológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új 
alkalmazások kifejlesztése szempontjából.

Or. en

Indokolás

A biotechnológia potenciálját nem szabad kizárólag az ipari folyamatokra korlátozni, hanem 
annak minden vonatkozó termékre és folyamatra vonatkoznia kell.

Módosítás 1128
Vicky Ford



PE492.765v01-00 62/171 AM\907546HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feltörekvő technológiai területek, például 
a szintetikus biológia, a bioinformatika és 
a rendszerbiológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új 
alkalmazások kifejlesztése szempontjából.

A feltörekvő technológiai területek, például 
a rendszerbiológia, a bioinformatika és a 
szintetikus biológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új 
alkalmazások kifejlesztése szempontjából.

Or. en

Módosítás 1129
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feltörekvő technológiai területek, például 
a szintetikus biológia, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új 
alkalmazások kifejlesztése szempontjából.

A feltörekvő technológiai területek, például 
a szintetikus biológia, a bioinformatika, a 
rendszerbiológia és a biogyógyszerészet 
fejlesztése, amelyek rendkívül ígéretesek 
az olyan teljesen új alkalmazások 
kifejlesztése szempontjából, mint pl. az 
igazolt farmakológiai hatással rendelkező, 
biológiailag aktív peptidek.

Or. en

Módosítás 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Biotechnológiai alapú ipari folyamatok b) Biotechnológiai alapú termékek és
eljárások
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Or. en

Módosítás 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ipari biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes ipari termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás és az élelmiszer-
feldolgozás terén) és a kapcsolódó 
környezetvédelmi vonatkozások 
kidolgozása érdekében.

Az ipari biotechnológia és az ipari léptékű 
biofolyamatok tervezésének fejlesztése a 
versenyképes ipari termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a rostalapú 
termékek ágazata és a faipar, a textilipar, 
a keményítőgyártás és az élelmiszer-
feldolgozás terén) és a kapcsolódó 
környezetvédelmi vonatkozások 
kidolgozása érdekében.

Or. en

Módosítás 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ipari biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes ipari termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás és az élelmiszer-
feldolgozás terén) és a kapcsolódó 
környezetvédelmi vonatkozások 
kidolgozása érdekében.

A biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás, a növénytermesztés és 
az élelmiszer-feldolgozás terén) és a 
kapcsolódó környezetvédelmi 
vonatkozások kidolgozása érdekében.

Or. en
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Módosítás 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ipari biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes ipari termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás és az élelmiszer-
feldolgozás terén) és a kapcsolódó 
környezetvédelmi vonatkozások 
kidolgozása érdekében.

Az ipari biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes ipari termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar és 
a bioüzemanyag-gyártás, a cellulóz- és 
papíripar, a textilipar, a keményítőgyártás 
és az élelmiszer-feldolgozás terén) és a 
kapcsolódó környezetvédelmi 
vonatkozások kidolgozása érdekében.

Or. en

Módosítás 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket.

Platformtechnológiák (omikai tudományok 
(pl. genomika, metagenomika, 
proteomika), molekulás eszközök, 
érzékelés, biomarkerek felfedezése és 
elemzése, gyógyszerek felfedezése és 
elemzése) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket.

Or. en

Módosítás 1135
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket.

Platformtechnológiák (pl. 
rendszerbiológia, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika és 
molekulás eszközök) fejlesztése azzal a 
céllal, hogy a gazdasági ágazatok széles 
körében megerősítsük vezető szerepünket 
és versenyelőnyünket.

Or. en

Módosítás 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket.

Platformtechnológiák (pl. 
rendszerbiológia, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika és 
molekulás eszközök) fejlesztése azzal a 
céllal, hogy a gazdasági ágazatok széles 
körében megerősítsük vezető szerepünket 
és versenyelőnyünket.

Or. en

Indokolás

A rendszerbiológia a legátfogóbb fogalom, ezért elsőként kell említeni. Az utána következő 
fogalmak konkrétabb területekre vonatkoznak.

Módosítás 1137
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket.

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika, molekulás és 
celluláris tervezés és eszközök) fejlesztése 
azzal a céllal, hogy a gazdasági ágazatok 
széles körében megerősítsük vezető 
szerepünket és versenyelőnyünket.

Or. en

Módosítás 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket.

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket. A diagnosztikai 
eszközöket támogatni kell, ha 
kapcsolódnak valamely terápiához.

Or. en

Módosítás 1139
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – c pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társadalmi és etikai aggályok
A szakpolitikai folyamatok kidolgozásakor 
a bizonyos típusú technológiák 
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tekintetében felmerülő társadalmi és 
etikai aggályok figyelembevétele, 
értékelési kritériumok és az érdekelt 
felekkel folytatott átfogó konzultációs 
eljárások kidolgozásával.

Or. en

Módosítás 1140
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Környezetvédelmi, társadalmi és etikai 
aggályok
A cél a bizonyos típusú technológiák 
tekintetében felmerülő környezetvédelmi, 
társadalmi és etikai aggályok 
figyelembevétele, az érdekelt felekkel 
folytatott átfogó konzultációt is magában 
foglaló értékelési eljárások 
kidolgozásával.

Or. en

Módosítás 1141
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Új egészségügyi aggályok
A genetikai rendellenességekkel és a 
demográfiai változásokkal összefüggő 
betegségekkel szemben alkalmazható új 
antimikrobiális szerek (új antibiotikumok 
és alternatív szerek) és (biztonságosabb) 
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oltóanyagok.

Or. en

Módosítás 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A biotechnológia társadalmi 
vonatkozásainak kialakítása. A társadalmi 
hozadék – például az etikai korlátok –
figyelembevétele a biotechnológiai 
kutatások irányításában.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában kifejezetten szerepelnek a nanotechnológia társadalmi vonatkozásai. 
Ezek érvényességét a biotechnológia kapcsán éppúgy el kell ismerni.

Módosítás 1143
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4a. Ökoinnováció
1.4.1a. Az ökoinnovációval összefüggő 
egyedi célkitűzés
Az ökoinnováció egyedi célkitűzése az, 
hogy előmozdítsa egy olyan innovatív 
európai ipari és innovációs közösség 
kialakulását, amely célzottan új – a zöld 
növekedést megvalósító és környezeti 
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előnyöket magukban foglaló – termékeket, 
eljárásokat és szolgáltatásokat hoz létre, 
és amelynek globális vezető szerepét 
elismerik. A cél az erőforrás-hatékonyság 
növelése, a környezeti hatások mérséklése, 
a (víz)szennyezés megelőzése és/vagy a 
természeti erőforrások hatékonyabb, 
eredményesebb és felelősségteljesebb 
felhasználásának megvalósítása.
1.4.2a. Indoklás és uniós hozzáadott érték
Az ökoinnováció terén elért ipari vezető 
szerep jobb környezeti teljesítményt és 
ellenállóképességet eredményez a 
gazdaságban, ugyanakkor 
költséghatékony és jó a vállalkozások és a 
társadalom egésze – a vidéki területeken 
és a városokban élők – számára egyaránt. 
Az ökoiparágak globális piaca (2020) 
gyorsan bővül, és az EU ezen üzleti 
ágazata már most is gyors ütemben 
növekszik: az uniós ökoiparágak méretei 
már meghaladják az európai autóiparét, 
és sok esetben globális vezető szerepet 
töltenek be. A Horizont 2020 programnak 
építenie kell erre. Az ökoinnovációnak a 
gazdaság és a társadalom minden 
részében meg kell jelennie, alapot 
teremtve ahhoz, Európa jelentős 
versenyelőnnyel rendelkezzen a 
fenntarthatóság támasztotta kihívásnak 
való megfelelés terén. Az ökoinnováció 
ezért a technológiai lehetőségek kulcsa.
Az ökoiparágakban jellemzően nagy 
számban vannak jelen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k). Ezek a 
vállalkozások a teljes foglalkoztatás 
megközelítőleg felét biztosítják. A kkv-
knak tehát a nagy iparági partnerekkel 
partnerségben egyre nagyobb szerepet kell 
betölteniük az új technológiák és 
megoldások innovációja és ezek 
végrehajtása terén.
Az innováció legfontosabb forrásai az 
ökoinnováció és más alaptechnológiák 
kapcsolódási területein helyezkednek el, 
elsősorban az IKT (nyomon követés és 
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érzékelés) terén.
1.4.3a. A tevékenységek nagy vonalakban
Ökoinnováció minden olyan innováció, 
amely jelentős és igazolható haladást 
eredményez vagy ilyen haladás elérésére 
irányul a fenntartható fejlődés terén, a 
környezetre gyakorolt hatások mérséklése, 
a környezeti nyomásoknak való ellenállás 
növelése vagy a természeti erőforrások 
hatékonyabb és felelősségteljesebb 
felhasználásának megvalósítása révén.
Az ökoinnovációs tevékenységek a 
fenntartható innovációra koncentrálnak a 
következő területeken:
a) környezetbarát energiaellátás
b) energiahatékonyság
c) az anyagfelhasználás hatékonysága
d) zöld mobilitás
e) vízgazdálkodás
f) hulladékgazdálkodás.

Or. en

Módosítás 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korszerű gyártásra és feldolgozásra 
irányuló kutatás és innováció különös
célkitűzése az ipari termelés jelenlegi 
formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, ágazatokon átívelő gyártási 
és feldolgozási technológiákra történő 
átalakítása, ami innovatívabb termékeket, 
folyamatokat és szolgáltatásokat 
eredményez.

A korszerű gyártásra és feldolgozásra 
irányuló kutatás és innováció egyedi
célkitűzése a gyártással foglalkozó 
vállalatok, gyártási rendszerek és 
folyamatok jelenlegi formáinak a 
tudásintenzívebb, fenntarthatóbb, 
ágazatokon átívelő gyártási és feldolgozási 
technológiákká történő átalakítása a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
fokozottabb igénybevétele révén, ami 
innovatívabb termékeket, folyamatokat és 
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szolgáltatásokat eredményez.

Or. en

Módosítás 1145
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korszerű gyártásra és feldolgozásra 
irányuló kutatás és innováció különös
célkitűzése az ipari termelés jelenlegi 
formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, ágazatokon átívelő gyártási 
és feldolgozási technológiákra történő 
átalakítása, ami innovatívabb termékeket, 
folyamatokat és szolgáltatásokat 
eredményez.

A korszerű gyártásra és feldolgozásra 
irányuló kutatás és innováció egyedi
célkitűzése az ipari termelés jelenlegi 
formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, erőforrás- és 
energiahatékony, ágazatokon átívelő 
gyártási és feldolgozási technológiákká
történő átalakítása, ami innovatívabb 
termékeket, folyamatokat és 
szolgáltatásokat eredményez.

Or. en

Módosítás 1146
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korszerű gyártásra és feldolgozásra 
irányuló kutatás és innováció különös
célkitűzése az ipari termelés jelenlegi 
formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, ágazatokon átívelő gyártási 
és feldolgozási technológiákra történő 
átalakítása, ami innovatívabb termékeket, 
folyamatokat és szolgáltatásokat 
eredményez.

A korszerű gyártásra és feldolgozásra 
irányuló kutatás és innováció egyedi
célkitűzése az ipari termelés jelenlegi 
formáinak a tudásintenzívebb, 
fenntarthatóbb, ágazatokon átívelő gyártási 
és feldolgozási technológiákká történő 
átalakítása, ami innovatívabb és 
biztonságosabb termékeket, folyamatokat 
és szolgáltatásokat eredményez.
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Or. en

Módosítás 1147
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártási ágazat rendkívül fontos az 
európai gazdaság számára, hiszen az uniós 
GDP hozzávetőleg 17%-át teszi ki, és 
2007-es adatok szerint Unió-szerte mintegy 
22 millió munkahelyet biztosít. A 
kereskedelem gazdasági korlátainak 
lebontása és a kommunikációs technológia 
adta lehetőségek miatt a gyártóiparnak éles 
versennyel kell szembenéznie, és egyre 
inkább a legkisebb költségigényű országok 
felé mozdul el. A magas fizetések miatt 
radikálisan meg kell változtatni a 
gyártóipar európai szemléletét ahhoz, 
hogy világszinten versenyképesek 
maradjunk. A „Horizont 2020” 
keretprogram segítséget nyújthat abban is, 
hogy e cél eléréséhez az összes érdekelt fél 
egységbe kovácsolódjon.

A gyártási ágazat rendkívül fontos az 
európai gazdaság számára, hiszen az uniós 
GDP hozzávetőleg 17%-át teszi ki, és 
2007-es adatok szerint Unió-szerte mintegy 
22 millió munkahelyet biztosít. A 
kereskedelem gazdasági korlátainak 
lebontása és a kommunikációs technológia 
adta lehetőségek miatt a gyártóiparnak éles 
versennyel kell szembenéznie, és egyre 
inkább a legkisebb költségigényű országok 
felé mozdul el. A gyártás európai 
szemléletét tehát radikálisan meg kell 
változtatni ahhoz, hogy világszinten 
versenyképesek maradjunk. A „Horizont 
2020” keretprogram segítséget nyújthat 
abban is, hogy e cél eléréséhez az összes 
érdekelt fél egységbe kovácsolódjon.

Or. en

Módosítás 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártási ágazat rendkívül fontos az 
európai gazdaság számára, hiszen az uniós 
GDP hozzávetőleg 17%-át teszi ki, és 
2007-es adatok szerint Unió-szerte mintegy 

A gyártási ágazat rendkívül fontos az 
európai gazdaság számára, hiszen az uniós 
GDP hozzávetőleg 17%-át teszi ki, és 
2007-es adatok szerint Unió-szerte mintegy 
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22 millió munkahelyet biztosít. A 
kereskedelem gazdasági korlátainak 
lebontása és a kommunikációs technológia 
adta lehetőségek miatt a gyártóiparnak éles 
versennyel kell szembenéznie, és egyre 
inkább a legkisebb költségigényű országok 
felé mozdul el. A magas fizetések miatt 
radikálisan meg kell változtatni a 
gyártóipar európai szemléletét ahhoz, hogy 
világszinten versenyképesek maradjunk. A 
„Horizont 2020” keretprogram segítséget 
nyújthat abban is, hogy e cél eléréséhez az 
összes érdekelt fél egységbe 
kovácsolódjon.

22 millió munkahelyet biztosít, 
többségében kis- és 
középvállalkozásokban. A kereskedelem 
gazdasági korlátainak lebontása és a 
kommunikációs technológia adta 
lehetőségek miatt a gyártóiparnak éles 
versennyel kell szembenéznie, és egyre 
inkább a legkisebb költségigényű országok 
felé mozdul el. A magas fizetések miatt 
radikálisan meg kell változtatni a 
gyártóipar európai szemléletét ahhoz, hogy 
világszinten versenyképesek maradjunk. A 
„Horizont 2020” keretprogram segítséget 
nyújthat abban is, hogy e cél eléréséhez az 
összes érdekelt fél egységbe 
kovácsolódjon.

Or. en

Módosítás 1149
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának folytatnia kell az uniós szintű 
beruházásokat ahhoz, hogy a gyártási 
technológiák területén megőrizhesse vezető 
szerepét és szakértelmét, valamint hogy az 
európai gyártóipar átálljon a nagy értékű, 
tudásintenzív termékek gyártására, ami 
által létrehozhatók a termékek fenntartható 
gyártásához és a legyártott termékek egész 
életciklusát lefedő szolgáltatások 
nyújtásához szükséges feltételek és 
eszközök. Az erőforrás-igényes gyártó- és 
feldolgozóiparnak uniós szinten további 
forrásokat és ismereteket kell mobilizálnia, 
és folytatnia kell a beruházásokat a kutatás, 
a fejlesztés és az innováció területén annak 
érdekében, hogy újabb eredményeket érjen 
el a versenyképes, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításában, 

Európának folytatnia kell az uniós szintű 
beruházásokat ahhoz, hogy a gyártási 
technológiák területén megőrizhesse vezető 
szerepét és szakértelmét, valamint hogy az 
európai gyártóipar átálljon a nagy értékű, 
erőforrás- és energiahatékony,
tudásintenzív termékek gyártására, ami 
által létrehozhatók a termékek fenntartható 
gyártásához és a legyártott termékek egész 
életciklusát lefedő szolgáltatások 
nyújtásához szükséges feltételek és 
eszközök. Az erőforrás-igényes gyártó- és 
feldolgozóiparnak uniós szinten további 
forrásokat és ismereteket kell mobilizálnia, 
és folytatnia kell a beruházásokat a kutatás, 
a fejlesztés és az innováció területén annak 
érdekében, hogy újabb eredményeket érjen 
el a versenyképes, alacsony szén-dioxid-
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továbbá hogy megfeleljen annak az uniós 
szinten előírt követelménynek, amely 
szerint az ipari ágazatoknak24 2050-re 
csökkenteniük kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátását.

kibocsátású és erőforrás-hatékony
gazdaság megvalósításában, továbbá hogy 
megfeleljen annak az uniós szinten előírt 
követelménynek, amely szerint az ipari 
ágazatoknak24 2050-re csökkenteniük kell 
az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Or. en

Módosítás 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának folytatnia kell az uniós szintű 
beruházásokat ahhoz, hogy a gyártási 
technológiák területén megőrizhesse vezető 
szerepét és szakértelmét, valamint hogy az 
európai gyártóipar átálljon a nagy értékű, 
tudásintenzív termékek gyártására, ami 
által létrehozhatók a termékek fenntartható 
gyártásához és a legyártott termékek egész 
életciklusát lefedő szolgáltatások 
nyújtásához szükséges feltételek és 
eszközök. Az erőforrás-igényes gyártó- és 
feldolgozóiparnak uniós szinten további 
forrásokat és ismereteket kell mobilizálnia, 
és folytatnia kell a beruházásokat a kutatás, 
a fejlesztés és az innováció területén annak 
érdekében, hogy újabb eredményeket érjen 
el a versenyképes, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításában, 
továbbá hogy megfeleljen annak az uniós 
szinten előírt követelménynek, amely 
szerint az ipari ágazatoknak24 2050-re 
csökkenteniük kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátását.

Európának folytatnia kell az uniós szintű 
beruházásokat ahhoz, hogy a gyártási 
technológiák területén megőrizhesse vezető 
szerepét és szakértelmét, valamint hogy az 
európai gyártóipar átálljon a nagy értékű, 
tudásintenzív termékek gyártására, ami 
által létrehozhatók a termékek fenntartható 
gyártásához és a legyártott termékek egész 
életciklusát lefedő szolgáltatások 
nyújtásához szükséges feltételek és 
eszközök. Az erőforrás-igényes gyártó- és 
feldolgozóiparnak uniós szinten további 
forrásokat és ismereteket kell mobilizálnia, 
és folytatnia kell a beruházásokat a kutatás, 
a fejlesztés és az innováció területén annak 
érdekében, hogy újabb eredményeket érjen 
el a versenyképes, alacsony károsanyag-
kibocsátású gazdaság megvalósításában, 
továbbá hogy megfeleljen annak az uniós 
szinten előírt követelménynek, amely 
szerint az ipari ágazatoknak24 2050-re 
csökkenteniük kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátását.

Or. en
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Módosítás 1151
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható ipari növekedés 
előmozdítása azáltal, hogy Európában a 
gyártás területén elősegítjük a költségalapú 
szemléletről a nagy hozzáadott értéken 
alapuló szemléletre való átállást.

A fenntartható ipari növekedés 
előmozdítása azáltal, hogy Európában a 
gyártás területén elősegítjük a költségalapú 
szemléletről a más ágazatokban 
kifejlesztett technológiák felhasználása 
révén keletkező nagy hozzáadott értéken 
alapuló szemléletre való átállást.

Or. en

Módosítás 1152
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható ipari növekedés 
előmozdítása azáltal, hogy Európában a 
gyártás területén elősegítjük a költségalapú 
szemléletről a nagy hozzáadott értéken 
alapuló szemléletre való átállást.

A fenntartható ipari növekedés 
előmozdítása azáltal, hogy Európában a 
gyártás területén elősegítjük a költségalapú 
szemléletről a nagy hozzáadott értéken, az 
anyagok hatékony felhasználásán és a 
zártláncú rendszereken alapuló 
szemléletre való átállást.

Or. en

Módosítás 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – a pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható ipari növekedés 
előmozdítása azáltal, hogy Európában a 
gyártás területén elősegítjük a költségalapú 
szemléletről a nagy hozzáadott értéken 
alapuló szemléletre való átállást.

A fenntartható ipari növekedés 
előmozdítása azáltal, hogy Európában a 
gyártás területén elősegítjük a költségalapú 
szemléletről az innovatív fejlesztések 
révén keletkező nagy hozzáadott értéken 
alapuló szemléletre való átállást.

Or. en

Módosítás 1154
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Energiahatékony épülettechnológiák b) Energiahatékony épülettechnológiák és 
kis környezeti hatású épülettechnológiák

Or. en

Módosítás 1155
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a fenntartható 
építési technológiák kifejlesztése és 
alkalmazása révén

Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a teljes értékláncra 
kiterjedő, ágazatközi és multidiszciplináris 
innovációt ösztönző, ugyanakkor új üzleti 
modellek kidolgozását és a polgároknak 
nyújtott értékkínálat újrafogalmazását 
lehetővé tévő fenntartható építési 
technológiák kutatása, kifejlesztése és 
alkalmazása révén

Or. en
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Indokolás

Hangsúlyozni kell a kutatás és innováció kiemelt szerepét az építőiparban, valamint az ehhez 
várhatóan kapcsolódó ágazatközi és multidiszciplináris szinergiák értékét.

Módosítás 1156
Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a fenntartható 
építési technológiák kifejlesztése és 
alkalmazása révén

Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a teljes értékláncra 
kiterjedő, ágazatközi és multidiszciplináris 
innovációt ösztönző, ugyanakkor új üzleti 
modellek kidolgozását és a polgároknak 
nyújtott értékkínálat újrafogalmazását 
lehetővé tévő fenntartható építési 
technológiák kutatása, kifejlesztése és 
alkalmazása révén

Or. en

Módosítás 1157
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a fenntartható 
építési technológiák kifejlesztése és 
alkalmazása révén

Az energiahatékonyság növelése és a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a 
fenntartható építési technológiák 
kifejlesztése és alkalmazása révén

Or. it

Módosítás 1158
Teresa Riera Madurell
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a fenntartható 
építési technológiák kifejlesztése és 
alkalmazása révén

Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a fenntartható 
építési technológiák és rendszerek 
kifejlesztése és alkalmazása révén, 
valamint az épületek összesített környezeti 
hatásának csökkentése

Or. en

Módosítás 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a fenntartható 
építési technológiák kifejlesztése és
alkalmazása révén

Az energiafogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a fenntartható 
építési, automatizálási és vezérlési
technológiák kifejlesztése és alkalmazása 
révén.

Or. en

Módosítás 1160
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Fenntartható és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiák az 
energiaintenzív feldolgozóiparban

c) Fenntartható, kis környezeti hatású és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák a feldolgozóiparban

Or. fr
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Módosítás 1161
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Fenntartható és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiák az 
energiaintenzív feldolgozóiparban

c) Fenntartható, kis környezeti hatású és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák az energiaintenzív 
feldolgozóiparban

Or. fr

Módosítás 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Fenntartható és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiák az 
energiaintenzív feldolgozóiparban

c) Fenntartható és alacsony károsanyag-
kibocsátású technológiák az 
energiaintenzív feldolgozóiparban

Or. en

Módosítás 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Fenntartható és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiák az 
energiaintenzív feldolgozóiparban

c) Fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiák az energia- és 
nyersanyagintenzív feldolgozóiparban
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Or. en

Módosítás 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák 
elterjedésének előmozdításával az ilyen 
ipari tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklése az értéklánc egészében.

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az ilyen ipari 
tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklésével az értéklánc egészében, az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák elterjedésének előmozdítása 
révén, ideértve a megújuló 
energiaforrások, valamint az intelligens és 
korszerű vezérlőrendszerek integrálását.

Or. en

Indokolás

Elő kell mozdítani a megújuló energiaforrások ipari eljárásokba történő integrációját a 
karbonszegény termikus ipari folyamatok felé való elmozdulás érdekében.

Módosítás 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák 
elterjedésének előmozdításával az ilyen 
ipari tevékenységek környezeti hatásának 

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az ilyen ipari 
tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklésével az értéklánc egészében, az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák elterjedésének előmozdítása 
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mérséklése az értéklánc egészében. révén, ideértve a megújuló energiafajták, 
valamint az intelligens és korszerű 
megfigyelőrendszerek integrálását.

Or. fr

Indokolás

Ösztönözni kell a megújuló energiaforrások termikus ipari eljárásokba történő integrációját a 
termikus folyamatok szénigényének csökkentése érdekében.

Módosítás 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák 
elterjedésének előmozdításával az ilyen 
ipari tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklése az értéklánc egészében.

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az ilyen ipari 
tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklésével az értéklánc egészében a 
fenntartható és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiák, valamint az 
alternatív, fenntarthatóbb ipari eljárások 
elterjedésének előmozdítása révén.

Or. en

Módosítás 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az alacsony szén-

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az ilyen ipari 
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dioxid-kibocsátású technológiák 
elterjedésének előmozdításával az ilyen 
ipari tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklése az értéklánc egészében.

tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklésével az értéklánc egészében az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák elterjedésének előmozdítása –
pl. hatékonyabb, kevésbé 
környezetkárosító folyamatokat elősegítő 
új katalizátorok kifejlesztése – révén.

Or. en

Módosítás 1168
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák 
elterjedésének előmozdításával az ilyen 
ipari tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklése az értéklánc egészében.

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az ilyen ipari 
tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklésével az értéklánc egészében az 
erőforrás- és energiahatékony
technológiák, folyamatok és anyagok
elterjedésének előmozdítása révén. 

Or. en

Módosítás 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az alacsony szén-

A feldolgozóipar versenyképességének 
fokozása az erőforrás- és 
energiahatékonyság drámai mértékű 
növelésével, illetve az ilyen ipari 



AM\907546HU.doc 83/171 PE492.765v01-00

HU

dioxid-kibocsátású technológiák 
elterjedésének előmozdításával az ilyen 
ipari tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklése az értéklánc egészében.

tevékenységek környezeti hatásának 
mérséklésével az értéklánc egészében az 
alacsony károsanyag-kibocsátású
technológiák elterjedésének előmozdítása 
révén.

Or. en

Módosítás 1170
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Koncepciók és módszerek származtatása a 
testreszabott, adaptív, tudásalapú üzleti 
modellek kidolgozása érdekében.

Koncepciók és módszerek származtatása a 
testreszabott, adaptív, tudásalapú üzleti 
modellek kidolgozása érdekében. Az 
ökoinnovációra irányuló újfajta üzleti 
modellek és alternatív erőforrás-hatékony 
megközelítések kidolgozásának 
támogatása.

Or. en

Módosítás 1171
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A világűrre irányuló kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes és 
innovatív űripar és kutatói közösség 
kialakítása olyan űrbéli infrastruktúra 
kifejlesztése és kiaknázása érdekében, 
amely elősegíti az uniós szakpolitikai célok 
teljesülését és a társadalmi igények 
megoldását.

Az űripari kutatás és innováció egyedi
célkitűzése egyrészt az űripari rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére, kilövésére, 
üzemeltetésére és kiaknázására irányuló 
európai képességek megteremtése, 
másrészt a versenyképes és innovatív 
űripar és kutatói közösség kialakítása olyan
űrbéli infrastruktúra kifejlesztése és 
kiaknázása érdekében, amely elősegíti az 
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uniós szakpolitikai célok teljesülését és a 
társadalmi igények kielégítését, és 
támogatja a gazdasági növekedést, 
lehetővé téve ugyanakkor a különböző 
európai szakpolitikák végrehajtását.

Or. en

Indokolás

Mivel az európai űripar forgalmának fele a kereskedelmi piactól függ (ami a világon 
egyedülálló), a versenyképességhez, az innovációhoz és az igényelt stratégiai termékek 
leszállítására való képességek fenntartásához gazdasági támogatás szükséges. Enélkül 
veszélyben forog az európai űripar függetlensége.

Módosítás 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A világűrre irányuló kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes és 
innovatív űripar és kutatói közösség 
kialakítása olyan űrbéli infrastruktúra 
kifejlesztése és kiaknázása érdekében, 
amely elősegíti az uniós szakpolitikai célok 
teljesülését és a társadalmi igények 
megoldását.

Az űripari kutatás és innováció egyedi
célkitűzése a versenyképes és innovatív 
űripar és kutatói közösség kialakítása olyan 
űrbéli infrastruktúra, űripari alkalmazások 
és szolgáltatások kifejlesztése és 
kiaknázása érdekében, amely elősegíti az 
uniós szakpolitikai célok teljesülését és a 
társadalmi igények kielégítését.

Or. en

Módosítás 1173
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A világűrre irányuló kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes és 

Az űripari kutatás és innováció egyedi
célkitűzése a versenyképes és innovatív 
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innovatív űripar és kutatói közösség 
kialakítása olyan űrbéli infrastruktúra 
kifejlesztése és kiaknázása érdekében, 
amely elősegíti az uniós szakpolitikai célok 
teljesülését és a társadalmi igények 
megoldását.

űripar és kutatói közösség kialakítása olyan 
űrbéli infrastruktúra, valamint űripari 
alkalmazások és szolgáltatások
kifejlesztése és kiaknázása érdekében, 
amely elősegíti az uniós szakpolitikai célok 
teljesülését és a társadalmi igények 
kielégítését.

Or. fr

Módosítás 1174
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A világűrre irányuló kutatás és innováció 
különös célkitűzése a versenyképes és 
innovatív űripar és kutatói közösség 
kialakítása olyan űrbéli infrastruktúra 
kifejlesztése és kiaknázása érdekében, 
amely elősegíti az uniós szakpolitikai célok 
teljesülését és a társadalmi igények 
megoldását.

Az űripari kutatás és innováció egyedi
célkitűzése a versenyképes és innovatív 
űripar és kutatói közösség kialakítása olyan 
űrbéli infrastruktúra kiaknázása érdekében, 
amely elősegíti az uniós szakpolitikai célok 
teljesülését és a társadalmi igények 
kielégítését.

Or. en

Módosítás 1175
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai űrágazatnak a világűrre 
irányuló kutatás és innováció 
fellendítésével történő megerősítése 
létfontosságú Európa azon képességének 
fenntartására és megóvására, hogy 

Az európai űrágazatnak az űripari kutatás 
és innováció fellendítésével történő 
megerősítése létfontosságú Európa azon 
képességének fenntartása és megóvása
érdekében, hogy hozzáférjen az uniós 
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hozzáférjen az uniós szakpolitikák céljait 
és a nemzetközi stratégiai érdekeket 
szolgáló, űrben zajló műveletekhez, 
valamint hogy versenyképes maradjon a
hagyományos és feltörekvő űrutazó 
nemzetekkel.

szakpolitikák céljait és a nemzetközi 
stratégiai érdekeket szolgáló, űrben zajló 
műveletekhez, valamint hogy versenyképes 
maradjon a hagyományos és feltörekvő 
űrutazó nemzetekkel. A tevékenységek 
kidolgozását és végrehajtását az EU, az 
ESA és a tagállamok közösen, egymást
kiegészítő módon végzik.

Or. en

Módosítás 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai űrágazatnak a világűrre 
irányuló kutatás és innováció 
fellendítésével történő megerősítése 
létfontosságú Európa azon képességének 
fenntartására és megóvására, hogy 
hozzáférjen az uniós szakpolitikák céljait 
és a nemzetközi stratégiai érdekeket 
szolgáló, űrben zajló műveletekhez, 
valamint hogy versenyképes maradjon a 
hagyományos és feltörekvő űrutazó 
nemzetekkel.

Az európai űrágazatnak az elektronikus 
kommunikáció, a földmegfigyelés, a 
navigáció, a tudomány és az űrkutatás 
terén folyó űripari kutatás és innováció 
fellendítésével történő megerősítése 
létfontosságú Európa azon képességének 
fenntartása és megóvása érdekében, hogy 
hozzáférjen az uniós szakpolitikák céljait 
és a nemzetközi stratégiai érdekeket 
szolgáló, űrben zajló műveletekhez, 
valamint hogy versenyképes maradjon a 
hagyományos és feltörekvő űrutazó 
nemzetekkel.

Or. en

Módosítás 1177
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai űrágazatnak a világűrre Az európai űrágazatnak a földmegfigyelés, 
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irányuló kutatás és innováció 
fellendítésével történő megerősítése 
létfontosságú Európa azon képességének 
fenntartására és megóvására, hogy 
hozzáférjen az uniós szakpolitikák céljait 
és a nemzetközi stratégiai érdekeket 
szolgáló, űrben zajló műveletekhez, 
valamint hogy versenyképes maradjon a 
hagyományos és feltörekvő űrutazó 
nemzetekkel.

a navigáció, a telekommunikáció, a 
tudomány és az űrkutatás terén folyó 
űripari kutatás és innováció fellendítésével 
történő megerősítése létfontosságú Európa 
azon képességének fenntartása és 
megóvása érdekében, hogy hozzáférjen az 
uniós szakpolitikák céljait és a nemzetközi 
stratégiai érdekeket szolgáló, űrben zajló 
műveletekhez, valamint hogy versenyképes 
maradjon a hagyományos és feltörekvő 
űrutazó nemzetekkel.

Or. fr

Módosítás 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai űrágazatnak a világűrre 
irányuló kutatás és innováció 
fellendítésével történő megerősítése 
létfontosságú Európa azon képességének 
fenntartására és megóvására, hogy 
hozzáférjen az uniós szakpolitikák céljait 
és a nemzetközi stratégiai érdekeket 
szolgáló, űrben zajló műveletekhez, 
valamint hogy versenyképes maradjon a 
hagyományos és feltörekvő űrutazó 
nemzetekkel.

Az európai űrágazatnak – mind a köz-, 
mind a magánszektorban – az űripari
kutatás és innováció fellendítésével történő 
megerősítése létfontosságú Európa azon 
képességének fenntartása és megóvása
érdekében, hogy hozzáférjen az uniós 
szakpolitikák céljait és a nemzetközi 
stratégiai érdekeket szolgáló, űrben zajló 
műveletekhez, valamint hogy versenyképes 
maradjon a hagyományos és feltörekvő 
űrutazó nemzetekkel és társaságokkal.

Or. en

Módosítás 1179
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A világűr a modern társadalom számára 
létfontosságú különféle szolgáltatások és 
termékek – például a navigáció, a 
kommunikáció, az időjárás-előrejelzés és a 
földrajzi információgyűjtés –
fejlesztésének fontos, de gyakran 
láthatatlan tényezője. Az európai, nemzeti 
és regionális szinten zajló politikaformálás 
és -végrehajtás egyre inkább függ a 
világűrből származó információktól. A 
globális űrágazat gyors ütemben fejlődik, 
és új térségekbe terjeszkedik (például 
Kínába és Dél-Amerikába). Az európai 
ipar jelenleg a kereskedelmi és 
tudományos célokat szolgáló, első osztályú 
műholdak jelentős exportőre. A fokozódó 
globális verseny fenyegeti Európa e téren 
kivívott pozícióját. Európának tehát 
érdekében áll, hogy űripara ezen az éles 
versennyel jellemzett piacon is tovább 
virágozzon. Fontos megjegyezni azt is, 
hogy a földtudományok és a csillagászat 
terén az utóbbi évtizedekben elért 
legjelentősebb tudományos áttörések 
némelyike az európai tudományos 
műholdakról származó adatoknak volt 
köszönhető. Figyelemmel erre az
egyedülálló kapacitásra, az európai 
űrágazat kulcsfontosságú szerepet játszik 
az Európa 2020 stratégiában azonosított 
kihívások kezelésében.

A világűr a modern társadalom számára 
létfontosságú különféle szolgáltatások és 
termékek – például a navigáció és a 
kommunikáció, továbbá a műholdas 
földmegfigyelésből származó időjárás-
előrejelzés és földrajzi információk –
biztosításának fontos, de gyakran 
láthatatlan háttere. Az európai, nemzeti és 
regionális szinten zajló politikaformálás és 
-végrehajtás egyre inkább függ a világűrből 
származó információktól. A globális 
űrágazat gyors ütemben fejlődik, és új 
térségekbe terjeszkedik (például Kínába és 
Dél-Amerikába). Az európai űripar a 
gazdasági válság ellenére továbbra is 
világszínvonalú technológiai szintet 
képvisel. E képességek Európát az űr- és 
földtudományok élenjáró képviselőjévé 
avatják, jó pozíciót biztosítva az európai 
iparnak a kereskedelmi piacokon. Ezzel 
összefüggésben kulcsfontosságú az 
európai űriparban érdekelt teljes ellátási 
lánc versenyképességének előmozdítása, 
amely csak megfelelő K+F politika révén 
valósulhat meg, és európai szintű 
szervezőmunkát igényel annak biztosítása 
érdekében, hogy az európai ipar továbbra 
is tartsa versenypozícióit az erős hazai 
piacok által támogatott nemzetközi 
versenytársakkal szemben. Az európai ipar 
jelenleg a kereskedelmi és tudományos 
felhasználásra szánt, első osztályú 
műholdak jelentős exportőre. A fokozódó 
globális verseny fenyegeti Európa e téren 
kivívott pozícióját. Európának tehát 
érdekében áll, hogy űripara ezen az éles 
versennyel jellemzett piacon is tovább 
virágozzon. Fontos megjegyezni azt is, 
hogy a földtudományok, az alapvető fizika
és a csillagászat terén az utóbbi 
évtizedekben elért legjelentősebb 
tudományos áttörések némelyike az 
európai tudományos műholdakról és 
űrszondákról származó adatoknak volt 
köszönhető. Figyelemmel erre az 
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egyedülálló kapacitásra, az európai 
űrágazat kulcsfontosságú szerepet játszik 
az Európa 2020 stratégiában azonosított 
kihívások kezelésében.

Or. en

Módosítás 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A világűr a modern társadalom számára 
létfontosságú különféle szolgáltatások és 
termékek – például a navigáció, a 
kommunikáció, az időjárás-előrejelzés és a 
földrajzi információgyűjtés – fejlesztésének
fontos, de gyakran láthatatlan tényezője. Az 
európai, nemzeti és regionális szinten zajló 
politikaformálás és -végrehajtás egyre 
inkább függ a világűrből származó 
információktól. A globális űrágazat gyors 
ütemben fejlődik, és új térségekbe 
terjeszkedik (például Kínába és Dél-
Amerikába). Az európai ipar jelenleg a 
kereskedelmi és tudományos célokat 
szolgáló, első osztályú műholdak jelentős 
exportőre. A fokozódó globális verseny 
fenyegeti Európa e téren kivívott 
pozícióját. Európának tehát érdekében áll, 
hogy űripara ezen az éles versennyel 
jellemzett piacon is tovább virágozzon. 
Fontos megjegyezni azt is, hogy a 
földtudományok és a csillagászat terén az 
utóbbi évtizedekben elért legjelentősebb 
tudományos áttörések némelyike az 
európai tudományos műholdakról 
származó adatoknak volt köszönhető. 
Figyelemmel erre az egyedülálló 
kapacitásra, az európai űrágazat 
kulcsfontosságú szerepet játszik az Európa 
2020 stratégiában azonosított kihívások 

A világűr a modern társadalom számára 
létfontosságú különféle szolgáltatások és 
termékek – például a navigáció, a 
kommunikáció, az időjárás-előrejelzés és a 
földrajzi információgyűjtés –
biztosításának fontos, de gyakran 
láthatatlan háttere. Az európai, nemzeti és 
regionális szinten zajló politikaformálás és 
-végrehajtás egyre inkább függ a világűrből 
származó információktól. A globális 
űrágazat gyors ütemben fejlődik, és új 
térségekbe terjeszkedik (például Kínába és 
Dél-Amerikába). Az európai ipar jelenleg a 
kereskedelmi – elsősorban az elektronikus 
kommunikációs ágazatban történő – és 
tudományos felhasználásra szánt, első 
osztályú műholdak jelentős exportőre. A 
fokozódó globális verseny fenyegeti 
Európa e téren kivívott pozícióját. 
Európának tehát érdekében áll, hogy 
űripara ezen az éles versennyel jellemzett 
piacon is tovább virágozzon. Fontos 
megjegyezni azt is, hogy a 
földtudományok és a csillagászat terén az 
utóbbi évtizedekben elért legjelentősebb 
tudományos áttörések némelyike az 
európai tudományos műholdakról 
származó adatoknak volt köszönhető. 
Figyelemmel erre az egyedülálló 
kapacitásra, az európai űrágazat 
kulcsfontosságú szerepet játszik az Európa 
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kezelésében. 2020 stratégiában azonosított kihívások 
kezelésében.

Or. en

Módosítás 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A világűr a modern társadalom számára 
létfontosságú különféle szolgáltatások és 
termékek – például a navigáció, a 
kommunikáció, az időjárás-előrejelzés és a 
földrajzi információgyűjtés –
fejlesztésének fontos, de gyakran 
láthatatlan tényezője. Az európai, nemzeti 
és regionális szinten zajló politikaformálás 
és -végrehajtás egyre inkább függ a 
világűrből származó információktól. A 
globális űrágazat gyors ütemben fejlődik, 
és új térségekbe terjeszkedik (például 
Kínába és Dél-Amerikába). Az európai 
ipar jelenleg a kereskedelmi és tudományos 
célokat szolgáló, első osztályú műholdak 
jelentős exportőre. A fokozódó globális 
verseny fenyegeti Európa e téren kivívott 
pozícióját. Európának tehát érdekében áll, 
hogy űripara ezen az éles versennyel 
jellemzett piacon is tovább virágozzon. 
Fontos megjegyezni azt is, hogy a 
földtudományok és a csillagászat terén az 
utóbbi évtizedekben elért legjelentősebb 
tudományos áttörések némelyike az 
európai tudományos műholdakról 
származó adatoknak volt köszönhető. 
Figyelemmel erre az egyedülálló 
kapacitásra, az európai űrágazat 
kulcsfontosságú szerepet játszik az Európa 
2020 stratégiában azonosított kihívások 
kezelésében.

A világűr a modern társadalom számára 
létfontosságú különféle szolgáltatások és 
termékek – például a navigáció, a 
kommunikáció, az időjárás-előrejelzés és a 
földrajzi információgyűjtés –
biztosításának fontos, de gyakran 
láthatatlan háttere. Az európai, nemzeti és 
regionális szinten zajló politikaformálás és 
-végrehajtás egyre inkább függ a világűrből 
származó információktól. A globális 
űrágazat gyors ütemben fejlődik, és új 
térségekbe terjeszkedik (például Kínába,
Dél-Amerikába és Afrikába). Az európai 
ipar jelenleg a kereskedelmi és tudományos 
felhasználásra szánt, első osztályú 
műholdak jelentős exportőre. A fokozódó 
globális verseny fenyegeti Európa e téren 
kivívott pozícióját. Európának tehát 
érdekében áll, hogy űripara ezen az éles 
versennyel jellemzett piacon is tovább 
virágozzon. Fontos megjegyezni azt is, 
hogy a földtudományok és a csillagászat 
terén az utóbbi évtizedekben elért 
legjelentősebb tudományos áttörések 
némelyike az európai tudományos 
műholdakról származó adatoknak volt 
köszönhető. Figyelemmel erre az 
egyedülálló kapacitásra, az európai 
űrágazat kulcsfontosságú szerepet játszik 
az Európa 2020 stratégiában azonosított 
kihívások kezelésében.

Or. en
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Módosítás 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció megalapozza az európai 
társadalom számára létfontosságú űrbéli 
képességek kiépítését. Miközben az 
Amerikai Egyesült Államok 
űrprogramjának mintegy 25%-át kutatás-
fejlesztésre fordítja, az Európai Unióban ez 
az arány kevesebb, mint 10%. Ezen 
túlmenően az uniós űrkutatás széttagolt, 
hiszen tulajdonképpen néhány tagállam 
nemzeti űrprogramjából áll. A technológiai 
és versenyelőny megőrzése érdekében 
uniós szintű cselekvésre van szükség az 
űrkutatás koordinációjához, ahhoz, hogy 
az űrkutatásban valamennyi tagállam 
kutatói részt vegyenek, valamint az 
együttműködésen alapuló űrkutatás 
nemzeti határok mentén húzódó 
akadályainak lebontásához. Mindezt az 
Európai Űrügynökség koordinációjával 
kell végrehajtani, amely 1975 óta sikerrel 
fogja össze a néhány tagállam részvételével 
kormányközi alapon megvalósuló ipari 
műholdfejlesztést és mélyűri küldetéseket. 
Ezenkívül az európai műholdak által 
szolgáltatott információk egyre nagyobb 
lehetőségeket biztosítanak majd az 
innovatív, műholdalapú kapcsolódó 
szolgáltatások további fejlesztése terén. Ez 
a kkv-k tipikus tevékenységi területe, 
amelyet kutatás- és innovációserkentő 
intézkedésekkel kell támogatni e lehetőség 
– és különösen a két kiemelt uniós 
kezdeményezésre, a Galileóra és a GMES-
re fordított jelentős beruházások –
maradéktalan kiaknázása érdekében.

A kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció megalapozza az európai 
társadalom számára létfontosságú űrbéli 
képességek kiépítését. Miközben az 
Amerikai Egyesült Államok 
űrprogramjának mintegy 25%-át kutatás-
fejlesztésre fordítja, az Európai Unióban ez 
az arány kevesebb, mint 10%. Ezen 
túlmenően az uniós űrkutatás széttagolt, 
hiszen tulajdonképpen néhány tagállam 
nemzeti űrprogramjából és az ESA 
programjaiból áll. Európa technológiai és 
versenyelőnyének megőrzése érdekében, 
valamint azért, hogy pénzügyi válságok és 
költségvetési forráshiány idején is jusson 
befektetési tőkéhez az ágazat, a 
tagállamok, az ESA és az ágazat szereplői 
által végzett űrkutatási tevékenységek 
mellett uniós szintű fellépésre is szükség 
van. Az ágazatot, az EK-t és az 
űrügynökségeket is magában foglaló 
stratégiai kutatási menetrend kidolgozása 
ezért megoldást adhat az európai 
űrágazatban a jövőben követendő 
technológiai irányvonalak pontosabb 
meghatározásának előmozdítására. Uniós 
szintű fellépésre van szükség annak 
előmozdítása érdekében is, hogy az 
űrkutatásban valamennyi tagállam legjobb 
kutatói vegyenek részt, valamint hogy 
minél nagyobb mértékben megszűnjenek az 
együttműködésen alapuló űrkutatás 
nemzeti határok mentén húzódó akadályai. 
Ezenkívül az európai műholdak által 
szolgáltatott információk egyre nagyobb 
lehetőségeket biztosítanak majd az 
innovatív, műholdalapú kapcsolódó 
szolgáltatások további fejlesztése terén. Ez 
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a kkv-k tipikus tevékenységi területe, 
amelyet kutatás- és innovációserkentő 
intézkedésekkel kell támogatni e lehetőség 
– és különösen a két kiemelt uniós 
kezdeményezésre, a Galileóra és a GMES-
re fordított jelentős beruházások –
maradéktalan kiaknázása érdekében.

Or. en

Módosítás 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció megalapozza az európai 
társadalom számára létfontosságú űrbéli 
képességek kiépítését. Miközben az 
Amerikai Egyesült Államok 
űrprogramjának mintegy 25%-át kutatás-
fejlesztésre fordítja, az Európai Unióban ez 
az arány kevesebb, mint 10%. Ezen 
túlmenően az uniós űrkutatás széttagolt, 
hiszen tulajdonképpen néhány tagállam 
nemzeti űrprogramjából áll. A technológiai 
és versenyelőny megőrzése érdekében 
uniós szintű cselekvésre van szükség az 
űrkutatás koordinációjához, ahhoz, hogy az 
űrkutatásban valamennyi tagállam kutatói 
részt vegyenek, valamint az 
együttműködésen alapuló űrkutatás 
nemzeti határok mentén húzódó 
akadályainak lebontásához. Mindezt az 
Európai Űrügynökség koordinációjával 
kell végrehajtani, amely 1975 óta sikerrel 
fogja össze a néhány tagállam részvételével 
kormányközi alapon megvalósuló ipari 
műholdfejlesztést és mélyűri küldetéseket. 
Ezenkívül az európai műholdak által 
szolgáltatott információk egyre nagyobb 
lehetőségeket biztosítanak majd az 
innovatív, műholdalapú kapcsolódó 

A kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció megalapozza az európai 
társadalom számára létfontosságú űrbéli 
képességek kiépítését. Miközben az 
Amerikai Egyesült Államok 
űrprogramjának mintegy 25%-át kutatás-
fejlesztésre fordítja, az Európai Unióban ez 
az arány kevesebb, mint 10%. Ezen 
túlmenően az uniós űrkutatás széttagolt, 
hiszen tulajdonképpen néhány tagállam 
nemzeti űrprogramjából áll. A technológiai 
és versenyelőny megőrzése érdekében 
uniós szintű cselekvésre van szükség az 
űrkutatás koordinációjához, ahhoz, hogy az 
űrkutatásban valamennyi tagállam kutatói 
részt vegyenek, valamint hogy minél 
nagyobb mértékben megszűnjenek az 
együttműködésen alapuló űrkutatás 
nemzeti határok mentén húzódó akadályai. 
Mindezt az Európai Űrügynökség 
koordinációjával kell végrehajtani, amely 
1975 óta sikerrel fogja össze a néhány 
tagállam részvételével kormányközi alapon 
megvalósuló ipari műholdfejlesztést és 
mélyűri küldetéseket. Ezenkívül az európai 
műholdak által szolgáltatott információk 
egyre nagyobb lehetőségeket biztosítanak 
majd az innovatív, műholdalapú 
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szolgáltatások további fejlesztése terén. Ez 
a kkv-k tipikus tevékenységi területe, 
amelyet kutatás- és innovációserkentő 
intézkedésekkel kell támogatni e lehetőség 
– és különösen a két kiemelt uniós 
kezdeményezésre, a Galileóra és a GMES-
re fordított jelentős beruházások –
maradéktalan kiaknázása érdekében.

kapcsolódó szolgáltatások további 
fejlesztése terén. Ez a kkv-k tipikus 
tevékenységi területe, amelyet kutatás- és 
innovációserkentő intézkedésekkel kell 
támogatni e lehetőség – és különösen a két 
kiemelt uniós kezdeményezésre, a 
Galileóra és a GMES-re fordított jelentős 
beruházások, valamint az elektronikus 
kommunikációs ágazatban végrehajtott 
beruházások – maradéktalan kiaknázása 
érdekében, mely utóbbiak hozzájárulnak 
az Unió digitális menetrendjében rögzített 
célok eléréséhez – például a digitális 
szakadék megszüntetése révén –, lehetővé 
téve Európa-szerte az internetes 
vállalkozások tömeges megjelenését, és 
ezzel értelemszerűen hozzájárulva a 
digitális egységes piac kiépüléséhez is.

Or. en

Módosítás 1184
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció megalapozza az európai 
társadalom számára létfontosságú űrbéli 
képességek kiépítését. Miközben az 
Amerikai Egyesült Államok 
űrprogramjának mintegy 25%-át kutatás-
fejlesztésre fordítja, az Európai Unióban ez 
az arány kevesebb, mint 10%. Ezen 
túlmenően az uniós űrkutatás széttagolt, 
hiszen tulajdonképpen néhány tagállam
nemzeti űrprogramjából áll. A 
technológiai és versenyelőny megőrzése 
érdekében uniós szintű cselekvésre van 
szükség az űrkutatás koordinációjához, 
ahhoz, hogy az űrkutatásban valamennyi 
tagállam kutatói részt vegyenek, valamint 
az együttműködésen alapuló űrkutatás 

A kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció megalapozza az európai 
társadalom számára létfontosságú űrbéli 
képességek kiépítését. Miközben az 
Amerikai Egyesült Államok 
űrprogramjának mintegy 25%-át kutatás-
fejlesztésre fordítja, az Európai Unióban ez 
az arány kevesebb, mint 10%. Mi több, az 
Unióban űrkutatással elsősorban bizonyos 
EU-tagállamok nemzeti vagy ESA-
programjának keretében foglalkoznak. A 
technológiai és versenyelőny megőrzése 
érdekében uniós szintű cselekvésre van 
szükség az űrkutatás koordinációjához, 
ahhoz, hogy az űrkutatásban valamennyi 
tagállam kutatói részt vegyenek, valamint 
hogy minél nagyobb mértékben 
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nemzeti határok mentén húzódó 
akadályainak lebontásához. Mindezt az 
Európai Űrügynökség koordinációjával 
kell végrehajtani, amely 1975 óta sikerrel 
fogja össze a néhány tagállam részvételével 
kormányközi alapon megvalósuló ipari 
műholdfejlesztést és mélyűri küldetéseket. 
Ezenkívül az európai műholdak által 
szolgáltatott információk egyre nagyobb 
lehetőségeket biztosítanak majd az 
innovatív, műholdalapú kapcsolódó 
szolgáltatások további fejlesztése terén. Ez 
a kkv-k tipikus tevékenységi területe, 
amelyet kutatás- és innovációserkentő 
intézkedésekkel kell támogatni e lehetőség 
– és különösen a két kiemelt uniós 
kezdeményezésre, a Galileóra és a GMES-
re fordított jelentős beruházások –
maradéktalan kiaknázása érdekében.

megszűnjenek az együttműködésen alapuló 
űrkutatás nemzeti határok mentén húzódó 
akadályai. Mindezt az Európai 
Űrügynökség koordinációjával kell 
végrehajtani, amely 1975 óta sikerrel fogja 
össze a néhány tagállam részvételével 
kormányközi alapon megvalósuló ipari 
műholdfejlesztést és mélyűri küldetéseket. 
Ezenkívül az európai műholdak által 
szolgáltatott információk egyre nagyobb 
lehetőségeket biztosítanak majd az 
innovatív, műholdalapú kapcsolódó 
szolgáltatások további fejlesztése terén. Ez 
a kkv-k tipikus tevékenységi területe, 
amelyet kutatás- és innovációserkentő 
intézkedésekkel kell támogatni e lehetőség 
– és különösen a két kiemelt uniós 
kezdeményezésre, a Galileóra és a GMES-
re fordított jelentős beruházások –
maradéktalan kiaknázása érdekében.

Or. en

Indokolás

Hívebben tükrözi az EU-ban kialakult jelenlegi helyzetet.

Módosítás 1185
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció megalapozza az európai 
társadalom számára létfontosságú űrbéli 
képességek kiépítését. Miközben az 
Amerikai Egyesült Államok 
űrprogramjának mintegy 25%-át kutatás-
fejlesztésre fordítja, az Európai Unióban ez 
az arány kevesebb, mint 10%. Ezen 
túlmenően az uniós űrkutatás széttagolt, 
hiszen tulajdonképpen néhány tagállam 
nemzeti űrprogramjából áll. A 

A kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció megalapozza az európai 
társadalom számára létfontosságú űrbéli 
képességek kiépítését. Miközben az 
Amerikai Egyesült Államok 
űrprogramjának mintegy 25%-át kutatás-
fejlesztésre fordítja, az Európai Unióban ez 
az arány kevesebb, mint 10%. Mi több, az 
Unióban űrkutatással tulajdonképpen a 
tagállamok és az ESA űrprogramjai 
keretében foglalkoznak. A technológiai és 
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technológiai és versenyelőny megőrzése 
érdekében uniós szintű cselekvésre van 
szükség az űrkutatás koordinációjához, 
ahhoz, hogy az űrkutatásban valamennyi 
tagállam kutatói részt vegyenek, valamint 
az együttműködésen alapuló űrkutatás 
nemzeti határok mentén húzódó 
akadályainak lebontásához. Mindezt az 
Európai Űrügynökség koordinációjával 
kell végrehajtani, amely 1975 óta sikerrel 
fogja össze a néhány tagállam részvételével 
kormányközi alapon megvalósuló ipari 
műholdfejlesztést és mélyűri küldetéseket. 
Ezenkívül az európai műholdak által 
szolgáltatott információk egyre nagyobb 
lehetőségeket biztosítanak majd az 
innovatív, műholdalapú kapcsolódó 
szolgáltatások további fejlesztése terén. Ez 
a kkv-k tipikus tevékenységi területe, 
amelyet kutatás- és innovációserkentő 
intézkedésekkel kell támogatni e lehetőség 
– és különösen a két kiemelt uniós 
kezdeményezésre, a Galileóra és a GMES-
re fordított jelentős beruházások –
maradéktalan kiaknázása érdekében.

versenyelőny megőrzése érdekében uniós 
szintű cselekvésre van szükség az űrkutatás 
koordinációjához, ahhoz, hogy az 
űrkutatásban valamennyi tagállam kutatói 
részt vegyenek, valamint hogy minél 
nagyobb mértékben megszűnjenek az 
együttműködésen alapuló űrkutatás 
nemzeti határok mentén húzódó akadályai. 
Mindezt az Európai Űrügynökség 
koordinációjával kell végrehajtani, amely 
1975 óta sikerrel fogja össze a néhány 
tagállam részvételével kormányközi alapon 
megvalósuló ipari műholdfejlesztést és 
mélyűri küldetéseket. Ezenkívül az európai 
műholdak által szolgáltatott információk 
egyre nagyobb lehetőségeket biztosítanak 
majd az innovatív, műholdalapú 
kapcsolódó szolgáltatások további 
fejlesztése terén. Ez a kkv-k tipikus 
tevékenységi területe, amelyet kutatás- és 
innovációserkentő intézkedésekkel kell 
támogatni e lehetőség – és különösen a két 
kiemelt uniós kezdeményezésre, a 
Galileóra és a GMES-re fordított jelentős 
beruházások – maradéktalan kiaknázása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottságnak igazodnia kell az Európai Űrügynökség (ESA), a tagállami 
űrügynökségek és a tagállamokban működő ágazati szereplők meglévő űrprogramjaihoz.

Módosítás 1186
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrkutatáshoz kapcsolódó 
alkalmazásokra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés tekintetében nyújtott támogatás 
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célja elsősorban az olyan társadalmi 
kihívások kezelésének előmozdítása, mint 
például az éghajlatváltozás, a 
környezetvédelem, a fenntartható 
közlekedési rendszerek kiépítése és a 
mezőgazdasági kihívások. A 
tudásmegosztás és az interoperábilis 
fejlesztés célkitűzései az e területeken 
nyújtott támogatás alapjául szolgálnak.

Or. en

Módosítás 1187
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramon belül 
végrehajtott űrkutatás és innováció 
összhangban van az uniós űrpolitikai 
prioritásokkal, amelyeket továbbra is az 
uniós „Űrtanács” és az Európai Bizottság25

határoz meg.

A „Horizont 2020” keretprogramon belül 
végrehajtott űrkutatás és innováció 
összhangban van az uniós űrpolitikai 
prioritásokkal és az európai operatív 
programok igényeivel, mivel azokat
továbbra is az uniós „Űrtanács” és az 
Európai Bizottság25 határozza meg.

Or. en

Módosítás 1188
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a versenyképes és vállalkozó szellemű 
űripar, illetve a világszínvonalú űrkutató 
közösség megőrzését és fejlesztését
foglalja magában annak érdekében, hogy
az űrtechnológia területén megőrizzük 
Európa vezető szerepét és önállóságát, 

Ez a versenyképes és vállalkozó szellemű 
űripar, illetve a világszínvonalú űrkutató 
közösség megőrzését és továbbfejlesztését
foglalja magában annak érdekében, hogy 
megőrizzük és megerősítsük Európa 
vezető szerepét a szükséges technológiák 
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ösztönözzük az űripari innovációt, 
valamint lehetővé tegyük az űralapú földi 
innovációt például a távérzékelés és a 
navigációs adatok felhasználása révén.

elérhetőségének biztosításával – megfelelő 
szintű érettség és függetlenség, valamint 
rendes versenyfeltételek mellett –, továbbá
megőrizzük és megerősítsük önállóságát a 
stratégiai alágazatokban, mint pl. a 
világűrbe jutás vagy a kritikus 
technológiákhoz való hozzáférés,
ösztönözzük az űripari innovációt, 
valamint lehetővé tegyük az űralapú földi 
innovációt például a távérzékelés és a 
navigációs adatok felhasználása révén.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az operatív programok végrehajtásához szükséges stratégiai technológiákra 
irányuló keresletet Európában nem tudják kielégíteni, akkor azokat máshonnan fogják 
beszerezni. Ez befolyásolja önállóságunkat az ilyen technológiák fejlesztése terén, valamint a 
foglalkoztatást és a növekedést is.

Módosítás 1189
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a versenyképes és vállalkozó szellemű 
űripar, illetve a világszínvonalú űrkutató 
közösség megőrzését és fejlesztését 
foglalja magában annak érdekében, hogy 
az űrtechnológia területén megőrizzük 
Európa vezető szerepét és önállóságát, 
ösztönözzük az űripari innovációt, 
valamint lehetővé tegyük az űralapú földi 
innovációt például a távérzékelés és a 
navigációs adatok felhasználása révén.

Ez a világszínvonalú űrkutató közösség 
megőrzését és fejlesztését foglalja 
magában annak érdekében, hogy az 
űrtechnológia területén megőrizzük Európa 
vezető szerepét és önállóságát, támogassuk 
a versenyképes, tiszta és vállalkozó 
szellemű űripart, ösztönözzük az űripari
innovációt, valamint lehetővé tegyük az 
űralapú földi innovációt például a 
távérzékelés és a navigációs adatok 
felhasználása révén.

Or. en
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Módosítás 1190
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a versenyképes és vállalkozó szellemű 
űripar, illetve a világszínvonalú űrkutató 
közösség megőrzését és fejlesztését 
foglalja magában annak érdekében, hogy 
az űrtechnológia területén megőrizzük 
Európa vezető szerepét és önállóságát, 
ösztönözzük az űripari innovációt, 
valamint lehetővé tegyük az űralapú földi 
innovációt például a távérzékelés és a 
navigációs adatok felhasználása révén.

Ez a versenyképes és vállalkozó szellemű 
űripar, illetve a világszínvonalú űrkutató 
közösség megőrzését és fejlesztését 
foglalja magában annak érdekében, hogy 
az űrtechnológia – és ezen belül a tiszta 
megoldások – területén megőrizzük 
Európa vezető szerepét és önállóságát, 
ösztönözzük az űripari innovációt, 
valamint lehetővé tegyük az űralapú földi 
innovációt például a távérzékelés és a 
navigációs adatok felhasználása révén.

Or. en

Indokolás

Fontos előmozdítani a tiszta megoldások iránti igényt a valóban versenyképes és vállalkozó 
szellemű űripar fejlesztése során.

Módosítás 1191
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a versenyképes és vállalkozó szellemű 
űripar, illetve a világszínvonalú űrkutató 
közösség megőrzését és fejlesztését 
foglalja magában annak érdekében, hogy 
az űrtechnológia területén megőrizzük 
Európa vezető szerepét és önállóságát, 
ösztönözzük az űripari innovációt, 
valamint lehetővé tegyük az űralapú földi 
innovációt például a távérzékelés és a 
navigációs adatok felhasználása révén.

Ez a versenyképes, fenntartható és 
vállalkozó szellemű űripar, illetve a 
világszínvonalú űrkutató közösség 
megőrzését és fejlesztését foglalja 
magában annak érdekében, hogy az 
űrtechnológia területén megőrizzük Európa 
vezető szerepét és önállóságát, 
ösztönözzük az űripari innovációt, 
valamint lehetővé tegyük az űralapú földi 
innovációt például a távérzékelés és a 
navigációs adatok felhasználása révén.
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Or. en

Indokolás

Felhívja a figyelmet az űriparban szükséges környezetvédelmi fejlesztésekre.

Módosítás 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a korszerű űrtechnológiának és az
operatív koncepcióknak – ideértve a 
navigációt és a távérzékelést – az ötlet 
megszületésétől egészen az űrbéli 
demonstrációs szakaszig tartó fejlesztése, 
valamint a világűrbe telepített 
eszközöknek az űrhulladéktól és a 
napkitörésektől való védelme. A korszerű 
űrtechnológia kifejlesztéséhez és 
alkalmazásához elengedhetetlen a magas 
képesítésű mérnökök és kutatók 
folyamatos oktatása és képzése.

A cél a korszerű űr-alaptechnológiáknak
és operatív koncepcióknak az ötlet 
megszületésétől egészen az űrbéli 
demonstrációs szakaszig tartó fejlesztése.
Ebbe beletartoznak a világűrbe telepített 
eszközöknek az űrhulladéktól és a 
napkitörésektől való védelmét, továbbá a 
műholdas telekommunikációs, navigációs 
és a távérzékelési feladatokat ellátó 
technológiák. A korszerű űrtechnológia 
kifejlesztéséhez és alkalmazásához 
elengedhetetlen a magasan képzett 
mérnökök és kutatók folyamatos oktatása 
és képzése, valamint az említett 
szakemberek és az űralkalmazások 
felhasználói közötti szoros kapcsolatok 
megléte.

Or. en

Módosítás 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a korszerű űrtechnológiának és az 
operatív koncepcióknak – ideértve a 
navigációt és a távérzékelést – az ötlet 

A cél a korszerű űrtechnológiának és az 
operatív koncepcióknak – ideértve a 
navigációt, az elektronikus 
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megszületésétől egészen az űrbéli 
demonstrációs szakaszig tartó fejlesztése, 
valamint a világűrbe telepített eszközöknek 
az űrhulladéktól és a napkitörésektől való 
védelme. A korszerű űrtechnológia 
kifejlesztéséhez és alkalmazásához 
elengedhetetlen a magas képesítésű 
mérnökök és kutatók folyamatos oktatása 
és képzése.

kommunikációt és a távérzékelést – az 
ötlet megszületésétől egészen az űrbéli 
demonstrációs szakaszig tartó fejlesztése, 
valamint a világűrbe telepített eszközöknek 
az űrhulladéktól és a napkitörésektől való 
védelme. A korszerű űrtechnológia 
kifejlesztéséhez és alkalmazásához 
elengedhetetlen a magas képesítésű 
mérnökök és kutatók folyamatos oktatása 
és képzése.

Or. en

Módosítás 1194
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a korszerű űrtechnológiának és az 
operatív koncepcióknak – ideértve a 
navigációt és a távérzékelést – az ötlet 
megszületésétől egészen az űrbéli 
demonstrációs szakaszig tartó fejlesztése, 
valamint a világűrbe telepített eszközöknek 
az űrhulladéktól és a napkitörésektől való 
védelme. A korszerű űrtechnológia 
kifejlesztéséhez és alkalmazásához 
elengedhetetlen a magas képesítésű 
mérnökök és kutatók folyamatos oktatása 
és képzése.

A cél a korszerű űrtechnológiának és az 
operatív koncepcióknak – ideértve a 
navigációt, a telekommunikációt és a 
távérzékelést – az ötlet megszületésétől 
egészen az űrbéli demonstrációs szakaszig 
tartó fejlesztése, valamint a világűrbe 
telepített eszközöknek az űrhulladéktól és a 
napkitörésektől való védelme. A korszerű 
űrtechnológia kifejlesztéséhez és 
alkalmazásához elengedhetetlen a magas 
képesítésű mérnökök és kutatók 
folyamatos oktatása és képzése.

Or. fr

Módosítás 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – c pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, tárolásának,
validálásának, szabványosításának és 
fenntartható rendelkezésre bocsátásának
koordinálására és szervezésére, valamint 
az ezen adatokon alapuló új információs 
termékek és szolgáltatások 
kifejlesztésének a támogatására. Az 
adatkezelés és -terjesztés területét érintő 
innovációk az űrbéli infrastruktúra 
beruházási költségeinek nagyobb 
megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten koordináljuk azokat, például a 
földmegfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS) keresztül –
nevezetesen a GMES-programnak mint a 
GEOSS fő európai kiegészítő 
programjának a teljes körű kiaknázása 
révén –, továbbá a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül. Támogatni 
fogjuk a fenti innovációknak az érintett 
alkalmazásokba történő mielőbbi 
bevezetését, és ez vonatkozik az adatok 
további tudományos vizsgálatok céljára 
való felhasználására is.

Or. en

Módosítás 1196
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – c pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
és az interoperabilitás területét érintő 
innovációk, különösen a 
földtudományokhoz kapcsolódó 
adatokhoz és metaadatokhoz való 
ingyenes hozzáférés és ezen adatok 
cseréjének előmozdítása, az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten koordináljuk azokat, például a 
földmegfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

Or. en

Módosítás 1197
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
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nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten koordináljuk azokat, például a 
földmegfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS) és az európai 
hozzájáruláson, a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram és az Unió kiemelt űrkutatási programjai, különösen a 
GMES, valamint a GMES és a földmegfigyelési rendszerek globális rendszere közötti 
kapcsolat konkrétabb kifejezése érdekében.

Módosítás 1198
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten koordináljuk azokat, például a 
földmegfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a GMES elnevezésű 
európai programon, a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.
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Or. en

Indokolás

A GMES európai program a földmegfigyelési rendszerek globális rendszerének (GEOSS) 
európai referenciaeszköze, ezért megfelelő említést érdemel.

Módosítás 1199
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten koordináljuk azokat, például a 
földmegfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az éghajlat-változási és óceán-
megfigyelési kérdésekkel foglalkozó
Éghajlat-változási Kormányközi Testületen 
(IPCC) keresztül.

Or. en

Módosítás 1200
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – c pont – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatásban részesül egy átfogó és 
folyamatos globális környezeti megfigyelő 
és információs rendszer létrehozása, 
többek között az éghajlatváltozás 
modellezésével foglalkozó közösségek és a 
környezetvédelmi megfigyelő és 
adatkezelő közösségek közötti 
együttműködés előmozdítása révén. 
Alapvető fontosságú a tagállamok 
bevonása az ilyen együttműködésbe, mivel 
gyakran a nemzeti hatóságok a tárolt 
adatok tulajdonosai.

Or. en

Módosítás 1201
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A Galileo és az EGNOS rendszerekbe 
való befektetés megtérülésének, valamint 
Európa vezető szerepének biztosítása a 
járulékos alkalmazások terén
A Galileo és az EGNOS műholdas 
navigációs rendszerek stratégiai 
jelentőségűek Európa számára. Az e 
rendszerek társadalmi és gazdasági 
előnyeinek széles körű érvényesítésére 
vonatkozó cél elérése érdekében 
alapvetően szükség van innovatív 
járulékos alkalmazások fejlesztésére. A 
kulcsfontosságú ágazatok e tekintetben a 
mezőgazdaság, a földmérés és az időzítés. 
Európának vezető szerepet kell betöltenie 
az ágazat e területein, hogy már a Galileo 
projekt operatív szakaszának kezdetétől 
képes legyen bevonni a kkv-kat és a 
kutatásban és innovációban érdekelt 
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szereplőket.

Or. it

Módosítás 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A Galileo és az EGNOS programokba 
való befektetés megtérülésének, valamint 
Európa vezető szerepének biztosítása a 
járulékos alkalmazások terén
A Galileo és az EGNOS műholdas 
navigációs rendszerek stratégiai 
befektetést jelentenek Európa számára, 
melyek társadalmi és gazdasági 
előnyeinek kiaknázása érdekében 
innovatív járulékos alkalmazások 
fejlesztésére van szükség. Az olyan
szakterületeket érintő alkalmazásoknak, 
mint a precíziós mezőgazdaság, a 
földmérés, az időzítés és a szinkronizálás –
a földmegfigyelési szolgáltatásokkal 
szinergiában – növelniük kell az EGNOS 
és a Galileo súlyát, Európa ágazati vezető 
szerepének biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 1203
Vladimír Remek

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.3a. Az európai űrinfrastruktúrába 
való befektetések maximális 
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megtérülésének lehetővé tétele
Ösztönözni kell a meglévő európai 
űrinfrastruktúra kihasználását a 
távérzékelésen és földrajzi 
helyzetmeghatározáson, valamint az 
űralapú távközlésen alapuló innovatív 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásával. Az innovatív termékek és 
szolgáltatások előmozdításának, valamint 
ezáltal a kutatás+fejlesztés+innováció 
pénzügyi támogatásának szükségessége az 
EGNOS és a Galileo programok számára 
is kézenfekvő, mivel ez a befektetés fogja 
biztosítani, hogy az így létrejövő termékek 
és szolgáltatások jelentős társadalmi és 
gazdasági előnyöket nyújtsanak. A 
Horizont 2020 program keretében az 
űrprogram céljaira javasolt finanszírozási 
csomag értelmében a 15 és 20% közötti 
tartomány olyan célkitűzésnek tekinthető, 
amely megfelel az e rendszerekkel 
összefüggésben K+F+I célokra fordított 
beruházások révén nyíló lehetőségeknek.
A GNSS rendszerek új alkalmazásokra 
adnak lehetőséget a közlekedés és számos 
más tevékenység – pl. az energetika, a 
mezőgazdaság, a meteorológia, a pénzügyi 
tranzakciók, a biztosítások stb. – területén, 
elsősorban a Galileo műholdcsoportra 
felszerelt atomóráról érkező adatok 
pontosságának köszönhetően.

Or. en

Módosítás 1204
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy adósságfinanszírozó eszköz és egy 
tőkefinanszírozó eszköz segíthet az ilyen 
gondok áthidalásában azáltal, hogy javítja 

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)
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az érintett K+I tevékenységek 
finanszírozási és kockázati profiljait. Ez 
lehetővé teszi, hogy a vállalatok és más 
kedvezményezettek könnyebben jussanak 
hitelekhez, garanciákhoz és a 
kockázatfinanszírozás más formáihoz; 
előmozdítja a korai szakaszban 
végrehajtott beruházásokat és a 
kockázatitőke-alapok fejlesztését; fokozza 
a tudástranszfert és fellendíti a szellemi 
tulajdon piacát; tőkét vonz a kockázatitőke-
piacokra;

Or. it

Indokolás

(A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 1205
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően a bankoknak általában 
nincsenek módszereik a tudásalapú 
eszközök, mint például a szellemi tulajdon 
értékelésére és így gyakran nem hajlandók 
tudásalapú vállalatokba befektetni. Ennek 
az a következménye, hogy számos létező 
innovatív vállalat – legyen az akár kicsi, 
akár nagy – nem kap hitelt a nagyobb 
kockázatú K+I tevékenységek végzésére.

Ezen túlmenően a bankoknak általában 
nincsenek módszereik a tudásalapú 
eszközök, mint például a szellemi tulajdon 
értékelésére és így gyakran nem hajlandók 
tudásalapú vállalatokba befektetni. Ennek 
az a következménye, hogy számos létező 
innovatív vállalat – legyen az akár kicsi, 
akár nagy – nem kap hitelt a nagyobb 
kockázatú K+I tevékenységek végzésére. A 
Bizottság megbízásából az 
adósságfinanszírozási eszközt kezelő 
Európai Beruházási Bank korlátozott 
felhatalmazással rendelkezhet arra, hogy 
a piacinál kedvezőbb kamatozású hitelek 
alacsony technológiai kockázatú 
projektekhez való biztosítása mellett a 
nagy technológiai kockázatú projektekhez 
is hitelt nyújtson. E felhatalmazásra 
azonban szigorú portfólió- és 
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projektkockázat-kezelési, valamint 
megfelelő kockázatmegtérülési 
kritériumok és felügyeleti előírások 
vonatkoznak. Az energiaügy terén az 
adósságfinanszírozási eszköz – szigorú 
portfólió- és projektkockázat-kezelési 
kritériumok alapján – segítséget nyújthat 
a hetedik keretprogram 
kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmusa által finanszírozottaktól 
eltérő, az átlagosnál magasabb
technológiai kockázatú projekteknek.

Or. en

Módosítás 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 pont – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adósság- és tőkefinanszírozó eszközök 
– amelyeket kísérőintézkedések is 
támogatnak majd – hozzájárulnak a 
„Horizont 2020” keretprogram 
szakpolitikai céljainak eléréséhez. Ennek 
érdekében arra fognak irányulni, hogy 
megszilárdítsák Európa tudományos 
alapját, illetve emeljék annak színvonalát; 
hogy üzleti menetrend alapján 
előmozdítsák a kutatást és az innovációt; 
valamint kezeljék a társadalmi kérdéseket 
olyan tevékenységekre összpontosítva, 
mint a kísérleti bevezetés, a demonstráció, 
a tesztrendszerek és a piaci forgalomba 
hozatal.

Az Európai Beruházási Bank és az 
Európai Beruházási Alap kezelésében 
lévő adósság- és tőkefinanszírozó eszközök 
– amelyeket kísérőintézkedések is 
támogatnak majd – hozzájárulnak a 
„Horizont 2020” keretprogram 
szakpolitikai céljainak eléréséhez. Ennek 
érdekében arra fognak irányulni, hogy 
megszilárdítsák Európa tudományos 
alapját, illetve emeljék annak színvonalát; 
hogy üzleti menetrend alapján 
előmozdítsák a kutatást és az innovációt; 
valamint kezeljék a társadalmi kérdéseket 
olyan tevékenységekre összpontosítva, 
mint a kísérleti bevezetés, a demonstráció, 
a tesztrendszerek és a piaci forgalomba 
hozatal. A kritikus tömeg és a teljes 
innovációs lánccal kapcsolatos 
megközelítés érvényesülésének biztosítása 
érdekében ezek elsősorban a Horizont 
2020 keretében támogatott egyéb 
fellépésekből – ideértve az új, célzott kkv-
eszközt – eredő tevékenységekre 
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irányulnak.

Or. en

Módosítás 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 pont – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adósság- és tőkefinanszírozó eszközök 
– amelyeket kísérőintézkedések is 
támogatnak majd – hozzájárulnak a 
„Horizont 2020” keretprogram 
szakpolitikai céljainak eléréséhez. Ennek 
érdekében arra fognak irányulni, hogy 
megszilárdítsák Európa tudományos 
alapját, illetve emeljék annak színvonalát; 
hogy üzleti menetrend alapján 
előmozdítsák a kutatást és az innovációt; 
valamint kezeljék a társadalmi kérdéseket 
olyan tevékenységekre összpontosítva, 
mint a kísérleti bevezetés, a demonstráció, 
a tesztrendszerek és a piaci forgalomba 
hozatal.

Az adósság- és tőkefinanszírozó eszközök 
– amelyeket kísérőintézkedések is 
támogatnak majd – hozzájárulnak a 
„Horizont 2020” keretprogram
szakpolitikai céljainak eléréséhez. Ennek 
érdekében arra fognak irányulni, hogy 
megszilárdítsák Európa tudományos 
alapját, illetve emeljék annak színvonalát; 
hogy üzleti menetrend alapján 
előmozdítsák a kutatást és az innovációt; 
valamint kezeljék a társadalmi kérdéseket 
olyan tevékenységekre összpontosítva, 
mint a kísérleti bevezetés, a demonstráció, 
a tesztrendszerek és a piaci forgalomba 
hozatal. Célzott támogatási intézkedéseket 
– pl. kkv-k számára nyújtott tájékoztatás 
és útmutatás – kell biztosítani. E 
tevékenységek programozásába és 
végrehajtásába be kell vonni a regionális 
hatóságokat, a kkv-kat tömörítő 
szervezeteket, a kereskedelmi kamarákat 
és a pénzügyi közvetítőket.

Or. en

Módosítás 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 pont – 10 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően a tőkefinanszírozó 
eszközök abban is segíteni fognak, hogy 
más programok és szakpolitikák területén 
is elérjük a K+I célokat, ilyenek például a 
közös agrárpolitika, az éghajlat-változási 
cselekvések (az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttérés és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás) és 
a közös halászati politika. A nemzeti és 
regionális pénzügyi eszközökkel való
komplementaritás kidolgozása a kohéziós 
politika közös stratégiai keretén belül fog 
történni, ahol a pénzügyi eszközök 
várhatóan nagyobb szerephez jutnak majd.

Ezen túlmenően a tőkefinanszírozó 
eszközök abban is segíteni fognak, hogy 
más programok és szakpolitikák területén 
is elérjük a K+I célokat, ilyenek például a 
közös agrárpolitika, az éghajlat-változási 
cselekvések (az alacsony károsanyag-
kibocsátású gazdaságra való áttérés és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás) és 
a közös halászati politika. A nemzeti és 
regionális pénzügyi eszközökkel való 
komplementaritás kidolgozása a kohéziós 
politika közös stratégiai keretén belül fog 
történni, ahol a pénzügyi eszközök 
várhatóan nagyobb szerephez jutnak majd.

Or. en

Módosítás 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően a tőkefinanszírozó 
eszközök abban is segíteni fognak, hogy 
más programok és szakpolitikák területén 
is elérjük a K+I célokat, ilyenek például a 
közös agrárpolitika, az éghajlat-változási 
cselekvések (az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttérés és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás) és
a közös halászati politika. A nemzeti és 
regionális pénzügyi eszközökkel való 
komplementaritás kidolgozása a kohéziós 
politika közös stratégiai keretén belül fog 
történni, ahol a pénzügyi eszközök 
várhatóan nagyobb szerephez jutnak majd.

Ezen túlmenően a tőkefinanszírozó 
eszközök abban is segíteni fognak, hogy 
más programok és szakpolitikák területén 
is elérjük a K+I célokat, ilyenek például a 
közös agrárpolitika, az éghajlat-változási 
cselekvések (az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttérés és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás), a 
közös halászati politika, a kohéziós 
politika és a kkv-k versenyképességének 
előmozdítását célzó program (COSME). A 
nemzeti és regionális pénzügyi 
eszközökkel való komplementaritás 
kidolgozása a kohéziós politika közös 
stratégiai keretén belül fog történni, ahol a 
pénzügyi eszközök várhatóan nagyobb 
szerephez jutnak majd.
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Or. en

Módosítás 1210
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 pont – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőkefinanszírozó eszköz, illetve a 
adósságfinanszírozó eszköz kkv-támogató 
kerete – a vállalkozások 
versenyképességéért és a kis- és 
középvállalkozásokért program tőke- és 
adósságfinanszírozó eszközével együtt –
két uniós pénzügyi eszköz részeként kerül 
végrehajtásra, amelyek tőke- és 
adósságfinanszírozást biztosítanak a kkv-k 
K+I-tevékenységéhez és növekedéséhez.

A tőkefinanszírozó eszköz, illetve a 
adósságfinanszírozó eszköz kkv-támogató 
kerete – a vállalkozások 
versenyképességéért és a kis- és 
középvállalkozásokért program tőke- és 
adósságfinanszírozó eszközével együtt –
két uniós pénzügyi eszköz részeként kerül 
végrehajtásra, amelyek tőke- és 
adósságfinanszírozást biztosítanak a kkv-k 
K+I-tevékenységéhez és növekedéséhez. A 
Horizont 2020 uniós pénzügyi eszközeinek 
legalább egyharmadát a kkv-k 
támogatására kell fordítani, a 
tőkefinanszírozási eszközön, valamint az 
adósságfinanszírozó eszköz kkv-támogató 
keretén keresztül.

Or. en

Módosítás 1211
Rolandas Paksas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az adósságfinanszírozás – hitelek, 
garanciák, viszontgaranciák, valamint az 
adósság- és kockázatfinanszírozás más 
formáinak – elérhetőbbé tétele a
kockázatos beruházásokat igénylő kutatási 
és innovációs tevékenységekben részt vevő 

A cél az adósságfinanszírozás – hitelek, 
garanciák, viszontgaranciák, valamint az 
adósság- és kockázatfinanszírozás más 
formáinak – elérhetőbbé tétele a 
kockázatos beruházásokat igénylő kutatási 
és innovációs tevékenységekben részt vevő 
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állami és magánszervezetek és köz-magán 
társulások számára ahhoz, hogy munkájuk 
gyümölcsöt hozzon. A hangsúly a 
kiválóság tekintetében nagy potenciállal 
rendelkező kutatás és innováció 
támogatásán lesz.

állami és magánszervezetek és köz-magán 
társulások számára ahhoz, hogy munkájuk 
gyümölcsöt hozzon. A hangsúly a 
kiválóság tekintetében nagy potenciállal 
rendelkező kutatás és innováció 
támogatásán lesz.

A kritikus tömeg és a teljes innovációs 
lánccal kapcsolatos megközelítés 
érvényesülésének biztosítása érdekében 
ezek elsősorban a Horizont 2020 
keretében támogatott egyéb fellépésekből 
– ideértve az új, célzott kkv-eszköz 3. 
szakaszának támogatását – eredő 
tevékenységekre irányulnak.

Or. en

Módosítás 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az adósságfinanszírozás – hitelek, 
garanciák, viszontgaranciák, valamint az 
adósság- és kockázatfinanszírozás más 
formáinak – elérhetőbbé tétele a 
kockázatos beruházásokat igénylő kutatási 
és innovációs tevékenységekben részt vevő 
állami és magánszervezetek és köz-magán 
társulások számára ahhoz, hogy munkájuk 
gyümölcsöt hozzon. A hangsúly a 
kiválóság tekintetében nagy potenciállal 
rendelkező kutatás és innováció 
támogatásán lesz.

A cél az adósságfinanszírozás – hitelek, 
garanciák, viszontgaranciák, valamint az 
adósság- és kockázatfinanszírozás más 
formáinak – elérhetőbbé tétele a 
kockázatos beruházásokat igénylő kutatási 
és innovációs tevékenységekben részt vevő 
állami és magánszervezetek és köz-magán 
társulások számára ahhoz, hogy munkájuk 
gyümölcsöt hozzon. A hangsúly a 
kiválóság tekintetében nagy potenciállal 
rendelkező kutatás és innováció 
támogatásán lesz. A kritikus tömeg és a 
teljes innovációs lánccal kapcsolatos 
megközelítés érvényesülésének biztosítása 
érdekében ezek elsősorban a Horizont 
2020 keretében támogatott egyéb 
fellépésekből – ideértve az új, célzott kkv-
eszköz 3. szakaszának támogatását –
eredő tevékenységekre irányulnak.
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Módosítás 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az adósságfinanszírozás – hitelek, 
garanciák, viszontgaranciák, valamint az 
adósság- és kockázatfinanszírozás más 
formáinak – elérhetőbbé tétele a 
kockázatos beruházásokat igénylő kutatási 
és innovációs tevékenységekben részt vevő 
állami és magánszervezetek és köz-magán 
társulások számára ahhoz, hogy munkájuk 
gyümölcsöt hozzon. A hangsúly a 
kiválóság tekintetében nagy potenciállal 
rendelkező kutatás és innováció 
támogatásán lesz.

A cél az adósságfinanszírozás – hitelek, 
garanciák, viszontgaranciák, valamint az 
adósság- és kockázatfinanszírozás más 
formáinak – elérhetőbbé tétele a 
kockázatos beruházásokat igénylő kutatási 
és innovációs tevékenységekben részt vevő 
állami és magánszervezetek és köz-magán 
társulások számára ahhoz, hogy munkájuk 
gyümölcsöt hozzon. A hangsúly a 
kiválóság tekintetében nagy potenciállal 
rendelkező kutatás és innováció 
támogatásán lesz. A hangsúlyt inkább a 
projekthez, semmint a vállalkozáshoz 
kapcsolódó kockázatra kell helyezni, 
különösen a kkv-k esetében.

Or. en

Módosítás 1214
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az adósságfinanszírozás – hitelek, 
garanciák, viszontgaranciák, valamint az 
adósság- és kockázatfinanszírozás más 
formáinak – elérhetőbbé tétele a 
kockázatos beruházásokat igénylő kutatási 
és innovációs tevékenységekben részt vevő 
állami és magánszervezetek és köz-magán 
társulások számára ahhoz, hogy munkájuk 

A cél az adósságfinanszírozás – hitelek, 
garanciák, viszontgaranciák, valamint az 
adósság- és kockázatfinanszírozás más 
formáinak – elérhetőbbé tétele a 
kockázatos beruházásokat igénylő kutatási 
és innovációs tevékenységekben részt vevő 
állami és magánszervezetek és köz-magán 
társulások számára ahhoz, hogy munkájuk 
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gyümölcsöt hozzon. A hangsúly a 
kiválóság tekintetében nagy potenciállal 
rendelkező kutatás és innováció 
támogatásán lesz.

gyümölcsöt hozzon. A hangsúly a 
kiválóság tekintetében nagy potenciállal 
rendelkező kutatás és innováció 
támogatásán lesz, ideértve a nagyobb 
kockázatú ilyen tevékenységeket is.

Or. en

Indokolás

Fontos a különösen nagy kockázatú/magas megtérülésű innováció támogatása, ami gyakran 
radikálisabb, nagyobb áttörést eredményező innovációhoz vezet, amelyet a hagyományos 
pénzügyi közvetítők nem szívesen finanszíroznak.

Módosítás 1215
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Keresletvezérelt finanszírozás: a hitel- és 
garancianyújtás a kérelmek beérkezési 
sorrendje szerint történik, és külön 
támogatásban részesülnek például a kkv-k 
és a közepes piaci tőkeértékű cégek. Ez az 
elem reagál a keresletvezérelt RSFF-
hitelezés mennyiségének állandó és 
folyamatos növekedésére. A kkv-támogató 
keretből olyan tevékenységek részesülnek 
támogatásban, amelyek a K+F és/vagy az 
innováció területén működő kkv-k és más 
jogalanyok finanszírozáshoz jutását 
célozzák.

1. Keresletvezérelt finanszírozás: a hitel- és 
garancianyújtás a kérelmek beérkezési 
sorrendje szerint történik, és külön 
támogatásban részesülnek például a kkv-k 
és a közepes piaci tőkeértékű cégek. Ez az 
elem reagál a keresletvezérelt RSFF-
hitelezés mennyiségének állandó és 
folyamatos növekedésére. A kkv-támogató 
keretből olyan tevékenységek részesülnek 
támogatásban, amelyek a K+F és/vagy az 
innováció területén működő kkv-k és más 
jogalanyok finanszírozáshoz jutását 
célozzák, mint például a szellemi 
tulajdonjogra épülő pénzügyi 
szolgáltatások, vagy az immateriális javak 
fedezetként való alkalmazása.

Or. en

Indokolás

Az induló és hasznosító vállalkozások számára gyakran nehéz fedezetet vagy pénzügyi 
előéletről szóló igazolást nyújtani a bankoknak. Az inovatív finanszírozási megoldások ezért 
elsősorban az ilyen típusú szereplők számára jelentenek előnyt, mivel ők különösen nehezen 
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jutnak finanszírozáshoz.

Módosítás 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Célzott finanszírozás, amely a társadalmi 
kihívások kezelése, a versenyképesség 
fokozása, a fenntartható, alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó inkluzív 
növekedés támogatása, valamint a 
környezeti és más közjavak biztosítása 
szempontjából létfontosságú 
szakpolitikákra és kulcságazatokra 
összpontosít. Ez az elem elősegíti, hogy az 
Európai Unió kellően kezelje az ágazati 
szakpolitikai célok kutatási és innovációs 
szempontjait.

2. Célzott finanszírozás, amely a társadalmi 
kihívások kezelése, a versenyképesség 
fokozása, a fenntartható, alacsony 
károsanyag-kibocsátással járó inkluzív 
növekedés támogatása, valamint a 
környezeti és más közjavak biztosítása 
szempontjából létfontosságú 
szakpolitikákra és kulcságazatokra 
összpontosít. Ez az elem elősegíti, hogy az 
Európai Unió kellően kezelje az ágazati 
szakpolitikai célok kutatási és innovációs 
szempontjait.

Or. en

Módosítás 1217
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.3 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JFTT-t 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 
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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

Módosítás 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőkefinanszírozó eszköz a vállalatok 
működésének korai szakaszát érintő 
kockázatitőke-alapokra fog 
összpontosítani, amelyek kockázati tőkét és 
kvázi sajáttőkét (ezen belül mezzanine-
tőkét) biztosítanak az egyes portfólió-
vállalkozások számára. Az eszköznél arra 
is lesz lehetőség, hogy a vállalkozások 
versenyképességéért és a kis- és 
középvállalkozásokért program 
növekedésösztönző tőkefinanszírozási 
eszközével együtt a vállalkozások 
expanziós és növekedési szakaszát érintő 
beruházásokat hajtson végre annak 
érdekében, hogy folyamatos támogatást 
biztosítson az induló és fejlődő vállalatok 
számára.

A tőkefinanszírozó eszköz a kockázatitőke-
alapokra fog összpontosítani, amelyek 
kockázati tőkét és kvázi sajáttőkét (ezen 
belül mezzanine-tőkét) biztosítanak az 
egyes, működésük korai szakaszában lévő 
portfólió-vállalkozások számára. Az 
eszköznél arra is lesz lehetőség, hogy a 
vállalkozások versenyképességéért és a 
kis- és középvállalkozásokért program 
növekedésösztönző tőkefinanszírozási 
eszközével együtt a vállalkozások 
expanziós és növekedési szakaszát érintő 
beruházásokat hajtson végre annak 
érdekében, hogy folyamatos támogatást 
biztosítson az induló és fejlődő vállalatok 
számára.
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Indokolás

A kockázatitőke-alapok jelentős összegeket fektetnek induló vállalkozásokba. A hangsúlyt a 
vállalkozásokra kell helyezni, nem pedig az alapokra. Ez kiegészíti a COSME-t, amelynek 
keretében a kockázatitőke-alapok terjeszkedő és növekedésben lévő vállalkozásokba fektetnek 
be. Az induló, terjeszkedő és növekedésben lévő vállalkozásokra irányuló befektetések 
egyetlen alapból is származhatnak.

Módosítás 1219
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőkefinanszírozó eszköz a vállalatok 
működésének korai szakaszát érintő 
kockázatitőke-alapokra fog 
összpontosítani, amelyek kockázati tőkét és 
kvázi sajáttőkét (ezen belül mezzanine-
tőkét) biztosítanak az egyes portfólió-
vállalkozások számára. Az eszköznél arra 
is lesz lehetőség, hogy a vállalkozások 
versenyképességéért és a kis- és 
középvállalkozásokért program 
növekedésösztönző tőkefinanszírozási 
eszközével együtt a vállalkozások 
expanziós és növekedési szakaszát érintő 
beruházásokat hajtson végre annak 
érdekében, hogy folyamatos támogatást 
biztosítson az induló és fejlődő vállalatok 
számára.

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. it

Indokolás

(A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 1220
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.3 pont – b pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképességi és innovációs 
keretprogramon belül a pénzeszközöknek 
az ökoinnovációra történő elkülönítése 
során szerzett pozitív tapasztalatokra építve 
meghatározott szakpolitikai célok 
elérésének elősegítésére itt is sor kerülhet 
forráselkülönítésre.

A versenyképességi és innovációs 
keretprogramon belül a pénzeszközöknek 
az ökoinnovációra történő elkülönítése 
során szerzett pozitív tapasztalatokra építve 
meghatározott szakpolitikai célok 
elérésének elősegítésére itt is alkalmazzák 
a forráselkülönítést, különösen a 
meghatározott társadalmi kihívásokhoz 
kapcsolódó célok elérése érdekében. A 
költségvetés legalább egyharmadát a 
megújuló energiaforrásokkal és a 
végfelhasználók energiahatékonyságával 
kapcsolatos projektekre kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.3 pont – b pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az indulástámogató keret – amely a 
vállalatoknak az induló és korai szakaszban 
nyújt támogatást – sajáttőke-befektetéseket 
tesz lehetővé többek között a 
tudástranszferrel foglalkozó szervezetekbe, 
az indulótőke-alapokba, a határokon 
átnyúló indulótőke-alapokba, „üzleti 
angyal” társbefektetési eszközökbe, a 
szellemi tulajdont képviselő eszközökbe, a 
szellemi tulajdonjogokkal való 
kereskedelemre szolgáló platformokba, 
valamint a vállalatok működésének korai 
szakaszában szükséges kockázati tőkét 
nyújtó alapokba.

Az indulástámogató keret – amely a 
vállalatoknak az induló és korai szakaszban 
nyújt támogatást – sajáttőke-befektetéseket 
tesz lehetővé többek között a 
tudástranszferrel foglalkozó szervezetekbe, 
az indulótőke-alapokba, a határokon 
átnyúló indulótőke-alapokba és a korai 
szakaszban támogatást nyújtó, határokon 
átnyúló alapokba, „üzleti angyal” 
társbefektetési eszközökbe, a szellemi 
tulajdont képviselő eszközökbe, a szellemi 
tulajdonjogokkal való kereskedelemre 
szolgáló platformokba, a vállalatok 
működésének korai szakaszában szükséges 
kockázati tőkét nyújtó alapokba, valamint 
a határokon átnyúló tevékenységekkel 
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foglalkozó vállalkozások indítását 
támogató alapok alapjába, adott esetben a 
versenyképességi és kkv-program 
növekedésösztönző tőkefinanszírozási 
eszközével (EFG) együtt.

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja a tőkefinanszírozási eszköz keretében elképzelhető beruházástípusok 
pontosabb meghatározása és felsorolásuk kiegészítése, a határokon átnyúló és 
multinacionális finanszírozás javítása érdekében. A tőkefinanszírozási eszköz keretében 
nemcsak a határokon átnyúló indulótőke-alapok, hanem a korai szakaszban támogatást 
nyújtó, határokon átnyúló alapok támogatására is lehetőséget kell biztosítani, amelyek a 
nemzetközi piacra való kilépés terén ugyanazokba a nehézségekbe ütköznek.

Módosítás 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.3 pont – b pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekedéstámogató keret – a 
vállalkozások versenyképességéért és a 
kis- és középvállalkozásokért program 
növekedésösztönző tőkefinanszírozási 
eszközével együtt – a vállalatok expanziós 
és növekedési szakaszát érintő 
beruházásokat fog végrehajtani, beleértve a 
határokon átnyúló tevékenységgel 
jellemzett „alapok alapjába” való 
befektetéseket és a kockázatitőke-alapokba 
való befektetéseket, amelyek többségénél 
az Európa 2020 célkitűzéseinek támogatása 
a központi téma.

A növekedéstámogató keret – a 
vállalkozások versenyképességéért és a 
kis- és középvállalkozásokért program 
növekedésösztönző tőkefinanszírozási 
eszközével együtt – a vállalatok expanziós 
és növekedési szakaszát érintő 
beruházásokat fog végrehajtani, beleértve a 
határokon átnyúló tevékenységgel 
jellemzett, köz- vagy magánszektorbeli
„alapok alapjába” való befektetéseket és a 
kockázatitőke-alapokba való 
befektetéseket, amelyek többségénél az 
Európa 2020 célkitűzéseinek támogatása a 
központi téma.

Or. en

Indokolás

A COSME-hoz hasonlóan itt is egyértelművé kell tenni, hogy a Horizont 2020 
tőkefinanszírozási eszköze magánszektorbeli alapok alapjának is nyújt támogatást, további 
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magántőkét vonzva a kockázatitőke-alapokba.

Módosítás 1223
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.3 pont – b pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekedéstámogató keret – a 
vállalkozások versenyképességéért és a 
kis- és középvállalkozásokért program 
növekedésösztönző tőkefinanszírozási 
eszközével együtt – a vállalatok expanziós 
és növekedési szakaszát érintő 
beruházásokat fog végrehajtani, beleértve a 
határokon átnyúló tevékenységgel 
jellemzett „alapok alapjába” való 
befektetéseket és a kockázatitőke-alapokba 
való befektetéseket, amelyek többségénél 
az Európa 2020 célkitűzéseinek támogatása 
a központi téma.

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. it

Indokolás

(A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.3 pont – b pont – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Látva az európai kockázatitőke-piac 
rendkívül nehéz helyzetét, és figyelembe 
véve az ügy sürgősségét, lehetővé kellene 
tenni a kockázatitőke-alapok alapjának 
kísérleti jelleggel történő létrehozását a 
következő, 2014–2020 közötti költségvetési 



PE492.765v01-00 122/171 AM\907546HU.doc

HU

időszak kezdetén.

Or. fr

Indokolás

A kockázati tőke létfontosságú finanszírozási forrás innovatív, várhatóan gyors növekedésre 
képes európai induló vállalkozások és kkv-k ezrei számára, amelyek bankoktól csak nagy 
nehézségek árán tudnak pénzhez jutni, mivel üzleti modelljükkel kapcsolatban – a benne rejlő 
ígéretek ellenére – még nem gyűlt össze tapasztalat. A kockázatitőke-alapok alapjának 
kísérleti jellegű létrehozása, és ezáltal az uniós költségvetés tőkeáttételi hatásának 
maximálisra növelése előmozdítaná a válság leküzdését.

Módosítás 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.3 pont – b pont – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőkefinanszírozást nyújtó 
tőkefinanszírozási eszköz a 
versenyképességi és kkv-program 
növekedésösztönző tőkefinanszírozási 
eszközével (EFG) együtt működik egy 
egységes, integrált uniós eszközként, 
amely az indulástól a növekedési 
szakaszig kockázatitőke-finanszírozást 
nyújt a vállalkozásoknak innovációs 
tevékenységeik és növekedésük 
támogatása céljából. 

Or. fr

Indokolás

A gyakorlatban a Horizont 2020 és a COSME keretében működő, kockázati tőkét támogató 
két eszköznek egyetlen integrált finanszírozási eszközt kell alkotnia, a hatékonyan működés és 
a piaci igények kielégítése érdekében.

Módosítás 1226
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 3 pont – 3,1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a növekedés
ösztönzése a kkv-k innovációs 
tevékenységének fokozásával, valamint a 
kkv-knál az innovációs ciklus egészének és 
az innováció minden típusának 
vonatkozásában felmerülő különféle 
innovációs igények fedezésével, aminek 
köszönhetően gyorsabban növekedő, 
nemzetközileg is tevékeny kkv-k jönnek 
létre.

Az egyedi célkitűzés a fenntartható 
gazdasági fejlődés ösztönzése a kkv-k 
innovációs tevékenységének fokozásával, 
valamint a kkv-knál az innovációs ciklus 
egészében felmerülő különféle innovációs 
igények fedezésével, függetlenül a kkv-k
típusától.

Or. en

Módosítás 1227
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k azonban – a gazdaságban és 
foglalkoztatásban betöltött fontos szerepük, 
illetve jelentős innovációs potenciáljuk 
ellenére – méretbeli gondokkal küzdenek a 
nagyobb fokú innováció és 
versenyképesség elérésében. Habár az 
induló vállalkozások számát tekintve 
Európa és az Amerikai Egyesült Államok 
között nincs nagy különbség, az USA-beli 
kkv-khoz képest az európai kkv-k sokkal 
nehezebben válnak nagyvállalatokká. Még 
nagyobb nyomás alá helyezi őket a 
nemzetközivé vált üzleti környezet, ahol az 
értékláncok egyre szorosabban 
összekapcsolódnak. A kkv-knak fokozniuk 
kell innovációs kapacitásukat. Gyorsabban 
és nagyobb mennyiségben kell új 
ismereteket és üzleti ötleteket, létrehozniuk 

A kkv-k azonban – a gazdaságban és 
foglalkoztatásban betöltött fontos szerepük, 
illetve jelentős innovációs potenciáljuk 
ellenére – sokféle gonddal küzdenek a 
nagyobb fokú innováció és 
versenyképesség elérésében; ezek közé 
tartozik a pénzügyi erőforrások hiánya, a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
nehézsége, az innovációmenedzsmenthez 
szükséges készségek hiánya, nehézségek a 
hálózatépítés és a külső partnerekkel való 
együttműködés terén, valamint a kkv-k 
innovációs tevékenységét ösztönző 
közbeszerzések kellő mértékű 
alkalmazásának hiánya. Habár az induló 
vállalkozások számát tekintve Európa és az 
Amerikai Egyesült Államok között nincs 
nagy különbség, az USA-beli kkv-khoz 
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és átvenniük, majd kereskedelmileg 
hasznosítaniuk ahhoz, hogy versenyben 
maradjanak a gyorsan fejlődő globális 
piacokon. A kihívás abban áll, hogy 
ösztönöznünk kell az innovációs 
tevékenységet a kkv-kban, ami által 
versenyképességük és növekedésük is 
lendületet kap.

képest az európai kkv-k sokkal nehezebben 
válnak nagyvállalatokká. Még nagyobb 
nyomás alá helyezi őket a nemzetközivé 
vált üzleti környezet, ahol az értékláncok 
egyre szorosabban összekapcsolódnak. A 
kkv-knak fokozniuk kell innovációs 
kapacitásukat. Gyorsabban és nagyobb 
mennyiségben kell új ismereteket és üzleti 
ötleteket, létrehozniuk és átvenniük, majd 
kereskedelmileg hasznosítaniuk ahhoz, 
hogy versenyben maradjanak a gyorsan 
fejlődő globális piacokon. A kihívás abban 
áll, hogy ösztönöznünk kell az innovációs 
tevékenységet a kkv-kban, ami által 
versenyképességük és fenntarthatóságuk
is erősödik.

Or. en

Módosítás 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k azonban – a gazdaságban és 
foglalkoztatásban betöltött fontos szerepük, 
illetve jelentős innovációs potenciáljuk 
ellenére – méretbeli gondokkal küzdenek a 
nagyobb fokú innováció és 
versenyképesség elérésében. Habár az 
induló vállalkozások számát tekintve 
Európa és az Amerikai Egyesült Államok 
között nincs nagy különbség, az USA-beli 
kkv-khoz képest az európai kkv-k sokkal 
nehezebben válnak nagyvállalatokká. Még 
nagyobb nyomás alá helyezi őket a 
nemzetközivé vált üzleti környezet, ahol az 
értékláncok egyre szorosabban 
összekapcsolódnak. A kkv-knak fokozniuk 
kell innovációs kapacitásukat. Gyorsabban 
és nagyobb mennyiségben kell új 
ismereteket és üzleti ötleteket, létrehozniuk
és átvenniük, majd kereskedelmileg 

A kkv-k azonban – a gazdaságban és 
foglalkoztatásban betöltött fontos szerepük, 
illetve jelentős innovációs potenciáljuk 
ellenére – méretbeli gondokkal küzdenek a 
nagyobb fokú innováció és 
versenyképesség elérésében. Habár az 
induló vállalkozások számát tekintve 
Európa és az Amerikai Egyesült Államok 
között nincs nagy különbség, az USA-beli 
kkv-khoz képest az európai kkv-k sokkal 
nehezebben válnak nagyvállalatokká. Még 
nagyobb nyomás alá helyezi őket a 
nemzetközivé vált üzleti környezet, ahol az
értékláncok egyre szorosabban 
összekapcsolódnak. A kkv-knak fokozniuk 
kell kutatási és innovációs kapacitásukat. 
Gyorsabban és nagyobb mennyiségben kell 
új ismereteket és üzleti ötleteket, 
létrehozniuk és átvenniük, majd 
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hasznosítaniuk ahhoz, hogy versenyben 
maradjanak a gyorsan fejlődő globális 
piacokon. A kihívás abban áll, hogy 
ösztönöznünk kell az innovációs 
tevékenységet a kkv-kban, ami által 
versenyképességük és növekedésük is 
lendületet kap.

kereskedelmileg hasznosítaniuk ahhoz, 
hogy versenyben maradjanak a gyorsan 
fejlődő globális piacokon. A kihívás abban 
áll, hogy ösztönöznünk kell az innovációs 
tevékenységet a kkv-kban, ami által 
versenyképességük és növekedésük is 
lendületet kap.

Or. en

Módosítás 1229
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 mobilis 
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 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k az innováció motorjai azon A kkv-k az innováció motorjai azon 
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képességüknél fogva, hogy új ötleteket 
gyorsan és hatékonyan sikeres üzletté 
alakítanak. A tudás terjesztésének 
nélkülözhetetlen eszközei, mivel a kutatási 
eredményeket elérhetővé teszik a piac 
számára. Az utóbbi húsz év tapasztalatai 
azt mutatják, hogy az innovatív kkv-k 
erőfeszítéseinek hála egész ágazatok 
újultak meg, illetve új iparágak születtek. 
A gyorsan növekvő vállalkozások 
létfontosságúak a feltörekvő iparágak 
fejlődéséhez, valamint azoknak a 
strukturális változásoknak a 
felgyorsításához, amelyekre Európának 
szüksége van ahhoz, hogy tudásalapú, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdasággá váljon, amelyet fenntartható 
növekedés és a minőségi munkahelyek 
jellemeznek.

képességüknél fogva, hogy új ötleteket 
gyorsan és hatékonyan sikeres üzletté 
alakítanak. A tudás terjesztésének 
nélkülözhetetlen eszközei, mivel a kutatási 
eredményeket elérhetővé teszik a piac 
számára. Az utóbbi húsz év tapasztalatai 
azt mutatják, hogy az innovatív kkv-k 
erőfeszítéseinek hála egész ágazatok 
újultak meg, illetve új iparágak születtek. 
A gyorsan növekvő vállalkozások 
létfontosságúak a feltörekvő iparágak 
fejlődéséhez, valamint azoknak a 
strukturális változásoknak a 
felgyorsításához, amelyekre Európának 
szüksége van ahhoz, hogy tudásalapú, 
alacsony károsanyag-kibocsátású
gazdasággá váljon, amelyet fenntartható 
növekedés és a minőségi munkahelyek 
jellemeznek.

Or. en

Módosítás 1231
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a gazdaság valamennyi 
ágazatában jelen vannak. Az európai 
gazdaságban nagyobb a szerepük, mint 
más térségekben, például az Amerikai 
Egyesült Államokban. Bármilyen típusú 
kkv lehet innovatív. Ösztönözni és 
bátorítani kell őket arra, hogy 
befektessenek a kutatásba és az 
innovációba. Az ilyen befektetéseknek 
elvileg képessé kell tenniük a kkv-kat arra, 
hogy kihasználják a belső piac és az 
európai kutatási térség teljes innovatív 
potenciálját és új üzleti lehetőségeket 
teremtsenek Európában és azon kívül, 
valamint hogy hozzájáruljanak a 
legfontosabb társadalmi kihívások 

A kkv-k a gazdaság valamennyi 
ágazatában jelen vannak. Az európai 
gazdaságban nagyobb a szerepük, mint 
más térségekben, például az Amerikai 
Egyesült Államokban. Bármilyen típusú 
kkv lehet innovatív. Támogatni kell őket 
annak érdekében, hogy befektessenek a 
kutatásba és az innovációba, valamint 
hogy fokozzák az innovációs folyamatok 
irányítására való képességüket. Az ilyen 
befektetéseknek elvileg képessé kell 
tenniük a kkv-kat arra, hogy kihasználják a 
belső piac és az európai kutatási térség 
teljes innovatív potenciálját és új üzleti 
lehetőségeket teremtsenek Európában és 
azon kívül, valamint hogy hozzájáruljanak 
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megoldásához. a legfontosabb társadalmi kihívások 
megoldásához.

Or. en

Indokolás

Sok kkv nem képes a stratégiai gondolkodásra az innovációs folyamatokkal kapcsolatban, és 
nem tud innovációs projekteket irányítani. A program keretében támogatni kell a kkv-k 
innovációmenedzsment-képességét is.

Módosítás 1232
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós kutatásban és innovációban való 
részvétel erősíti a kkv-k K+F és 
technológiai képességeit, valamint fokozza 
képességüket az új ismeretek létrehozására, 
felvételére és használatára, javítja az új 
megoldások gazdasági kiaknázásának 
hatékonyságát, serkenti a termékek, 
szolgáltatások és üzleti modellek területén 
folyó innovációt, előmozdítja az üzleti 
tevékenységet a nagyobb piacokon és 
nemzetközivé teszi a kkv-k tudáshálózatait. 
A megfelelő innovációkezelő rendszerrel 
rendelkező kkv-k, amelyek így gyakran 
külső szakértelmet és képességeket 
vesznek igénybe, teljesítményben 
felülmúlják a többi kkv-t.

Az uniós kutatásban és innovációban való 
részvétel erősíti a kkv-k K+F és 
technológiai képességeit, valamint fokozza 
képességüket az új ismeretek létrehozására, 
felvételére és használatára, javítja az új 
megoldások gazdasági kiaknázásának 
hatékonyságát, serkenti a termékek, 
szolgáltatások és üzleti modellek területén 
folyó innovációt, előmozdítja az üzleti 
tevékenységet a nagyobb piacokon és 
nemzetközivé teszi a kkv-k tudáshálózatait. 
A megfelelő innovációkezelő rendszerrel 
rendelkező kkv-k, amelyek így gyakran 
külső szakértelmet és képességeket 
vesznek igénybe, teljesítményben 
felülmúlják a többi kkv-t. A kkv-k a tudás-
és technológiatranszfer- folyamatok 
fogadóiként és címzettjeiként is 
kulcsfontosságú szerepet töltenek be az 
egyetemeken, a kutatással foglalkozó 
állami szervezeteknél és kkv-knál folyó 
kutatásokból származó innovációk piacra 
jutásához való hozzájárulásukkal.

Or. en
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Indokolás

A kkv-k legszívesebben más kkv-któl vesznek át technológiát és ismereteket. Ezért a kutatással 
foglalkozó kkv-k – pl. az EUREKA/Eurostars által támogatottak – az egyetemekkel és a 
kutatással foglalkozó állami szervezetekkel egyenrangú innovációs forrásnak minősülnek.

Módosítás 1233
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k innovációs stratégiájának fontos 
elemét képezi határokon átnyúló 
együttműködés, amelynek segítségével 
leküzdhetik a méretükkel összefüggő egyes 
gondokat, mint például a technológiai és 
tudományos kompetenciákhoz és az új 
piacokhoz való hozzáférés. A kkv-k 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ötletekből 
nyereség és vállalati növekedés váljon, 
valamint segítségükkel megnőnek a 
kutatásra és az innovációra irányuló 
magánberuházások.

A kkv-k innovációs stratégiájának fontos 
elemét képezi határokon átnyúló 
együttműködés, amelynek segítségével 
leküzdhetik a méretükkel összefüggő egyes 
gondokat, mint például a technológiai és 
tudományos kompetenciákhoz és az új 
piacokhoz való hozzáférés. A kkv-k 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ötletekből 
nyereség és vállalati növekedés váljon, 
valamint segítségükkel megnőnek a 
kutatásra és az innovációra irányuló 
magánberuházások. A kkv-kra irányuló 
képzési és technológiatranszfer fontos 
előmozdítója lehet versenyképességüknek 
és innovációs képességüknek.

Or. en

Módosítás 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k innovációs stratégiájának fontos 
elemét képezi határokon átnyúló 
együttműködés, amelynek segítségével 

A kkv-k innovációs stratégiájának fontos 
elemét képezi határokon átnyúló 
együttműködés, amelynek segítségével 
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leküzdhetik a méretükkel összefüggő egyes 
gondokat, mint például a technológiai és 
tudományos kompetenciákhoz és az új 
piacokhoz való hozzáférés. A kkv-k 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ötletekből 
nyereség és vállalati növekedés váljon, 
valamint segítségükkel megnőnek a 
kutatásra és az innovációra irányuló 
magánberuházások.

leküzdhetik a méretükkel összefüggő egyes 
gondokat, mint például a technológiai és 
tudományos kompetenciákhoz és az új 
piacokhoz való hozzáférés. A kkv-k 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az ötletekből 
nyereség és vállalati növekedés váljon, 
valamint segítségükkel megnőnek a 
kutatásra és az innovációra irányuló 
magánberuházások. A kkv-kra irányuló 
képzési és technológiatranszfer fontos 
előmozdítója versenyképességüknek és 
innovációs képességüknek.

Or. en

Módosítás 1235
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A kkv-támogatás fősodorba való 
bevonása

a) A kkv-k kkv-eszközön keresztül történő 
támogatása

Or. en

Módosítás 1236
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást 
kapnak. Ennek érdekében egy célra 
rendelt kkv-eszköz az innovációs ciklus 
egészére kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 

Létrejön egy egységes irányítási struktúra 
által, könnyű adminisztratív szabályok 
mentén működtetett, egyetlen belépési 
ponttal rendelkező, több szakaszból álló 
támogatást és kapcsolódó szolgáltatásokat 
biztosító célzott kkv-eszköz, amelynek 
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A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra. 
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

pénzügyi alapját a Horizont 2020 
költségvetésének legalább 10%-a 
biztosítja. A kkv-eszköz révén minden 
olyan innovatív kkv támogatásban fog 
részesülni, amely törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és/vagy nemzetközivé válásra, 
és rendelkezik az erre való képességgel is. 
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.
Létrejönnek a kkv-eszközben részt vevő 
kkv-knak célzott innovációtámogatási 
szolgálatok, az olyan létező struktúrákra 
építve, mint amilyen az Enterprise Europe 
Network és más innovációtámogatást 
nyújtó szolgáltatók és mentori/tanácsadói 
rendszerek.

Or. en

Módosítás 1237
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra. 

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre és az 
innovációra, külön hangsúlyt fektetve az 
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Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

induló és hasznosító vállalkozásokra, 
valamint a gyorsan növekvő kkv-kra. A 
kkv-k lesznek a fő igénylők, de ösztönzést 
kapnak a kutatóintézetekkel és más 
vállalkozásokkal való együttműködésre.
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott, radikális, nagy kockázatú 
kutatás és innováció finanszírozásában 
keletkezett rést, valamint ösztönözzük az 
innovációt és fokozzuk a kutatási 
eredmények magánszektorban történő 
forgalmazását. Az eszköz egységes 
irányítási struktúra mellett, könnyű 
adminisztratív szabályok mentén és 
egyetlen belépési ponttal fog működni. A 
kkv-eszközben részt vevő kkv-k számára a 
kutatási eredmények teljes körű 
kiaknázása érdekében létrejön egy célzott 
innovációtámogatási struktúra, az olyan 
létező struktúrákra építve, mint amilyen 
az Enterprise Europe Network és más 
innovációtámogatást nyújtó szolgáltatók 
és mentori/tanácsadói rendszerek.

Or. en

Indokolás

A javaslat szerinti célzott kkv-eszköz leírása eléggé elnagyolt, ezért a szöveg további 
pontosítására van szükség. Az eszköznek egyértelműen a K+I-re kell összpontosítania, nem 
önmagában a növekedést és nemzetközivé válást kell támogatnia. Jóllehet a kkv-nak kell 
kezében tartania az irányítást, a legjobb eredmények mégis akkor várhatók, ha együttműködik 
kutatóintézetekkel és nagyobb vállalkozásokkal, tudástranszfert megvalósítva.

Módosítás 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

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

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra. 
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében kedvezőbb feltételeket 
kell megállapítani a kkv-knak a „Horizont 
2020” keretprogramban való részvételhez. 
Ezen túlmenően egy célzott kkv-eszköz az 
innovációs ciklus egészére kiterjedő, több 
szakaszból álló, zökkenőmentes támogatást 
fog biztosítani. A kkv-eszköz révén 
minden olyan innovatív kkv támogatásban 
fog részesülni, amely erősen törekszik a 
fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 
beleértve a szolgáltatásokat, a nem 
technológiai és a társadalmi innovációkat 
is, mivel mindegyik tevékenység 
egyértelműen európai hozzáadott értéket 
képvisel. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

Or. en

Módosítás 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
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zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra. 
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz az egyszerű és gyors 
hozzáférés érdekében jól látható 
finanszírozási modulokat tartalmaz, és az 
eszköz révén minden olyan innovatív kkv 
támogatásban fog részesülni, amely erősen 
törekszik a fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 
beleértve a szolgáltatásokat, a nem 
technológiai és a társadalmi innovációkat. 
A cél a kkv-k innovációs potenciáljának 
fejlesztése és kiaknázása azáltal, hogy 
kitöltjük a korai szakaszban végrehajtott 
nagy kockázatú kutatás és innováció 
finanszírozásában keletkezett rést, valamint 
ösztönözzük az innovációt és fokozzuk a 
kutatási eredmények magánszektorban 
történő forgalmazását. A kkv-eszköz 
alulról felfelé irányuló megközelítés 
szerint működik, keretében nyílt pályázati 
felhívásokat tesznek közzé (a pályázatok 
tárgya nincs előre meghatározva).

Or. en

Módosítás 1240
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra. 
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra. 
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
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nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat is, mivel a projekteket 
európai dimenzió jellemzi. A cél a kkv-k 
innovációs potenciáljának fejlesztése és 
kiaknázása azáltal, hogy kitöltjük a korai 
szakaszban végrehajtott nagy kockázatú 
kutatás és innováció finanszírozásában 
keletkezett rést, valamint ösztönözzük az 
innovációt és fokozzuk a kutatási 
eredmények magánszektorban történő 
forgalmazását. Az eszköz a sikeres kkv-k 
számára minőségi védjegyet fog 
biztosítani, a közbeszerzésben való 
részvételük céljából.

Or. en

Indokolás

Európai hozzáadott érték nemcsak nemzetközi partnerségek révén jöhet létre, hanem sok más 
módon is. A kkv-eszköznek a CIP keretében zajló piaci replikálási projektek tapasztalatira kell 
építeni, ahol egyetlen kedvezményezett egyértelmű európai dimenzióval rendelkező projektjei 
részesültek támogatásban.

Módosítás 1241
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra. 
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célzott, egységes 
irányító testület alatt létrehozott kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra. 
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 



AM\907546HU.doc 135/171 PE492.765v01-00

HU

potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

Or. en

Módosítás 1242
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani.
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra. 
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz révén a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra 
erősen törekvő kkv-k által megvalósított 
mindenfajta innováció támogatásban fog 
részesülni. Támogatásban minden típusú 
innováció részesülhet, beleértve a 
szolgáltatásokat, a nem technológiai és a 
társadalmi innovációkat. A cél a kkv-k 
innovációs potenciáljának fejlesztése és 
kiaknázása azáltal, hogy kitöltjük a korai 
szakaszban végrehajtott nagy kockázatú 
kutatás és innováció finanszírozásában 
keletkezett rést, valamint ösztönözzük az 
innovációt és fokozzuk a kutatási 
eredmények magánszektorban történő 
forgalmazását.

Or. en
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Indokolás

Nehéz definiálni, mit jelent az „innovatív kkv”.

Módosítás 1243
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani. 
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra. 
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak. 
Ennek érdekében egy célzott kkv-program
az innovációs ciklus egészére kiterjedő, 
több szakaszból álló, zökkenőmentes 
támogatást fog biztosítani. A kkv-eszköz 
révén minden olyan innovatív kkv 
támogatásban fog részesülni, amely erősen 
törekszik a fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 
beleértve a szolgáltatásokat, a nem 
technológiai és a társadalmi innovációkat. 
A cél a kkv-k innovációs potenciáljának 
fejlesztése és kiaknázása azáltal, hogy 
kitöltjük a korai szakaszban végrehajtott 
nagy kockázatú kutatás és innováció 
finanszírozásában keletkezett rést, valamint 
ösztönözzük az innovációt és fokozzuk a 
kutatási eredmények magánszektorban 
történő forgalmazását.

Or. en

Indokolás

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.
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Módosítás 1244
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fog célra rendelt 
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd.

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fog célra rendelt 
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd. Az együttműködésen 
alapuló projektek és támogatás a 
finanszírozás egyik fő célpontja. Az 
Enterprise Europe Network tagjai is 
támogatják a kkv-kat azáltal, hogy a 
vállalkozásokhoz közeli regionális és helyi 
tanácsadói szolgálataikon keresztül 
tanácsot adnak a kutatás- és 
innovációfinanszírozással kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fog célra rendelt 
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd.

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fog célra rendelt 
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd. Ez az eszköz 
megteremti a szükséges rugalmasságot, 
hogy lehetővé váljon a kkv-k kutatási 
projektekbe való bevonása egy adott 
projekt futamidejére vagy akár annál 
rövidebb korlátozott időtartamra is. 
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Lehetővé teszi továbbá a projektek egy új, 
kisebb kategóriájának (mikroprojektek) 
létrehozását a nagyobb kutatási 
projektekből kiváló kkv-k számára.

Or. en

Módosítás 1246
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fog célra rendelt 
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd.

A célzott kkv-eszköz tematikusan 
kapcsolódik a „Vezető szerep az alap- és 
az ipari technológiák területén” elnevezésű 
egyedi célkitűzéshez, és a „társadalmi 
kihívások” prioritáshoz tartozó 
valamennyi egyedi célkitűzéshez.

Or. en

Módosítás 1247
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fog célra rendelt
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd.

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó egyedi célkitűzések 
mindegyike fel fogja használni a célzott
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd, elegendő 
mennyiségben legalább 10 000 kkv 
európai dimenzióval rendelkező 
innovációs tevékenységének 
támogatásához.

Or. en
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Indokolás

Nem szabad gyengíteni a társadalmi kihívások és a kkv-eszköz közötti kapcsolatot. A kkv-
eszköz kezelésében a méretgazdaságosság elérése érdekében jelezni kell a kkv-kkal 
kapcsolatos projektek számát a kkv-eszköz – különösen a mentori/tanácsadási szolgáltatások 
– hatékony végrehajtása érdekében.

Módosítás 1248
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fog célra rendelt 
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd.

A célzott kkv-eszköz alulról felfelé 
irányuló pályázati felhívásokat fog közzé 
tenni a társadalmi kihívásokra és az alap-
és ipari technológiák területén kivívott 
vezető szerepre vonatkozó egyedi
célkitűzések mindegyike tekintetében.

Or. en

Módosítás 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fog célra rendelt
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd.

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fogja a célzott kkv-
eszközt, és annak céljára el elkülönítik a 
rendelkezésükre álló költségvetés 10%-át.

Or. en
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Módosítás 1250
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fog célra rendelt
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd.

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fogja a célzott kkv-
programot, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek.

Or. en

Indokolás

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Módosítás 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A célzott kkv-eszközt központilag kell 
irányítani a szabályok egységes 
alkalmazása, az eszköz láthatósága, 
valamint az egységes belépési pont 
biztosítása érdekében, megkönnyítve a 
kkv-k részvételét. A kkv-eszköznek hozzá 
kell járulnia a „vezető szerep az alap- és 
az ipari technológiák területén”, valamint 
a „társadalmi kihívások” elnevezésű 
egyedi célkitűzések megvalósításához.
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Or. en

Módosítás 1252
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-eszköz a közbeszerzéseket végző 
uniós szervek „top-down” folyamatban 
meghatározott egyes közös európai 
igényeinek kielégítésére szolgáló, 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzések vagy innovatív megoldásokra 
irányuló beszerzések céljaira is 
alkalmazható eszköz.

Or. en

Módosítás 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-eszközt központilag kell irányítani a 
szabályok egységes alkalmazása, az eszköz
láthatósága, valamint az egységes belépési 
pont biztosítása érdekében, megkönnyítve 
a kkv-k részvételét.

Or. en

Módosítás 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.3 pont – a pont – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az eszköz megteremti a szükséges 
rugalmasságot, hogy lehetővé váljon a 
kkv-k kutatási projektekbe való bevonása 
egy adott projekt futamidejére vagy akár 
annál rövidebb korlátozott időtartamra is. 
Lehetővé teszi továbbá a projektek egy új, 
kisebb kategóriájának (mikroprojektek) 
létrehozását függetlenül létrehozott vagy 
nagyobb kutatási projektekből kiváló kkv-
k számára.

Or. en

Módosítás 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.3 pont – a pont – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-eszköz tekintetében elő kell írni egy 
részletes félidei felülvizsgálatot. 
Amennyiben a kkv-eszköz kapcsán 
kitűzött abszorpciós célok nem teljesültek, 
a megmaradt forrásokat az ipari vezető 
szereppel és a társadalmi kihívásokkal 
foglalkozó pillérekhez kell 
átcsoportosítani.

Or. en

Módosítás 1256
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

c) A kkv-k innovációs kapacitásának 
növelése

c) A kkv-támogatás fősodorba való 
bevonása és a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése

Or. en

Módosítás 1257
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogram egészében 
támogatásban fognak részesülni a kkv-kra 
vonatkozó különintézkedések végrehajtását 
és kiegészítését elősegítő cselekvések.

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást 
kapnak. Különösen a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogram egészében 
támogatásban fognak részesülni a kkv-kra 
vonatkozó különintézkedések végrehajtását 
és kiegészítését elősegítő cselekvések. Ez 
magában foglalja a kkv-k 
programirányításban – különösen a 
kutatási menetrendek kidolgozásában és 
az állami-magán partnerségek 
végrehajtásában – való fokozott 
részvételének előmozdítását.

Or. en

Módosítás 1258
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a kkv-k innovációs Különösen a kkv-k innovációs 
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kapacitásának növelése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogram egészében 
támogatásban fognak részesülni a kkv-kra 
vonatkozó különintézkedések végrehajtását 
és kiegészítését elősegítő cselekvések.

kapacitásának növelése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogram egészében 
támogatásban fognak részesülni a kkv-kra 
vonatkozó különintézkedések végrehajtását 
és kiegészítését elősegítő cselekvések, 
többek között az alkalmazott kutatással 
foglalkozó európai intézeteknek nyújtott 
pénzügyi támogatás révén, melynek célja 
az egyes kkv-kkal együttesen végrehajtott 
projektek megvalósítása és az alkalmazott 
kutatás költségeinek és kockázatainak 
fedezése, azzal a feltétellel, hogy a 
kedvezményezett kötelezettséget vállal az 
eredmények ipari felhasználására.

Or. it

Módosítás 1259
Francesco De Angelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogram egészében 
támogatásban fognak részesülni a kkv-kra 
vonatkozó különintézkedések végrehajtását 
és kiegészítését elősegítő cselekvések.

Különösen a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogram egészében 
támogatásban fognak részesülni a kkv-kra 
vonatkozó különintézkedések végrehajtását 
és kiegészítését elősegítő cselekvések, ún. 
„innovációs utalványok” alkalmazásával, 
amelyek lehetővé teszik az érdekelteknek, 
hogy egy másik tagállam vagy társult 
ország kutatóegységének szolgálatait 
vegyék igénybe.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások kereskedelmét lehetővé tévő utalványok bevezetése hasznos eszköz lehet a 
kkv-k növekedésének javítása érdekében.
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Módosítás 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogram egészében 
támogatásban fognak részesülni a kkv-kra 
vonatkozó különintézkedések végrehajtását 
és kiegészítését elősegítő cselekvések.

Különösen a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése érdekében a 
„Horizont 2020” keretprogram egészében 
támogatásban fognak részesülni a kkv-kra 
vonatkozó különintézkedések végrehajtását 
és kiegészítését elősegítő cselekvések. A 
tervek szerint szoros együttműködést kell 
fenntartani a COSME által finanszírozott 
Enterprise Europe Network hálózattal.

Or. en

Módosítás 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacorientált innováció támogatása abból 
a célból, hogy az innovációhoz és a 
különösen az innovatív kkv-k növekedését 
gátló tényezők kezeléséhez szükséges 
keretfeltételek javuljanak.

A piacorientált innováció támogatása abból 
a célból, hogy az innovációhoz és a 
különösen az innovatív kkv-k növekedését 
gátló tényezők kezeléséhez szükséges 
keretfeltételek javuljanak. Az anyagok 
ökotoxicitásának értékelésére alkalmazott 
bizonyos szabályozási módszerek 
akadályozzák a komplex természetes 
anyagokból előállított készítmények piaci 
forgalomba helyezését. Új módszereket 
kell kidolgozni annak érdekében, hogy 
hatékonyabban lehessen értékelni a 
komplex természetes anyagok környezeti 
hatását. 

Or. fr
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Indokolás

Az anyagok ökotoxicitásának értékelésére alkalmazott bizonyos módszerek nem alkalmasak a 
komplex természetes anyagok tulajdonságainak értékelésére, különösen ami a REACH 
irányelv által megkövetelt, természetes lebomlás értékelésére szolgáló vizsgálati módszereket 
illeti. Az ilyen anyagok környezeti hatása a jelenlegi módszerekkel nem értékelhető 
megfelelően, és ez akadályozhatja piaci forgalomba helyezésüket. Ez aláássa a kkv-k 
versenyképességét és növekedési kilátásait, különösen az esszenciális olajokkal foglalkozó 
vállalkozásokét.

Módosítás 1262
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacorientált innováció támogatása abból 
a célból, hogy az innovációhoz és a 
különösen az innovatív kkv-k növekedését 
gátló tényezők kezeléséhez szükséges 
keretfeltételek javuljanak.

A piacorientált innováció támogatása abból 
a célból, hogy az innovációhoz és a 
különösen az innovatív kkv-k növekedését 
gátló tényezők kezeléséhez szükséges 
keretfeltételek javuljanak, továbbá 
innovációs záradék bevezetése az 
innovatív termékeket kínáló kkv-k 
kiválasztásának lehetővé tétele érdekében.

Or. fr

Módosítás 1263
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacorientált innováció támogatása abból 
a célból, hogy az innovációhoz és a 
különösen az innovatív kkv-k növekedését 
gátló tényezők kezeléséhez szükséges 
keretfeltételek javuljanak.

A piacorientált innováció támogatása abból 
a célból, hogy az innovációhoz és a 
különösen a kkv-kban zajló innováció
növekedését gátló tényezők kezeléséhez 
szükséges keretfeltételek javuljanak.

Or. en
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Indokolás

Elég nehéz definiálni, mit jelent az „innovatív kkv”.

Módosítás 1264
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.3 pont – d pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan innovatív közbeszerzési eljárások 
előmozdítása, amelyek a technológiai 
transzferrel foglalkozó vállalkozások 
számára elsőként lehetővé teszik az ilyen 
eljárásokban való részvételt. 

Or. fr

Módosítás 1265
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Az állami kutatás és a piac közötti 
tudás- és technológiatranszfer 
támogatása. Az állami kutatás és az 
innovatív kkv-k közötti átadási folyamatok 
támogatása az egyetemek, 
kutatóközpontok és kutatást végző kkv-k 
kutatási eredményei és találmányai piacra 
juttatásának hatékony 
mechanizmusaként. Ezen új eredmények 
felhasználására irányuló (ún. spin-in) 
projektek évente mintegy 2000 európai 
kkv támogatását tűzik ki célul.

Or. en
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Indokolás

A spin-in projektek nem szerepelnek az „innováció a kkv-knál” célkitűzésre szánt 
költségvetésben. Ahhoz, hogy helyi szintű közvetítőket találjunk (a legkisebb tagállamokban 
is), legalább 2000 kkv-t kell támogatásban részesíteni. 

Módosítás 1266
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés minden ember 
élethosszig tartó egészségének és jólétének 
javítása.

Az egyedi célkitűzés minden ember 
élethosszig tartó egészségének és jólétének 
javítása, valamint az egyészség és jóllét 
terén kialakult, társadalmi-gazdasági 
tényezők, illetve státusz vagy nemi 
hovatartozás által meghatározott 
egyenlőtlenségek felszámolása.

Or. en

Módosítás 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a munkahely-teremtés és 
a növekedés mind olyan célok, amelyeket 
az e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához.

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, az idősödő népesség 
autonómiájával kapcsolatos feladatok 
megoldása, a munkahelyteremtés és a 
növekedés mind olyan célok, amelyeket az 
e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához.
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Or. en

Indokolás

A társadalmi szempontok jelentősége a közeljövőben növekedni fog.

Módosítás 1268
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a munkahely-teremtés és 
a növekedés mind olyan célok, amelyeket 
az e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához.

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható, biztonságos
egészségügyi- és ellátórendszerek, a 
munkahelyteremtés és a növekedés mind 
olyan célok, amelyeket az e területen folyó 
kutatás és innováció támogatásával az EU 
el kíván érni, és amelyek nagyban 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia 
megvalósulásához.

Or. en

Módosítás 1269
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségben és jólétben töltött élet, a 
magas színvonalú és gazdasági 
szempontból fenntartható egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a munkahely-teremtés és 
a növekedés mind olyan célok, amelyeket 
az e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia megvalósulásához.

Az egészségben és jólétben töltött élethez 
való egyenlő esély, a magas színvonalú,
gazdasági szempontból fenntartható és 
innovatív egészségügyi- és 
ellátórendszerek, a szociális jóléti 
mechanizmusok, a munkahelyteremtés és a 
növekedés mind olyan célok, amelyeket az 
e területen folyó kutatás és innováció 
támogatásával az EU el kíván érni, és 
amelyek nagyban hozzájárulnak az Európa 
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2020 stratégia megvalósulásához.

Or. en

Módosítás 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatásoknak lehetővé kell tenniük a 
fejlett terápiás és a sejtterápiás módszerek 
fejlesztését, előtérbe helyezve a krónikus 
és a degeneratív betegségek kezelését.

Or. en

Módosítás 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meg kell erősíteni a hőmérséklet 
növekedésével és az éghajlatváltozással 
összefüggő, különösen – de nem kizárólag 
– a földközi-tengeri országokat érintő 
betegségekkel kapcsolatos kutatásokat.

Or. en

Módosítás 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatásoknak lehetővé kell tenniük a 
krónikus és a degeneratív betegségek 
kezelését célzó fejlett terápiás és 
sejtterápiás módszerek fejlesztését.

Or. en

Módosítás 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.
A hatékony irányítás megkívánja a 
fogyatékossággal élők számára nem 
akadálymentesített környezet által 
generált többletköltségek 
figyelembevételét is.

Or. fr
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Módosítás 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek társadalmi és 
pénzügyi költségei folyamatosan 
növekednek, az ellátási és megelőzési 
intézkedések valamennyi korcsoportban 
egyre többe kerülnek, a 65 évesnél idősebb 
európai polgárok száma a 2008-as 85 
millióról 2060-ig várhatóan 151 millióra, a 
80 évesnél idősebbeké pedig ugyanebben 
az időszakban 22 millióról 61 millióra fog 
emelkedni. A fogyatékosság alapján 
történő hátrányos megkülönböztetés és a 
fogyatékossággal élők számára nem 
megközelíthető fizikai vagy társadalmi 
környezet megteremtése is költségeket 
generál. Az e jelenségekhez kapcsolódó 
költségeket csökkenteni kell, illetve 
bizonyos korlátok között kell tartani, hogy 
ne jelentsenek elviselhetetlenül magas 
terhet: ehhez részben az szükséges, hogy 
minden polgár egészségben és jólétben 
élhesse le életét, ami pedig a betegségek és 
a fogyatékosságok hatékony 
megelőzésének, gyógyításának és 
kezelésének függvénye.

Or. en

Módosítás 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
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folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy az embereket 
jobban tájékoztassák, és ösztönözzék őket 
az egészséget meghatározó felelősségteljes 
döntések meghozatalára annak 
érdekében, hogy minden polgár optimális
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Or. fr

Indokolás

Az EU – jelenleg súlyos nyomás alatt működő – egészségügyi és szociális ellátórendszerei 
jövőjének biztosításának előfeltétele többek között, hogy a közhatóságok megfelelő 
megközelítést alkalmazzanak döntéseikben, például a megelőzhető betegségekkel 
kapcsolatban előmozdítsák a kockázatot jelentő életvitellel kapcsolatos tudatosságot és 
felelősségvállalást.

Módosítás 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
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2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. A hosszabb 
élettartam olyan fejlemény, amely előnyös 
társadalmi és gazdasági 
következményekkel és lehetőségekkel 
szolgál a társadalom számára. Az e 
jelenségekhez kapcsolódó költségeket 
csökkenteni kell, illetve bizonyos korlátok 
között kell tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Or. en

Módosítás 1277
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 

Az egészség és jóllét terén tapasztalható 
egyenlőtlenségek fokozódnak, miközben 
az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések pedig valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek. A 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Biztosítani kell az 
egészéghez és jólléthez való egyenlő 
hozzáférést, és mérsékelni kell a nemi 
hovatartozással kapcsolatos, illetve 
társadalmi-gazdasági meghatározó 
tényezők jelentőségét, továbbá a fenti
jelenségekhez kapcsolódó költségeket meg 
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gyógyításának és kezelésének függvénye. kell előzni, csökkenteni kell, illetve 
bizonyos korlátok között kell tartani, hogy 
ne jelentsenek elviselhetetlenül magas 
terhet: ehhez részben az szükséges, hogy 
minden polgár egészségben és jólétben 
élhesse le életét, ami pedig a betegségek és 
a fogyatékosságok hatékony 
megelőzésének, gyógyításának és 
kezelésének függvénye.

Or. en

Módosítás 1278
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak. Egyéb betegségek –
különösen a neurodegeneratív betegségek 
– esetében a hatékony megelőzési 
stratégiákhoz először is jelentős 
mértékben fokozni kell az etiológiai 
kutatásokat és fejleszteni kell a jobb korai 
felismerést és a kezelési módszereket.

Or. it

Módosítás 1279
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a reumás betegségek és 
váz- és izomrendszeri betegségek, az 
autoimmun betegségek, a mentális és 
idegrendszeri betegségek, a túlsúly és az 
elhízás, valamint a képességcsökkenés 
különböző formái nagymértékben felelősek 
a fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. en

Módosítás 1280
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a reumás betegségek és 
váz- és izomrendszeri betegségek, a 
mentális és idegrendszeri betegségek, a 
túlsúly és az elhízás, valamint a 
képességcsökkenés különböző formái 
nagymértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. en



AM\907546HU.doc 157/171 PE492.765v01-00

HU

Módosítás 1281
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a reumás betegségek és 
váz- és izomrendszeri betegségek, a 
mentális és idegrendszeri betegségek, a 
túlsúly és az elhízás, valamint a 
képességcsökkenés különböző formái 
nagymértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. en

Módosítás 1282
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a 
légzőszervi betegségek, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagymértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. fr



PE492.765v01-00 158/171 AM\907546HU.doc

HU

Módosítás 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a neurodegeneratív 
megbetegedések, a mentális és 
idegrendszeri betegségek, a túlsúly és az 
elhízás, valamint a képességcsökkenés 
különböző formái nagymértékben felelősek 
a fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. en

Módosítás 1284
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a függőségi szindrómák, a 
túlsúly és az elhízás, valamint a 
képességcsökkenés különböző formái nagy 
mértékben felelősek a fogyatékosságokért, 
a rossz egészségi állapotért és a korai 
halálozásért, emellett súlyos társadalmi és 
gazdasági költségekkel is járnak.

Or. de
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Módosítás 1285
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. Ezek a 
számok drámaian fognak növekedni, 
főként Európa idősödő népessége és az 
időskorhoz kapcsolódó neurodegeneratív 
betegségek előfordulásának növekedése 
miatt. A környezeti, életstílusbeli, 
társadalmi és gazdasági tényezők az 
említett betegségek közül számosnak a 
kialakulásában fontos szerepet játszanak: 
becslések szerint az összes betegség akár 
egyharmada ezeknek tudható be. Egyéb 
betegségek – például a neurodegeneratív 
betegségek – esetében azonban a hatékony 
megelőzési stratégiák elsősorban az e 
betegségek kialakulásával foglalkozó 
kutatások jelentős mértékű fokozását és a 
jobb korai felismerési módszerek és 
kezelések – köztük a korszerű, személyre 
szabott terápiák – kifejlesztését teszik 
szükségessé.

Or. en

Módosítás 1286
Oreste Rossi
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek. A 45–64 év közöttiek 
esetében minden negyedik haláleset 
hátterében a rák áll, míg az Unióban több 
mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. Ezek a 
számok drámaian növekedni fognak, 
főként a neurodegeneratív betegségek –
pl. a Parkinson- és az Alzheimer-kór –
előfordulási gyakoriságának növekedése 
miatt, ami az európai népesség 
elöregedésével áll összefüggésben. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be. Egyéb betegségek – különösen 
a neurodegeneratív betegségek – esetében 
azonban a hatékony megelőzési 
stratégiákhoz először is jelentős 
mértékben fokozni kell az etiológiai 
kutatásokat és fejleszteni kell a jobb korai 
felismerést és a kezelési módszereket.

Or. it

Módosítás 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be. Ezek a számok drámaian 
fognak növekedni, főként Európa idősödő 
népessége és az időskorhoz kapcsolódó 
neurodegeneratív betegségek – mint 
például a Parkinson-kór és az Alzheimer-
kór – előfordulásának növekedése miatt. 
Egyéb betegségek – különösen a 
neurodegeneratív betegségek – esetében 
azonban a hatékony megelőzési 
stratégiákhoz először is jelentős 
mértékben fokozni kell az e betegségek 
kialakulásával foglalkozó kutatásokat és 
fejleszteni kell a jobb korai felismerést és 
a kezelési módszereket. 

Or. en

Indokolás

Rendkívül komoly társadalmi-gazdasági tényezők kapcsolódnak az agyi rendellenességekhez, 
ezért sürgősen jelentős mértékű kutatásfinanszírozást kell biztosítani az okok azonosítása, a 
korai felismerés javítása és a jobb kezelési lehetőségek kidolgozása érdekében. Ez különösen 
igaz a neurodegeneratív betegségekre, amelyek az idősödő népesség miatt egyre gyakoribbá 
fognak válni és egyre több költséget jelentenek majd az egészségügyi rendszerek számára.
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Módosítás 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be. Egyéb betegségek – különösen 
a neurodegeneratív betegségek – esetében 
azonban a hatékony megelőzési 
stratégiákhoz először is jelentős 
mértékben fokozni kell az e betegségek 
kialakulásával foglalkozó kutatásokat és 
fejleszteni kell a jobb korai felismerést és 
a kezelési módszereket.

Or. en

Indokolás

Rendkívül komoly társadalmi és gazdasági tényezők kapcsolódnak az agyi 
rendellenességekhez, ezért sürgősen jelentős mértékű kutatásfinanszírozást kell biztosítani az 
okok azonosítása, a korai felismerés javítása és a jobb kezelési lehetőségek kidolgozása 
érdekében. Ez különösen igaz a neurodegeneratív betegségekre, amelyek az idősödő népesség 
miatt egyre gyakoribbá fognak válni és egyre több költséget jelentenek majd az egészségügyi 
rendszerek számára.
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Módosítás 1289
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be. Egyéb betegségek – különösen 
a neurodegeneratív betegségek – esetében 
azonban a hatékony megelőzési 
stratégiákhoz először is jelentős 
mértékben fokozni kell az e betegségek 
kialakulásával foglalkozó kutatásokat és 
fejleszteni kell a jobb korai felismerést és 
a kezelési módszereket. 

Or. en

Indokolás

Rendkívül komoly társadalmi és gazdasági tényezők kapcsolódnak az agyi 
rendellenességekhez, ezért sürgősen jelentős mértékű kutatásfinanszírozást kell biztosítani az 
okok azonosítása, a korai felismerés javítása és a jobb kezelési lehetőségek kidolgozása 
érdekében. Ez különösen igaz a neurodegeneratív betegségekre, amelyek az idősödő népesség 
miatt egyre gyakoribbá fognak válni és egyre több költséget jelentenek majd az egészségügyi 
rendszerek számára.
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Módosítás 1290
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. Ezek a 
számok drámaian fognak növekedni, 
főként Európa idősödő népessége és a 
neurodegeneratív betegségek – mint 
például a Parkinson-kór és az Alzheimer-
kór – előfordulásainak növekedése miatt.
A környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

Or. it

Módosítás 1291
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
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pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. Az 
Unióban több mint 120 millió polgár 
szenved reumás vagy váz- és 
izomrendszeri betegségektől, és e 
betegségek összes költségét 240 milliárd 
euróra becsülik. A környezeti, 
életstílusbeli, társadalmi és gazdasági 
tényezők az említett betegségek közül 
számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

Or. en

Módosítás 1292
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, és több 
mint 120 millió ember szenved reumás 
vagy váz- és izomrendszeri betegségektől, 
az agyi rendellenességek pedig (beleértve 
többek között a szellemi egészséget 
fenyegető betegségeket is) a becslések 
szerint 800 milliárd EUR költséget 
okoznak. A környezeti, életstílusbeli, 
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szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

társadalmi és gazdasági tényezők az 
említett betegségek közül számosnak a 
kialakulásában fontos szerepet játszanak: 
becslések szerint az összes betegség akár 
egyharmada ezeknek tudható be.

Or. en

Módosítás 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés – 1 albezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A ritka betegségek továbbra is óriási 
kihívást jelentenek az Unió és a 
tagállamok számára. A ritka betegségek 
száma 6000 és 8000 között van, és e 
betegségek Európa-szerte megközelítőleg 
30 millió embert érintenek. E 
betegségekre csak a tagállamok 
együttműködésével alakítható ki hatékony 
kezelés, mert az egyes tagállamokban 
felmerülő esetek száma nem elegendő 
ahhoz, hogy hatékony kutatást 
folytassanak.

Or. en

Módosítás 1294
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyermekkori betegségek, ideértve a 
koraszüléshez kapcsolódó betegségeket, 
valamint magát a koraszülöttséget, 
jelentős társadalmi kihívást jelentenek. A 
gyermekek egészsége kiemelt kérdés az 
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Európai Unióban. A ritka betegségekhez 
hasonlóan, a hatékony kutatás és kezelés 
csak közös európai stratégia révén 
valósulhat meg.

Or. de

Indokolás

Európában minden tizedik csecsemő koraszülöttként jön a világra. A koraszülést jelenleg a 
csecsemőhalandóság első számú okaként tartjuk számon, még akkor is, ha az európai 
országokban az újszülöttek kielégítő színvonalú ellátást kapnak. Csak Németországban a 
koraszülötteknek nyújtott orvosi ellátás költsége eléri az évi 500 millió eurót. Ezért e területen 
Európa-szerte sürgős kutatásokra volna szükség.

Módosítás 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gyermekbetegségek, ideértve a koraszülött 
gyermekeket
A gyermekek egészsége alapvető 
fontosságú terület az Európai Unióban. A 
ritka betegségekhez hasonlóan, a 
hatékony kutatás és kezelés csak közös 
európai erőfeszítés révén valósulhat meg.

Or. en

Módosítás 1296
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór és a malária) globális problémát 
jelentenek: ezekre vezethető vissza a 

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór és a malária) globális problémát 
jelentenek: ezekre vezethető vissza a 
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világszinten betegség miatt elvesztett 1,5 
millió életév 41%-a, amelyből 8% 
Európára jut. Fel kell készülni továbbá az 
újonnan fellépő járványokra és az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia fokozódására.

világszinten betegség miatt elvesztett 1,5 
millió életév 41%-a, amelyből 8% 
Európára jut. Fel kell készülni továbbá az 
újonnan fellépő járványokra és az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia fokozódására. Ez szükségképp 
maga után vonja az olyan terápiás formák 
kutatásának támogatását, amelyek 
kiegészítik az antibiotikumos kezelést vagy 
ahelyett alkalmazhatók, mint például a 
fágterápia vagy a bakteriofág-alapú 
orvoslás.

Or. fr

Módosítás 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór és a malária) globális problémát 
jelentenek: ezekre vezethető vissza a 
világszinten betegség miatt elvesztett 1,5 
millió életév 41%-a, amelyből 8% 
Európára jut. Fel kell készülni továbbá az 
újonnan fellépő járványokra és az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia fokozódására.

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór, a malária és az elhanyagolt 
betegségek) globális problémát jelentenek: 
ezekre vezethető vissza a valamilyen 
fogyatékossággal leélt, világszinten 1,5 
milliárd életév 41%-a, amelyből 8% 
Európára jut. Fel kell készülni továbbá az 
újonnan fellépő járványokra és az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia fokozódására.

Or. en

Módosítás 1298
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór és a malária) globális problémát 
jelentenek: ezekre vezethető vissza a 
világszinten betegség miatt elvesztett 1,5 
millió életév 41%-a, amelyből 8% 
Európára jut. Fel kell készülni továbbá az 
újonnan fellépő járványokra és az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia fokozódására.

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór és a malária) globális problémát 
jelentenek: ezekre vezethető vissza a 
világszinten betegség miatt elvesztett 1,5 
millió életév 41%-a, amelyből 8% 
Európára jut. Fel kell készülni továbbá az 
újonnan fellépő járványokra és az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia fokozódására. Fokozott
aggodalomra adnak okot a vízhez 
kapcsolódó betegségek.

Or. en

Módosítás 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór és a malária) globális problémát 
jelentenek: ezekre vezethető vissza a 
világszinten betegség miatt elvesztett 1,5 
millió életév 41%-a, amelyből 8% 
Európára jut. Fel kell készülni továbbá az 
újonnan fellépő járványokra és az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztencia fokozódására.

A fertőző betegségek (köztük a HIV/AIDS, 
a gümőkór és a malária) globális problémát 
jelentenek: ezekre vezethető vissza a 
világszinten betegség miatt elvesztett 1,5 
millió életév 41%-a, amelyből 8% 
Európára jut. Fel kell készülni továbbá az 
új járványokra, az újból fellépő fertőző 
betegségekre és az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia 
fokozódására.

Or. en

Módosítás 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindeközben a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztési eljárások költségei egyre 
nőnek, hatékonyságuk pedig csökken. 
Megoldást kell találnunk az 
egészségügyben fennálló 
egyenlőtlenségekre és valamennyi európai 
polgár számára biztosítanunk kell a 
hatékony és szakszerű ellátáshoz való 
hozzájutást az egészségügyi 
rendszerekben.

Mindeközben a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztési eljárások költségei egyre 
nőnek, hatékonyságuk pedig csökken, 
mivel e szerek hatását gyakran nem 
vizsgálják abban a korcsoportban – pl. az 
idősek körében –, amelyben a leginkább 
igénybe veszik őket. Megoldást kell 
találnunk az egészségügyben fennálló 
egyenlőtlenségekre, és valamennyi európai 
polgár számára – életkortól és társadalmi 
háttértől függetlenül – biztosítanunk kell a 
hatékony és szakszerű egészségügyi 
rendszerek és biztonságos kezelési 
lehetőségek igénybevételének a 
lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A vényköteles gyógyszerek 30%-át és a recept nélkül kapható gyógyszerek 40%-át az idősek 
használják fel. Minthogy ezzel az idősek tekinthetők a gyógyszeripari termékek legjelentősebb 
felhasználói körének, törekednünk kell annak biztosítására, hogy az általuk használt 
gyógyszerek hatását az ő korcsoportjukban is kifejezetten vizsgálják.

Módosítás 1301
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindeközben a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztési eljárások költségei egyre 
nőnek, hatékonyságuk pedig csökken. 
Megoldást kell találnunk az 
egészségügyben fennálló 
egyenlőtlenségekre és valamennyi európai 
polgár számára biztosítanunk kell a 

Mindeközben a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztési eljárások költségei egyre 
nőnek, hatékonyságuk pedig csökken, az 
ezen eljárások alapjául szolgáló, humán 
vonatkozású állatkísérletek érvényességét 
pedig mind többen kétségbe vonják. Felül 
kell vizsgálni az ezekre vonatkozó 
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hatékony és szakszerű ellátáshoz való 
hozzájutást az egészségügyi 
rendszerekben.

szabályozás tudományos alapjait és elveit.
Megoldást kell találnunk az 
egészségügyben fennálló 
egyenlőtlenségekre és valamennyi európai 
polgár számára biztosítanunk kell a 
hatékony és szakszerű ellátáshoz való 
hozzájutást az egészségügyi 
rendszerekben.

Or. en

Indokolás

Az uniós kutatásoknak támogatniuk kell az orvosbiológiai kutatás paradigmaváltását, azaz a 
állatkísérletekről a XXI. század korszerű vizsgálati módszereire való átállást. A molekuláris 
biológia, a biotechnológia és egyéb területek fejlődése jelentős előrelépéseket tesz lehetővé 
abban, ahogyan a tudósok a gyógyszereket és az oltóanyagokat értékelhetik. Ezek az 
eredmények gyorsabbá, olcsóbbá és a humán expozíció tekintetében relevánsabbá teszik a 
vizsgálatokat.

Módosítás 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészséget és a jólétet más tényezők, 
mint pl. a vagyoni helyzet, a befogadás, a 
szerepvállalás, a társadalmi tőke és a 
munka is befolyásolják, ezért holisztikus 
szemléletre van szükség.

Or. en


