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Módosítás 1303
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló megfelelő 
kutatási és innovációs tevékenység 
kulcsszerephez juthat és ahhoz is kell 
jutnia a felvázolt kihívások kezelésében, 
elősegítheti, hogy minden ember 
egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
és élenjáróvá teheti Európát az egészséggel 
és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 
ütemben növekedő globális piacain.

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló és a 
harmadik országokkal partnerségben 
folytatott megfelelő kutatási és innovációs 
tevékenység kulcsszerephez juthat és 
ahhoz is kell jutnia a felvázolt globális
kihívások kezelésében, hozzájárulva ezzel 
a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez, 
elősegítheti, hogy minden ember 
egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
és élenjáróvá teheti Európát az egészséggel 
és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 
ütemben növekedő globális piacain.

Or. fr

Módosítás 1304
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló megfelelő 
kutatási és innovációs tevékenység 
kulcsszerephez juthat és ahhoz is kell 
jutnia a felvázolt kihívások kezelésében, 
elősegítheti, hogy minden ember 
egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
és élenjáróvá teheti Európát az egészséggel 
és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló és a 
harmadik országokkal partnerségben 
folytatott megfelelő kutatási és innovációs 
tevékenység kulcsszerephez juthat és 
ahhoz is kell jutnia a felvázolt globális
kihívások kezelésében, hozzájárulva ezzel 
a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez, 
elősegítheti, hogy minden ember 



PE492.789v01-00 4/190 AM\907849HU.doc

HU

ütemben növekedő globális piacain. egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
és élenjáróvá teheti Európát az egészséggel 
és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 
ütemben növekedő globális piacain.

Or. fr

Módosítás 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló megfelelő 
kutatási és innovációs tevékenység 
kulcsszerephez juthat és ahhoz is kell 
jutnia a felvázolt kihívások kezelésében, 
elősegítheti, hogy minden ember 
egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
és élenjáróvá teheti Európát az egészséggel 
és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 
ütemben növekedő globális piacain.

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló és a 
harmadik országokkal partnerségben 
folytatott megfelelő kutatási és innovációs 
tevékenység kulcsszerephez juthat és 
ahhoz is kell jutnia a felvázolt globális
kihívások kezelésében, hozzájárulva ezzel 
a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez, 
elősegítheti, hogy minden ember 
egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
és élenjáróvá teheti Európát az egészséggel 
és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 
ütemben növekedő globális piacain.

Or. fr

Indokolás

A betegségek és különösen a fertőző betegségek nem állnak meg az egyes tagállamok 
határainál, a terjedésük elleni küzdelem pedig – az uniós célkitűzéseknek megfelelően –
elősegíti a millenniumi célok elérését. „Élenjáróvá tenni Európát a globális piacokon”: 
nyilvánvalóan ez az Unió külső fellépéseinek egyik vezérelve, azonban az EU nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat is tett, amelyeket tiszteletben kell tartania; ez indokolja a 
millenniumi célok megemlítését.

Módosítás 1306
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló megfelelő 
kutatási és innovációs tevékenység 
kulcsszerephez juthat és ahhoz is kell 
jutnia a felvázolt kihívások kezelésében, 
elősegítheti, hogy minden ember 
egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
és élenjáróvá teheti Európát az egészséggel 
és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 
ütemben növekedő globális piacain.

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló megfelelő 
kutatási és innovációs tevékenység 
kulcsszerephez juthat és ahhoz is kell 
jutnia a felvázolt kihívások kezelésében, 
elősegítheti, hogy minden ember 
egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
megóvhatja Európát a világjárványokkal 
szemben és élenjáróvá teheti Európát az 
egészséggel és a jóléttel kapcsolatos 
innováció gyors ütemben növekedő 
globális piacain.

Or. en

Módosítás 1307
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek és a fogyatékosságok nem 
maradnak meg egy-egy ország határain 
belül. Az európai szinten zajló megfelelő 
kutatási és innovációs tevékenység 
kulcsszerephez juthat és ahhoz is kell 
jutnia a felvázolt kihívások kezelésében, 
elősegítheti, hogy minden ember 
egészségesebben és nagyobb jólétben éljen, 
és élenjáróvá teheti Európát az egészséggel 
és a jóléttel kapcsolatos innováció gyors 
ütemben növekedő globális piacain.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.).

Or. fr
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Módosítás 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nem csak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nem csak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg. A kihívásokra adott válasz 
sikeressége az innováció szempontjából 
attól függ, hogy sikerül-e egyensúlyt 
teremteni a termelési lánc felsőbb 
szintjein végzett kutatás és az ismeretek 
alkalmazásának támogatása között. Az 
együttműködésre épülő kutatás kiegészíti 
az első pillér keretében finanszírozott 
felderítő kutatást. Az együttműködésre 
épülő, a termelési lánc felsőbb szintjein 
végzett kutatás olyan eszköz, amelyet a 
klinikai kutatással egyenlő mértékben kell 
támogatni, hogy Európa az egészségügyi 
ágazatban versenyképesebbé váljon.

Or. fr

Módosítás 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nem csak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal és a 
fogyatékkal élők által a környezet 
megközelíthetetlensége következtében 
elszenvedett megkülönböztetésről, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nem csak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

Or. fr

Módosítás 1310
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséget, a 
betegségeket, a fogyatékosságokat, az 
ember növekedését és öregedését (ezen 
belül a várható élettartamot) befolyásoló 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
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célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nemcsak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

ismereteink javítását célzó kutatások terén, 
hanem attól is, hogy miként tudjuk az új és 
a már meglévő tudást zökkenőmentesen és 
széles körben innovatív, igényekre 
szabható és hatékony termékekre, 
stratégiákra, beavatkozásokra és 
szolgáltatásokra váltani. Mivel a felvázolt 
problémák nemcsak Európában, hanem –
sok esetben – világszinten tartósan fennálló 
kihívást jelentenek, megoldásuk több 
tudományágat átfogó, vegyes összetételű 
szakértői csoportok közötti, hosszú távú, 
összehangolt támogatást élvező 
együttműködést követel meg. Emellett 
szükség van a problémák társadalom-, 
gazdaság- és bölcsészettudományi 
szempontú vizsgálatára is.

Or. en

Módosítás 1311
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nemcsak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nem csak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
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támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

támogatást élvező globális együttműködést 
követel meg, beleértve az endémiás 
területeken a kutatási és fejlesztési 
képességet is.

A többi problémához hasonlóan az 
innováció sikere itt is a termelési lánc 
felsőbb szintjein végzett kutatás és az 
alkalmazások támogatása közötti 
megfelelő egyensúlytól függ majd. Az 
együttműködésen alapuló kutatás 
kiegészíti az első pillér keretében 
finanszírozott kísérleti kutatást. A 
termelési lánc felsőbb szintjein végzett, 
együttműködésen alapuló kutatás 
stratégiai eszköz, amelyet a klinikai 
kutatásokhoz hasonló mértékben kell 
támogatni, hogy Európa 
versenyképessebbé válhasson az 
egészségügyi ágazatban.

Or. en

Módosítás 1312
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nemcsak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható, hatékony és 
hozzáférhető termékekre, stratégiákra, 
beavatkozásokra és szolgáltatásokra 
váltani. Mivel a felvázolt problémák 
nemcsak Európában, hanem – sok esetben 
– világszinten tartósan fennálló kihívást 
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megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

jelentenek, megoldásuk több tudományágat 
átfogó, vegyes összetételű szakértői 
csoportok közötti, hosszú távú, 
összehangolt támogatást élvező 
együttműködést követel meg.

Or. en

Indokolás

Ha a kutatás célja a maximális társadalmi haszon megteremtése, nem elég, hogy csak 
innovatív és hatékony megoldásokat hoz létre: az eredményeket a nagyközönség számára is 
elérhetővé kell tenni.

Módosítás 1313
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nemcsak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható, hatékony és 
hozzáférhető termékekre, stratégiákra, 
beavatkozásokra és szolgáltatásokra 
váltani. Mivel a felvázolt problémák 
nemcsak Európában, hanem – sok esetben 
– világszinten tartósan fennálló kihívást 
jelentenek, megoldásuk több tudományágat 
átfogó, vegyes összetételű szakértői 
csoportok közötti, hosszú távú, 
összehangolt támogatást élvező 
együttműködést követel meg.

Or. en
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Módosítás 1314
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nemcsak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható, hatékony és 
hozzáférhető termékekre, stratégiákra, 
beavatkozásokra és szolgáltatásokra 
váltani. Mivel a felvázolt problémák 
nemcsak Európában, hanem – sok esetben 
– világszinten tartósan fennálló kihívást 
jelentenek, megoldásuk több tudományágat 
átfogó, vegyes összetételű szakértői 
csoportok közötti, hosszú távú, 
összehangolt támogatást élvező 
együttműködést követel meg.

Or. en

Módosítás 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
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kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nemcsak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó,
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható, hatékony és 
hozzáférhető termékekre, stratégiákra, 
beavatkozásokra és szolgáltatásokra 
váltani. Mivel a felvázolt problémák 
nemcsak Európában, hanem – sok esetben 
– világszinten tartósan fennálló kihívást 
jelentenek, megoldásuk több tudományágat 
átfogó, vegyes összetételű szakértői 
csoportok közötti, hosszú távú, 
összehangolt támogatást élvező 
együttműködést követel meg.

Or. en

Indokolás

Ha a kutatás célja a maximális társadalmi haszon megteremtése, annak eredményeit 
elérhetővé kell tenni a nagyközönség számára.

Módosítás 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nemcsak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható, hatékony és 
hozzáférhető termékekre, stratégiákra, 
beavatkozásokra és szolgáltatásokra 
váltani. Mivel a felvázolt problémák 
nemcsak Európában, hanem – sok esetben 
– világszinten tartósan fennálló kihívást 
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megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

jelentenek, megoldásuk több tudományágat 
átfogó, vegyes összetételű szakértői 
csoportok közötti, hosszú távú, 
összehangolt támogatást élvező 
együttműködést követel meg.

Or. en

Indokolás

Ha a kutatás célja a maximális társadalmi haszon megteremtése, nem elég, hogy csak 
innovatív és hatékony megoldásokat hoz létre: az eredményeket a nagyközönség számára is 
elérhetővé kell tenni.

Módosítás 1317
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nemcsak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével 
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható, hatékony, 
biztonságos és folyamatosan elérhető 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nemcsak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

Or. en
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Módosítás 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás összetettsége és elemeinek 
kölcsönös egymásra utaltsága okán európai 
szintű fellépésre van szükség. Számos 
olyan megközelítés, eszköz és technológia 
létezik, amely a szóban forgó kihíváshoz 
kapcsolódó kutatási és innovációs területek 
legtöbbjén alkalmazható, és amelynek 
használata leghatékonyabban uniós szinten 
segíthető elő. Ezek között említhető a 
hosszú időszakot felölelő kohors 
vizsgálatok és klinikai vizsgálatok végzése, 
az „-omika” végződésű technológiák 
klinikai alkalmazása vagy az IKT-
alkalmazásoknak az egészségügyi 
ellátásban való hasznosítása, vagyis az e-
egészségügy. A népesség egyes konkrét 
csoportjainak igényei szintén integrált 
megközelítést alkalmazva elégíthetők ki a 
leghatékonyabban, például a 
betegcsoportra és/vagy személyre szabott 
gyógyászat fejlesztése, a ritka betegségek 
kezelése, és az életvitelt segítő, illetve az 
önálló életvitelt lehetővé tevő megoldások 
biztosítása révén.

A kihívás összetettsége és elemeinek 
kölcsönös egymásra utaltsága okán európai 
szintű fellépésre van szükség. Számos 
olyan megközelítés, eszköz és technológia 
létezik, amely a szóban forgó kihíváshoz 
kapcsolódó kutatási és innovációs területek 
legtöbbjén alkalmazható, és amelynek 
használata leghatékonyabban uniós szinten 
segíthető elő. Ezek között említhető a 
hosszú időszakot felölelő kohors 
vizsgálatok és klinikai vizsgálatok végzése 
(amelyek középpontjában a gyógyszerek 
valamennyi korcsoportot érintő változásai 
és hatásai állnak), az „-omika” végződésű 
technológiák klinikai alkalmazása vagy az 
IKT-alkalmazásoknak az egészségügyi 
ellátásban való hasznosítása, vagyis az e-
egészségügy. A népesség egyes konkrét 
csoportjainak igényei szintén integrált 
megközelítést alkalmazva elégíthetők ki a 
leghatékonyabban, például a 
betegcsoportra és/vagy személyre szabott 
gyógyászat fejlesztése, a ritka betegségek 
kezelése, az idősek számára megfelelő 
gyógyszerek, és az életvitelt segítő, illetve 
az önálló életvitelt lehetővé tevő 
megoldások biztosítása révén.

Or. en

Indokolás

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
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trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Módosítás 1319
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
befolyásoló tényezők megismerésén, a 
hatékony megelőzési eszközök, köztük az 
oltások rendelkezésre állásán, a hatékony 
egészségügyi és járványfelügyeleti 
programokon, a betegségekre való 
felkészültségen, valamint a hatékony 
szűrőprogramokon is múlik.

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
befolyásoló tényezők megismerésén, a 
hatékony megelőzési eszközök, köztük az 
oltások rendelkezésre állásán, a hatékony 
egészségügyi és járványfelügyeleti 
programokon, a betegségekre való 
felkészültségen, valamint a hatékony 
szűrőprogramokon is múlik. Az európai 
sajátosságnak számító gyógyfürdői 
kezeléssel kapcsolatban megfelelő 
kutatásokat kell végezni, megvizsgálva 
mind a megelőzés, mind az egészségügyi 
ellátás és a jólét terén betöltött szerepét.

Or. fr

Módosítás 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 
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költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
befolyásoló tényezők megismerésén, a 
hatékony megelőzési eszközök, köztük az 
oltások rendelkezésre állásán, a hatékony 
egészségügyi és járványfelügyeleti 
programokon, a betegségekre való 
felkészültségen, valamint a hatékony 
szűrőprogramokon is múlik.

költséghatékony is. Az egészségfejlesztés, 
a jólét és a betegségek megelőzése az 
egészséget befolyásoló biológiai és 
társadalmi tényezők megismerésén, a 
hatékony megelőzési eszközök (köztük az 
oltások, valamint a társadalmi befolyásoló 
tényezőket és a kockázati csoportokat 
célzó szakpolitikai intézkedések)
rendelkezésre állásán, a hatékony 
egészségfejlesztési, egészségügyi és 
járványfelügyeleti programokon, a 
betegségekre való felkészültségen, 
valamint a hatékony szűrőprogramokon is 
múlik.

Or. en

Módosítás 1321
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
befolyásoló tényezők megismerésén, a 
hatékony megelőzési eszközök, köztük az 
oltások rendelkezésre állásán, a hatékony 
egészségügyi és járványfelügyeleti 
programokon, a betegségekre való 
felkészültségen, valamint a hatékony 
szűrőprogramokon is múlik.

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek, többek között a 
foglalkozási megbetegedések megelőzése 
az egészséget befolyásoló tényezők 
megismerésén, a hatékony megelőzési 
eszközök, köztük az oltások rendelkezésre 
állásán, a hatékony egészségügyi és 
járványfelügyeleti programokon, a 
betegségekre való felkészültségen, 
valamint a hatékony szűrőprogramokon is 
múlik.

Or. en
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Módosítás 1322
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
befolyásoló tényezők megismerésén, a 
hatékony megelőzési eszközök, köztük az 
oltások rendelkezésre állásán, a hatékony 
egészségügyi és járványfelügyeleti 
programokon, a betegségekre való 
felkészültségen, valamint a hatékony 
szűrőprogramokon is múlik.

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
befolyásoló tényezők – többek között a 
társadalmi-gazdasági státusz és a nem –
megismerésén, a hatékony megelőzési 
eszközök, köztük az oltások rendelkezésre 
állásán, a hatékony egészségügyi és 
járványfelügyeleti programokon, a 
betegségekre való felkészültségen, 
valamint a hatékony szűrőprogramokon is 
múlik.

Or. en

Módosítás 1323
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül számos különböző 
egészségfejlesztési probléma a nemzeti és 
a globális egészségügyi ellátórendszerek 
és intézmények működésével, azaz a 
szakemberek, a politikusok, a betegek és 
azok hozzátartozói közötti interakciók 
részét képező társadalmi, etikai, kulturális 
és kommunikációs folyamatokkal áll 
összefüggésben. Az ilyen problémák 
kivizsgálása és megértése 
társadalomtudományi, kulturális és 
kommunikációs szakértelmet kíván.
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Módosítás 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 
hatékony terjesztése és nagy léptékű 
kohors vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények klinikai alkalmazási 
módokká való alakítása, különösen klinikai 
vizsgálatok végzése révén (amelyeket 
például multidiszciplináris, meghatározott 
betegségre szakosodott szakértői 
központokban végeznek).

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal – köztük a 
fogyatékosságokhoz kötődő 
megkülönböztetéssel és a társadalmi 
környezetben meglévő korlátokkal –, 
valamint a jó egészségi állapotot és a 
jólétet előmozdító tényezőkkel kapcsolatos 
alapvető ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos 
adatok hatékony terjesztése és nagy léptékű 
kohors vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények klinikai alkalmazási 
módokká való alakítása, különösen klinikai 
vizsgálatok végzése révén (amelyeket 
például multidiszciplináris, meghatározott 
betegségre szakosodott szakértői 
központokban végeznek).

Or. fr

Módosítás 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
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gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 
hatékony terjesztése és nagy léptékű 
kohors vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények klinikai alkalmazási 
módokká való alakítása, különösen 
klinikai vizsgálatok végzése révén.

gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 
hatékony terjesztése és nagy léptékű 
kohors vizsgálatokkal való összekapcsolása 
szintén alapvető fontosságú, csakúgy, mint 
a kutatási eredmények klinikai alkalmazási 
módokká való alakítása, aminek az egyes 
korcsoportok igényeinek megfelelő 
gyógyszerek fejlesztése érdekében 
valamennyi korcsoportot figyelembe kell 
vennie.

Or. en

Indokolás

Mivel 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. Ez egyúttal összhangban áll azzal a jelentőséggel, 
amelyet az EU a betegek biztonságának tulajdonít.

Módosítás 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegek igényeihez igazítható, új 
megelőzési és terápiás stratégiák 
kialakítása érdekében fejleszteni kell a 
személyre szabott gyógyászatot, fokozva 
ezzel a megelőzést és a betegségek korai 
felismerését. A kutatás révén azonosítani 
kell, még jobban meg kell világítani és ki 
kell dolgozni a terápiás döntéshozatalt 
befolyásoló tényezőket.

Or. en
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Módosítás 1327
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Társadalmi kihívást jelent az 
egészségügyhöz és a jóléthez való egyenlő 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
társadalmi-gazdasági helyzet és a nem 
jelentőségének felszámolása, amellyel 
egyidejűleg a demográfiai változások 
nyomán az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben 
támasztott követelményeket is teljesíteni 
kell. Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Or. en

Módosítás 1328
Romana Jordan
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak, valamint új terápiák és 
alternatív, költséghatékony 
biotechnológiai gyártási módszerek révén 
elősegítik a költségek csökkentését.
Mindez hozzájárul ezen társadalmi 
csoportok fizikai, szociális és mentális 
jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Or. en

Módosítás 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a Mivel a népesség egyre több tagja egyre 
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fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

fiatalabb kortól kezdve szenved krónikus 
betegségben, a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Or. en

Módosítás 1330
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok, valamint a mobilitási és 
hozzáférési problémák egyre nagyobb 
terhet jelentenek, és ez további 
követelményeket támaszt az egészségügyi 
és társadalombiztosítási szektorral 
szemben. Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
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erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Or. en

Módosítás 1331
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
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térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek, a krónikus betegségekben 
szenvedők és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Or. it

Módosítás 1332
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek, a krónikus betegségben 
szenvedők és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.
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Or. en

Módosítás 1333
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek, a krónikus betegségben 
szenvedők és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Or. en

Indokolás

A krónikus betegségek jelentik a legnagyobb kihívást annak az uniós célnak a szempontjából, 
hogy 2020-ig kettővel emelni kívánják az európai polgárok által egészségben töltött életévek 
számát. Ezt külön meg kell említeni annak biztosítása érdekében, hogy minden krónikus 
betegségben szenvedőnek a javára váljon a megelőzéssel és a gyógyítással kapcsolatos 
döntéshozatal javítása, a legjobb gyakorlatok terjesztése és a technológiai és társadalmi 
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újítások térnyerése.

Módosítás 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek, a krónikus betegségben 
szenvedők és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Or. en

Indokolás

A krónikus betegségek jelentik a legnagyobb kihívást annak az uniós célnak a szempontjából, 
hogy 2020-ig kettővel emelni kívánják az európai polgárok által egészségben töltött életévek 
számát. Ezt külön meg kell említeni annak biztosítása érdekében, hogy minden krónikus 
betegségben szenvedőnek a javára váljon a megelőzéssel és a gyógyítással kapcsolatos 
döntéshozatal javítása, a legjobb gyakorlatok terjesztése és a technológiai és társadalmi 
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újítások térnyerése.

Módosítás 1335
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek, a krónikus betegek és a 
fogyatékkal élők számára – lehetővé teszik, 
hogy aktívak és önállóak maradjanak. 
Mindez hozzájárul ezen társadalmi 
csoportok fizikai, szociális és mentális 
jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

Or. it

Módosítás 1336
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 
legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek, a krónikus betegségben 
szenvedők és a fogyatékkal élők számára –
lehetővé teszik, hogy aktívak és önállóak 
maradjanak. Mindez hozzájárul ezen 
társadalmi csoportok fizikai, szociális és 
mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
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lehetőségek nyíljanak. lehetőségek nyíljanak. A bőrallergiákkal 
kapcsolatos kutatások terén például az 
epikután teszt („patch teszt”) az egyetlen 
diagnosztikai eszköz, amely a 6. típushoz 
tartozó allergiák által érintett betegek 
vizsgálatához a bőrgyógyászok 
rendelkezésére áll. Új, megbízhatóbb 
módszerekre van szükség annak 
értékeléséhez, hogy egy beteg allergiás-e 
valamely anyagra, valamint ahhoz, hogy 
meg lehessen állapítani az ok-okozati 
összefüggést egy adott anyagnak való 
kitettség és a bőrön jelentkező tünetek 
között.

Or. fr

Indokolás

Az epikután teszt egy első diagnosztikai indikátor, amely jelzi, hogy egy adott anyagnak való 
kitettség bőrallergiát okoz valamely népességen belül. E teszt segítségével azonban nem 
bizonyítható, hogy milyen fajta kitettség váltja ki az allergiát. Tekintettel a bőrallergiás 
problémák terjedésére, alapvetően fontos, hogy rendelkezzünk hatékony és megbízható 
diagnosztikai eszközökkel. Az epikután teszt olyan allergiás reakciót válthat ki a páciensnél, 
amely a teszt nélkül nem jelentkezett volna.

Módosítás 1338
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak. Ezenkívül külön 
hangsúlyt kell fektetni az egészségügy 
területén érdekelt valamennyi fél – többek 
között a betegek és a betegszervezetek –
bevonására egy olyan kutatási és 
innovációs menetrend kidolgozása 
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érdekében, amely aktívan bevonja a 
polgárokat és tükrözi azok szükségleteit és 
elvárásait.

Or. it

Módosítás 1339
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak. Ezenkívül figyelmet 
kell fordítani az egészségügy területén 
érdekelt valamennyi fél – köztük a betegek 
és a betegszervezetek – bevonására egy 
olyan kutatási és innovációs program 
kidolgozása érdekében, amely aktívan 
bevonja a polgárokat és tükrözi azok 
szükségleteit és elvárásait.

Or. it

Módosítás 1340
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
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versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak. Hangsúlyt fognak 
helyezni arra is, hogy a polgárokat 
aktívan bevonó és szükségleteiket és 
elvárásaikat tükröző kutatási és 
innovációs menetrend kialakítása 
érdekében az egészségügy valamennyi 
érdekelt felét, köztük a betegek 
szervezeteit is bevonják.

Or. en

Módosítás 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak. Hangsúlyt fognak 
helyezni arra is, hogy a polgárokat 
aktívan bevonó és szükségleteiket és 
elvárásaikat tükröző kutatási és 
innovációs menetrend kialakítása 
érdekében az egészségügy valamennyi 
érdekelt felét, köztük a betegeket és a 
betegek szervezeteit is bevonják.

Or. en

Indokolás

Az EU által finanszírozott egészségügyi kutatásnak a polgárok szükségleteit és elvárásait kell 
tükröznie, akiknek segítésére e kutatás hivatott, vagyis maguknak a betegeknek a szükségleteit 
és elvárásait. A betegek szervezetei szakértelmük, rálátásuk és elképzeléseik folytán ideális 
helyzetben vannak ahhoz, hogy segítsenek a kutatási menetrend meghatározásában, tartalmas 
kapcsolatokat építsenek ki az összes jelentős érdekelt féllel és egységesen képviseljék a 
betegek álláspontját.
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Módosítás 1342
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak. Hangsúlyt fognak 
helyezni arra is, hogy a polgárokat 
aktívan bevonó és szükségleteiket és 
elvárásaikat tükröző kutatási és 
innovációs menetrend kialakítása 
érdekében az egészségügy valamennyi 
érdekelt felét, köztük a betegeket és a 
betegek szervezeteit is bevonják.

Or. en

Indokolás

Az EU által finanszírozott egészségügyi kutatásnak a polgárok szükségleteit és elvárásait kell 
tükröznie, akiknek segítésére e kutatás hivatott, vagyis maguknak a betegeknek a szükségleteit 
és elvárásait. A betegek szervezetei szakértelmük, rálátásuk és elképzeléseik folytán ideális 
helyzetben vannak ahhoz, hogy segítsenek a kutatási menetrend meghatározásában, tartalmas 
kapcsolatokat építsenek ki az összes jelentős érdekelt féllel és egységesen képviseljék a 
betegek álláspontját.

Módosítás 1343
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
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innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak. Hangsúlyt fognak 
helyezni arra is, hogy a polgárokat 
aktívan bevonó és szükségleteiket és 
elvárásaikat tükröző kutatási és 
innovációs menetrend kialakítása 
érdekében az egészségügy valamennyi 
érdekelt felét, köztük a betegeket és a 
betegek szervezeteit is bevonják.

Or. en

Indokolás

Az EU által finanszírozott egészségügyi kutatásnak a polgárok szükségleteit és elvárásait kell 
tükröznie, akiknek segítésére e kutatás hivatott, vagyis maguknak a betegeknek a szükségleteit 
és elvárásait. A betegek szervezetei szakértelmük, rálátásuk és elképzeléseik folytán ideális 
helyzetben vannak ahhoz, hogy segítsenek a kutatási menetrend meghatározásában, tartalmas 
kapcsolatokat építsenek ki az összes jelentős érdekelt féllel és egységesen képviseljék a 
betegek álláspontját.

Módosítás 1344
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak.

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak, valamint 
megerősödjön a társadalmi biztonság.

Or. en
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Módosítás 1345
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal,
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az innovációs 
ciklus teljes egészének figyelembevételét 
szavatoló hosszú távú kutatási programok 
biztosítása, az egészséget befolyásoló 
(köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; a betegségek 
egymással kölcsönösen összefüggő 
jellegére és az egymással párosuló 
betegségek egyre gyakoribb 
előfordulására tekintettel, valamint a 
tudáscsere, a forrásmegosztás és a 
költségcsökkentés érdekében a 
szakértelem és az ismeretek megosztása a 
különböző klinikai szakterületek között; 
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végül az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
optimalizálása, illetve az egyenlőtlenségek 
csökkentése tudományosan megalapozott 
döntéshozatal, a bevált gyakorlatok 
terjesztése, valamint az innovatív 
technológiák és megközelítések 
alkalmazása révén. Ezek a tevékenységek 
adott esetben figyelembe veszik a nemi és 
genetikai csoportok közötti eltéréseket.

Or. en

Módosítás 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a szociális, valamint a 
környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos) tényezők megismerése, az 
egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés 
javítása; a betegségek megértése és a 
diagnosztizálás javítása; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; a fogyatékkal 
élők rendelkezésére álló ellátó- és gyógyító 
rendszerek típusából, 
megfeleltethetőségéből és minőségéből 
adódó egyenlőtlenségek megértése, 
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az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott 
döntéshozatal, a bevált gyakorlatok 
terjesztése, valamint az innovatív 
technológiák és megközelítések 
alkalmazása révén.

beleértve ezen egyenlőtlenségek 
következményeit (pl. az önállóság 
elvesztése); az érintetteknek az 
ellátórendszerek meghatározásába történő 
bevonását elősegítő politikák és 
gyakorlatok vizsgálata, az aktív időskor, az 
önálló életvitel és az életvitelt segítő 
megoldások alkalmazásának elősegítése az 
időskorúak és fogyatékkal élők számára, 
különös tekintettel az intenzívebb 
gondozásra szoruló személyekre; az 
egyének arra való bátorítása, hogy 
egészségükkel kapcsolatban felelős 
döntéseket hozzanak; az integrált ellátás 
ösztönzése; a politikai döntéshozatalt és a 
szabályozás iránti igényeket támogató 
tudományos eszközök és módszerek 
javítása; végül az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
optimalizálása, illetve az egészségügy terén 
fennálló különbségek és egyenlőtlenségek 
csökkentése tudományosan megalapozott 
tények alapján – így az európai 
egészségügyi rendszerrel kapcsolatos 
vizsgálatok és annak értékelése alapján, 
hogy e rendszerek milyen hatékonysággal 
képesek választ adni a fogyatékkal élők 
igényeire, különösképpen a munkahelyek 
megszerzése és megtartása terén –, 
továbbá a bevált gyakorlatok terjesztése, 
valamint az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. fr

Módosítás 1347
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
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éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal,
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védő- és terápiás 
oltások kifejlesztése; új biogyógyászati 
készítmények, sejtalapú terápiák és új 
gyártási módszerek kidolgozása; a 
számítógépes (úgynevezett „in silico”) 
gyógyászat alkalmazása a betegségek 
kezelésének és előrejelzésének javítása 
érdekében; a betegségek gyógyítása; a 
klinikai gyakorlat során szerzett ismeretek 
innovatív, igényekre szabható 
tevékenységekké való alakítása; az 
egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása és szervezése; 
hatékony e-egészségügyi rendszerek 
alkalmazása; az aktív időskor, az önálló 
életvitel és az életvitelt segítő megoldások 
alkalmazásának elősegítése; a 
betegszükségletek innovatív ortopédiai 
eszközök fejlesztésének szolgálatába 
állítása; az egyének arra való bátorítása, 
hogy egészségükkel kapcsolatban felelős 
döntéseket hozzanak; az integrált ellátás 
ösztönzése; a politikai döntéshozatalt és a 
szabályozás iránti igényeket támogató 
tudományos eszközök és módszerek 
javítása; végül az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
optimalizálása, illetve az egyenlőtlenségek 
csökkentése tudományosan megalapozott 
döntéshozatal, a bevált gyakorlatok 
terjesztése, valamint az innovatív 
technológiák és megközelítések 
alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 1348
Henri Weber
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása a 
különböző társadalmi-gazdasági 
kontextusokban; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a fertőző betegségek 
felügyeletének javítása mind az Unióban, 
mind a szomszédos országokban és a 
fejlődő országokban, valamint a járványok 
és az új betegségek elleni küzdelemre való 
felkészülés fokozása; hatékonyabb 
védőoltások kifejlesztése; a számítógépes 
(úgynevezett „in silico”) gyógyászat 
alkalmazása a betegségek kezelésének és 
előrejelzésének javítása érdekében; a 
betegségek gyógyítása; a klinikai gyakorlat 
során szerzett ismeretek innovatív, 
igényekre szabható tevékenységekké való 
alakítása; az egészséggel kapcsolatos 
adatok hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.
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Or. fr

Módosítás 1349
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása a 
különböző társadalmi-gazdasági 
kontextusokban; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a fertőző betegségek 
felügyeletének javítása mind az Unióban, 
mind a szomszédos országokban és a 
fejlődő országokban, valamint a járványok 
és az új betegségek elleni küzdelemre való 
felkészülés fokozása; hatékonyabb 
védőoltások kifejlesztése; a számítógépes 
(úgynevezett „in silico”) gyógyászat 
alkalmazása a betegségek kezelésének és 
előrejelzésének javítása érdekében; a 
betegségek gyógyítása; a klinikai gyakorlat 
során szerzett ismeretek innovatív, 
igényekre szabható tevékenységekké való 
alakítása; az egészséggel kapcsolatos 
adatok hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
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megközelítések alkalmazása révén. egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. fr

Módosítás 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása a 
különböző társadalmi-gazdasági 
kontextusokban; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a fertőző betegségek 
felügyeletének javítása mind az Unióban, 
mind a szomszédos országokban és a 
fejlődő országokban, valamint a járványok 
és az új betegségek elleni küzdelemre való 
felkészülés fokozása; hatékonyabb 
védőoltások kifejlesztése; a számítógépes 
(úgynevezett „in silico”) gyógyászat 
alkalmazása a betegségek kezelésének és 
előrejelzésének javítása érdekében; a 
betegségek gyógyítása; a klinikai gyakorlat 
során szerzett ismeretek innovatív, 
igényekre szabható tevékenységekké való 
alakítása; az egészséggel kapcsolatos 
adatok hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
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és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. fr

Indokolás

Az új járványok elleni küzdelemhez mindenekelőtt fokozottabb felügyeletet kell folytatni mind 
az Unióban, mind pedig a szomszédos országokban és a járványok gócpontjainál, amelyek 
többnyire még napjainkban is a fejlődő országokban találhatók. Ehhez az ezen országok 
társadalmi-gazdasági körülményeihez illeszkedő diagnosztikai eszközökre, jól képzett 
munkatársakra és hatékony egészségügyi rendszerekre van szükség.

Módosítás 1351
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása. 
Ennek a megközelítésnek magában kell 
foglalnia a nem beavatkozó jellegű, 
tudományos alapú módszereket, például a 
zene- és művészetterápiát, a 
pszichoterápiát és a különböző 
ingerkezeléseket; a felügyelet és a 
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betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és
megközelítések alkalmazása révén.

felkészültség fokozása; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. en

Indokolás

Az „Egészség, demográfiai változások és jólét” elnevezésű kihívással összefüggésben 
fontosabb szerepet kell kapnia az interdiszciplináris egészségügyi kutatásnak. A hatékony 
egészségfejlesztés megköveteli az európai egészségügyi ellátórendszereket jellemző 
társadalmi, kulturális, etikai és kommunikációs folyamatok jobb megértését. Mindemellett 
javasoljuk a tudományos, nem beavatkozó jellegű módszerekre, úgymint a zeneterápiára és a 
pszichoterápiára, illetve a különböző ingerkezelésekre irányuló kutatás beillesztését.

Módosítás 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés



AM\907849HU.doc 43/190 PE492.789v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; az emberi
betegségek és toxicitás folyamatainak
megértése és a diagnosztizálás javítása, 
valamint a biomarkerek és 
hatásmechanizmusok megértése; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató, az emberi egészség és 
betegség megértése szempontjából 
releváns tudományos eszközök és 
módszerek javítása; végül az egészségügyi 
rendszerek hatékonyságának és 
eredményességének optimalizálása, illetve 
az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. fr
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Indokolás

Az egészséget meghatározó és a betegségeket kiváltó tényezők megismerésének feltétele a 
biológiai változás jeleinek (biomarkereknek) és az élő szervezet különböző szintjeit (gének, 
sejtek, szövetek, szervek stb.) összekötő kulcsjelenségek közötti összefüggéseknek a 
mélyrehatóbb ismerete.

Módosítás 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük társadalmi, valamint a 
környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos) tényezők megismerése, az 
egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés 
javítása; a betegségek megértése és a 
diagnosztizálás javítása; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a felépülést és a 
rehabilitációt segítő környezet kialakítása;
a betegségek gyógyítása; a klinikai 
gyakorlat során szerzett ismeretek 
innovatív, igényekre szabható 
tevékenységekké való alakítása; az 
egészséggel kapcsolatos, kohors és 
adminisztratív adatok hatékonyabb 
felhasználása; az aktív időskor, az önálló 
életvitel és az életvitelt segítő megoldások 
alkalmazásának elősegítése; az egyének 
arra való bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a tájékozott 
szakpolitika kidolgozása érdekében a 
demográfiai változások szélesebb körben 
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illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

történő megértésének elősegítése; a 
politikai döntéshozatalt és a szabályozás 
iránti igényeket támogató tudományos 
eszközök és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése az idősek és a 
fogyatékossággal élők, különösen a magas 
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kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

fokú támogatást igénylők számára; az 
egyének arra való bátorítása, hogy 
egészségükkel kapcsolatban felelős 
döntéseket hozzanak; az integrált ellátás 
ösztönzése; a politikai döntéshozatalt és a 
szabályozás iránti igényeket támogató 
tudományos eszközök és módszerek 
javítása; végül az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
optimalizálása, illetve az egyenlőtlenségek 
csökkentése tudományosan megalapozott 
döntéshozatal, a bevált gyakorlatok 
terjesztése, valamint az innovatív 
technológiák és megközelítések 
alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 1355
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a társadalmi-
gazdasági helyzettel, a nemmel, a 
környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos) tényezők megismerése, az 
egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés 
javítása; a betegségek megértése és a 
diagnosztizálás javítása; hatékony 
szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
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időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal,
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve a társadalmi-gazdasági és nemi 
alapú egészségügyi egyenlőtlenségek 
csökkentése tudományosan megalapozott 
döntéshozatal, a bevált gyakorlatok 
terjesztése, valamint az innovatív 
technológiák és megközelítések 
alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 



PE492.789v01-00 48/190 AM\907849HU.doc

HU

betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; a fájdalomcsillapító 
gyógyászat javítása, az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
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kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; a meddőségi zavarok 
megoldása; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása; 
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a táplálkozással, a 
környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos, valamint társadalmi) 
tényezők megismerése, az 
egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés 
javítása; a betegségek megértése és a 
diagnosztizálás javítása; hatékony 
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javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett 
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása; 
az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak; 
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

Or. en

Módosítás 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

2. Európai biogazdasági kihívások: 
élelmezésbiztonság, beleértve az 
élelmiszer-biztonságot, fenntartható 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
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kutatás

Or. en

Módosítás 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

2. Európai biogazdasági kihívások: 
élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás, tengerhasznosítási célú 
kutatás és édesvízi kutatás

Or. en

Módosítás 1361
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a
biogazdaság

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, víz, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, 
akvakultúra, biogazdaság és a biológiai 
sokféleség védelme;

Or. pt

Indokolás

Az említett prioritások mellett és azokkal összefüggésben szerepelnie kell a víznek mint 
természeti erőforrásnak, az akvakultúrának és a biológiai sokféleség védelmének.
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Módosítás 1362
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

2. Biogazdaság: élelmezésbiztonság, 
fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás 
és tengerhasznosítási célú kutatás, valamint 
bioalapú termékek előállításával 
foglalkozó iparágak

Or. en

Indokolás

Az „Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság” című európai stratégia 
szerint a biogazdaság megújuló biológiai erőforrásokat termel, valamint gondoskodik ezen 
erőforrások élelmiszerekké, takarmánnyá, biotermékekké és bioenergiává történő 
átalakításáról. A biogazdaság négy olyan fő ágazatot foglal magában, amelyeket a 
„Biogazdaság” elnevezésű nagy kihívás keretében támogatni kell: mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás; halászat és akvakultúra; bioalapú iparágak és élelmiszerek. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Módosítás 1363
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság

Or. en

Módosítás 1364
Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés elegendő 
mennyiségű biztonságos és jó minőségű 
élelmiszer és egyéb bioalapanyagú termék 
rendelkezésre állítása: ehhez termelékeny 
és erőforrás-hatékony elsődleges termelési 
rendszereket kell kifejleszteni, meg kell 
erősíteni a hozzájuk kapcsolódó 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, valamint 
versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat kell 
létrehozni. Mindez fel fogja gyorsítani a 
fenntartható európai biogazdaságra való 
áttérést.

A különös célkitűzés fenntartható módon 
előállított biztonságos és jó minőségű 
élelmiszer és egyéb bioalapanyagú termék 
rendelkezésre állítása: ehhez termelékeny, 
fenntartható és erőforrás-hatékony 
elsődleges termelési rendszereket kell 
kifejleszteni, meg kell erősíteni a hozzájuk 
kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 
helyre kell állítani a biológiai 
sokféleséget, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
feldolgozási és értékesítési láncokat kell 
létrehozni. Mindez fel fogja gyorsítani a 
fenntartható európai biogazdaságra való 
áttérést.

Or. en

Módosítás 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 
gyorsítani a fenntartható európai 
biogazdaságra való áttérést.

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű, magas 
tápértékű élelmiszer és egyéb 
bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési és 
élelmiszer-feldolgozási rendszereket kell 
kifejleszteni, meg kell erősíteni a hozzájuk 
kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 
valamint versenyképes és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ellátási láncokat kell 
létrehozni. Mindez fel fogja gyorsítani a 
fenntartható európai biogazdaságra való 
áttérést.
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Or. en

Módosítás 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 
gyorsítani a fenntartható európai 
biogazdaságra való áttérést.

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
fenntartható ellátási láncokat kell 
létrehozni. Mindez fel fogja gyorsítani a 
fenntartható európai biogazdaságra való 
áttérést.

Or. en

Módosítás 1367
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony, valamint biztonságos elsődleges 
termelési rendszereket kell kifejleszteni, 
meg kell erősíteni a hozzájuk kapcsolódó 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, valamint 
versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat kell 
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gyorsítani a fenntartható európai 
biogazdaságra való áttérést.

létrehozni. Mindez fel fogja gyorsítani a 
fenntartható európai biogazdaságra való 
áttérést.

Or. en

Módosítás 1368
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátásához becslések szerint a világon 
70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátásához becslések szerint a világon 
70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Ez 
az élelmezési vészhelyzet nem igazolja sem 
a gyakran többletet mutató nemzeti 
termelés és az élelmiszeripari termékek 
behozatalának rendszeres növekedése 
közötti aktuális egyensúlyhiányt, sem a 
nemzetközi élelmiszerhálózat egyre 
bonyolultabb voltát. Ezért az Európai 
Unió számára fontos, hogy elsősorban a 
váltakozó évszakok, a termékek 
származása és az élelmiszerek nyomon 
követésére való képesség 
figyelembevételével jobban ellenőrzése 
alatt tartsa az ellátási láncokat. Az Unió 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 10%-a a 
mezőgazdasághoz köthető, és miközben 
Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 



PE492.789v01-00 56/190 AM\907849HU.doc

HU

mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 2030-ig 50%-kal csökkentsük. Az 
állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez. 
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 2030-ig 50%-kal csökkentsük. Az 
állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez. 
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszerek jobb nyomonkövethetősége az Európai Unió egyik fontos célkitűzése, hogy 
jobb legyen az ételmérgezések felderítése és így elkerülhető legyen a fertőzés forrásának 
azonosításában elszenvedett késedelem. A 2011. júniusban Németországban kitört E. coli 
járvány okozta egészségügyi válság példája különösen jól szemlélteti ezt.

Módosítás 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátásához becslések szerint a világon 
70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 203026-ig 50%-kal csökkentsük. 
Az állat- és növénybetegségeket, illetve
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos, 
megfizethető árú, tápláló és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátásához becslések szerint a világon 
70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, vizet, energiát 
és ipari terméket biztosítania és 
versenyképességét fenntartania, hogy a 
fosszilis szenet tartalmazó és más 
erőforrások mennyisége csökken (a kőolaj 
kitermelése és a cseppfolyós gáz előállítása 
2050-re várhatóan mintegy 60%-kal
visszaesik). A biohulladék – a benne rejlő 
potenciálisan magas hozzáadott-érték 
ellenére – hatalmas problémát és költséget 
jelent (becsült mennyisége az Unióban 
évente 138 millió tonna, melynek 40%-a 
hulladéklerakókba kerül). A fejlett 
országokban előállított élelmiszereknek 
becslések szerint 30%-a a szemétbe kerül. 
Komoly változások szükségesek ahhoz, 
hogy ezt az értéket az Unióban 203026-ig 
50%-kal csökkentsük. Az állat- és 
növénybetegségeket, illetve kártevő-
fertőzéseket, köztük a zoonózist és az 
élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
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alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez. 
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez. 
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

Or. en

Módosítás 1370
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátásához becslések szerint a világon 
70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 
mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátásához becslések szerint a világon 
70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, tisztavízforrást,
energiát és ipari terméket biztosítania és 
versenyképességét fenntartania, hogy a 
fosszilis szenet tartalmazó erőforrások 
mennyisége csökken (a kőolaj kitermelése 
és a cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
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várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 203026-ig 50%-kal csökkentsük. 
Az állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez. 
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 203026-ig 50%-kal csökkentsük. 
Az állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez. 
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

Or. en

Módosítás 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
1 melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 

Az elkövetkezendő évtizedekben 
Európának számos kihívással kell 
szembenéznie: fokozódni fog a 
korlátozottan és véges mennyiségben 
rendelkezésre álló természeti erőforrások 
iránti verseny, az éghajlatváltozás hatással 
lesz különösen az elsődleges termelési 
rendszerekre (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat és akvakultúra), 
Európa és a világ gyarapodó népességét 
pedig fenntartható, biztonságos és elegendő 



PE492.789v01-00 60/190 AM\907849HU.doc

HU

mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátásához becslések szerint a világon 
70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, energiát és ipari 
terméket biztosítania és versenyképességét 
fenntartania, hogy a fosszilis szenet 
tartalmazó erőforrások mennyisége 
csökken (a kőolaj kitermelése és a 
cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 203026-ig 50%-kal csökkentsük. 
Az állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez. 
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

mennyiségű élelmiszerrel kell ellátni. A 
2050-ig 9 milliárd főre duzzadó népesség 
ellátásához becslések szerint a világon 
70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
10%-a a mezőgazdasághoz köthető, és 
miközben Európában a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó kibocsátás 
csökken, világszinten 2030-ig várhatóan 
20%-kal fog nőni. Európának emellett 
olyan feltételek mellett kell elegendő 
mennyiségű nyersanyagot, tisztavízforrást,
energiát és ipari terméket biztosítania és 
versenyképességét fenntartania, hogy a 
fosszilis szenet tartalmazó erőforrások 
mennyisége csökken (a kőolaj kitermelése 
és a cseppfolyós gáz előállítása 2050-re 
várhatóan mintegy 60%-kal visszaesik). A 
biohulladék – a benne rejlő potenciálisan 
magas hozzáadott-érték ellenére – hatalmas 
problémát és költséget jelent (becsült 
mennyisége az Unióban évente 138 millió 
tonna, melynek 40%-a hulladéklerakókba 
kerül). A fejlett országokban előállított 
élelmiszereknek becslések szerint 30%-a a 
szemétbe kerül. Komoly változások 
szükségesek ahhoz, hogy ezt az értéket az 
Unióban 203026-ig 50%-kal csökkentsük. 
Az állat- és növénybetegségeket, illetve 
kártevő-fertőzéseket, köztük a zoonózist és 
az élelmiszerek útján terjedő kórokozókat 
nem tartóztatják fel az országhatárok. 
Nemzeti szintű megelőzési intézkedésekre 
is szükség van, de az uniós fellépés is 
alapvető fontosságú az egységes piac végső 
ellenőrzéséhez és hatékony működéséhez. 
A kihívás sokrétű, és számos, egymással 
szorosan összefüggő területet érint, ezért 
többféle megközelítést igényel.

Or. en

Módosítás 1372
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságos és egészséges élelmiszerek, 
a bioanyagok, a bio-üzemanyagok és a 
bioalapanyagú, a fogyasztási cikkektől az 
alapvegyszerekig terjedő termékek iránti 
piaci igény kielégítéséhez egyre több 
biológiai forrás szükséges. Az ezek 
előállításához szükséges szárazföldi és vízi 
ökoszisztémák kapacitása azonban véges, 
miközben kiaknázásukért számos ágazat 
verseng egymással és használatuk sem 
mindig optimális, miként ezt a talajban 
lévő kötött szén és ezáltal a talaj 
termőképességének súlyos mértékű 
csökkenése is bizonyítja. A mezőgazdasági 
földterületek, az erdők, a tengerek és az 
édesvizek nyújtotta ökoszisztéma-
szolgáltatásokat nagy mértékben lehetne 
tovább erősíteni: ehhez azonban az 
agronómiai és környezetvédelmi 
szempontok érvényesülésére van szükség a 
fenntartható termelés során.

A biztonságos és egészséges élelmiszerek, 
a bioanyagok, a bio-üzemanyagok és a 
bioalapanyagú, a fogyasztási cikkektől az 
alapvegyszerekig terjedő termékek iránti 
piaci igény kielégítéséhez egyre több 
biológiai forrás szükséges. Az ezek 
előállításához szükséges szárazföldi és vízi 
ökoszisztémák kapacitása azonban véges, 
miközben kiaknázásukért számos ágazat 
verseng egymással és használatuk sem 
mindig optimális, miként ezt a talajban 
lévő kötött szén és ezáltal a talaj 
termőképességének súlyos mértékű 
csökkenése, valamint a halállományok 
drasztikus fogyása is bizonyítja. A 
mezőgazdasági földterületek, az erdők, a 
tengerek és az édesvizek nyújtotta 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat 
nagymértékben lehetne tovább erősíteni: 
ehhez azonban az agronómiai és 
környezetvédelmi szempontoknak a
fenntartható termelés során történő
érvényesülésére, valamint a vadon élő 
halállományok fenntartható halászatának 
végrehajtására van szükség.

Or. en

Módosítás 1373
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságos és egészséges élelmiszerek, 
a bioanyagok, a bio-üzemanyagok és a 
bioalapanyagú, a fogyasztási cikkektől az 
alapvegyszerekig terjedő termékek iránti 
piaci igény kielégítéséhez egyre több 

A biztonságos és egészséges élelmiszerek, 
a bioanyagok, a bio-üzemanyagok és a 
bioalapanyagú, a fogyasztási cikkektől az 
alapvegyszerekig terjedő termékek iránti 
piaci igény kielégítéséhez egyre több 
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biológiai forrás szükséges. Az ezek 
előállításához szükséges szárazföldi és vízi 
ökoszisztémák kapacitása azonban véges, 
miközben kiaknázásukért számos ágazat 
verseng egymással és használatuk sem 
mindig optimális, miként ezt a talajban 
lévő kötött szén és ezáltal a talaj 
termőképességének súlyos mértékű 
csökkenése is bizonyítja. A mezőgazdasági 
földterületek, az erdők, a tengerek és az 
édesvizek nyújtotta ökoszisztéma-
szolgáltatásokat nagy mértékben lehetne 
tovább erősíteni: ehhez azonban az 
agronómiai és környezetvédelmi 
szempontok érvényesülésére van szükség a 
fenntartható termelés során.

biológiai forrás szükséges. Az ezek 
előállításához szükséges szárazföldi és vízi 
ökoszisztémák kapacitása azonban véges, 
miközben kiaknázásukért számos ágazat 
verseng egymással és használatuk sem 
mindig optimális, miként ezt a talajban 
lévő kötött szén és ezáltal a talaj 
termőképességének súlyos mértékű 
csökkenése is bizonyítja. A mezőgazdasági 
földterületek, az erdők, a tengerek és az 
édesvizek nyújtotta ökoszisztéma-
szolgáltatásokat nagymértékben lehetne 
tovább erősíteni: ehhez azonban az 
agronómiai és környezetvédelmi 
szempontok érvényesülésére van szükség a 
fenntartható és biztonságos termelés során.

Or. en

Módosítás 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biológiai forrásokban és az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntarthatóbb, hatékonyabb és 
integráltabb módon is történhet. Jobban 
lehetne hasznosítani például az erdőkből 
származó biomasszát, valamint a 
mezőgazdasági, vízi, ipari vagy akár a 
települési hulladék-áramokat.

A biológiai forrásokban és az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntarthatóbb, hatékonyabb és 
integráltabb módon is történhet. Jobban 
lehetne hasznosítani például a 
mezőgazdaságból és az erdőkből származó 
biomasszát, valamint a mezőgazdasági, 
vízi, ipari vagy akár a települési hulladék-
áramokat.

Or. en

Módosítás 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biológiai forrásokban és az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntarthatóbb, hatékonyabb és 
integráltabb módon is történhet. Jobban 
lehetne hasznosítani például az erdőkből 
származó biomasszát, valamint a 
mezőgazdasági, vízi, ipari vagy akár a 
települési hulladék-áramokat.

A biológiai forrásokban és az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntarthatóbb, hatékonyabb és 
integráltabb módon is történhet. Jobban 
lehetne hasznosítani például a 
mezőgazdaságból és az erdőkből származó 
biomasszát, valamint a mezőgazdasági, 
vízi, ipari vagy akár a települési hulladék-
áramokat.

Or. en

Módosítás 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biológiai forrásokban és az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntarthatóbb, hatékonyabb és 
integráltabb módon is történhet. Jobban 
lehetne hasznosítani például az erdőkből 
származó biomasszát, valamint a 
mezőgazdasági, vízi, ipari vagy akár a 
települési hulladék-áramokat.

A biológiai forrásokban és az 
ökoszisztémákban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntarthatóbb, hatékonyabb és 
integráltabb módon is történhet. Jobban 
lehetne hasznosítani például a 
mezőgazdaságból és az erdőkből származó 
biomasszát, valamint a mezőgazdasági, 
vízi, ipari vagy akár a települési hulladék-
áramokat.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy maga a mezőgazdaság az e célra szolgáló növények, a beépített 
tulajdonságokkal rendelkező növények kifejlesztése és a termények kaszkádhasznosítása révén 
nagy lehetőségeket rejt a biomassza fenntartható előállítására és felhasználására.

Módosítás 1377
Philippe Lamberts
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony hulladékképződéssel járó 
termelési lánc megteremtése – amely az 
éghajlatváltozással és a 
népességnövekedéssel összefüggésben is 
képes biztosítani az élelmiszer-ellátást –
felölelheti az olyan, jobb gazdálkodási 
rendszereket, amelyek az ellátási lánc 
egészében minimálisra szorítják a 
szárazföld/ tenger szintjén történő bevitelt. 
A külső beviteltől való függőség 
minimálisra szorításának alapjaként 
felhasználhatók a mezőgazdasági 
termelők természeti erőforrásokra, 
ökológiai folyamatokra és 
termékminőségre vonatkozó közös 
ismeretei. A fogyasztók bizalmán és a 
termelőkhöz való nagyobb közelségen 
alapuló, rövidebb agrár-élelmiszeripari 
láncok szintén az alacsony 
hulladékképződéssel járó termelési lánc 
alapját jelentik, és eközben – az állatjólét 
figyelembevétele mellett – megoldást 
adnak a jó minőségű élelmiszerek iránti 
fogyasztói keresletre.

Or. en

Módosítás 1378
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alapvetően elmozdulásra van szükség a 
biológiai források optimális felhasználása 
és újrahasznosítása, valamint olyan 

Alapvetően elmozdulásra van szükség a 
biológiai források optimális felhasználása 
és újrahasznosítása, valamint olyan 
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fenntartható elsődleges termelési és 
feldolgozási eljárások felé, amelyekkel 
minimalizált alapanyag-bevitel, környezeti 
hatás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mellett több élelmiszert és bioalapanyagú 
terméket lehet előállítani, javulnak az 
ökoszisztéma-szolgáltatások, nincs 
hulladékkibocsátás és megfelelő társadalmi 
értékek jönnek létre. Ennek 
megvalósulásához elengedhetetlen, hogy 
Európában és azon túl is együttműködés 
jöjjön létre a kutatás és az innováció terén.

fenntartható elsődleges termelési és 
feldolgozási eljárások felé, amelyekkel 
minimalizált alapanyag-bevitel, környezeti 
hatás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mellett több élelmiszert és bioalapanyagú 
terméket lehet előállítani, javulnak az 
ökoszisztéma-szolgáltatások, nincs 
hulladékkibocsátás és megfelelő társadalmi 
értékek jönnek létre. Ennek 
megvalósulásához elengedhetetlen, hogy 
Európában és azon túl is együttműködés 
jöjjön létre a kutatás és az innováció terén. 
Nagy mennyiségű, széles körben ismert 
meglévő tudományos bizonyíték igazolja a 
természetierőforrás-alap – többek között a 
biológiai sokféleség – romlása és a 
társadalom számára létfontosságú 
szolgáltatásokat nyújtani hivatott 
természetes vagy féltermészetes 
ökoszisztémák működése, illetve az e 
tudományos ismeretek nyomán javasolt 
megoldások megvalósítása közötti 
összefüggést. A cél olyan élelmiszer-
termelő rendszerek létrehozása, amelyek a 
természeti erőforrások pusztítása helyett 
az erőforrásalaptól függenek, illetve azt 
erősítik és táplálják, ami lehetővé teheti a 
jólét fenntartható megteremtését. 

Or. en

Módosítás 1379
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alapvetően elmozdulásra van szükség a 
biológiai források optimális felhasználása 
és újrahasznosítása, valamint olyan 
fenntartható elsődleges termelési és 
feldolgozási eljárások felé, amelyekkel 
minimalizált alapanyag-bevitel, környezeti 
hatás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

Alapvetően elmozdulásra van szükség a 
biológiai források optimális felhasználása 
és újrahasznosítása, valamint olyan 
fenntartható elsődleges termelési és 
feldolgozási eljárások felé, amelyekkel 
minimalizált alapanyag-bevitel, környezeti 
hatás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
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mellett több élelmiszert és bioalapanyagú 
terméket lehet előállítani, javulnak az 
ökoszisztéma-szolgáltatások, nincs 
hulladékkibocsátás és megfelelő társadalmi 
értékek jönnek létre. Ennek 
megvalósulásához elengedhetetlen, hogy 
Európában és azon túl is együttműködés 
jöjjön létre a kutatás és az innováció terén.

mellett több élelmiszert és bioalapanyagú 
terméket lehet előállítani, javulnak az 
ökoszisztéma-szolgáltatások, nincs 
hulladékkibocsátás és megfelelő társadalmi 
értékek jönnek létre. Ennek 
megvalósulásához elengedhetetlen, hogy 
Európában és azon túl is együttműködés 
jöjjön létre a kutatás és az innováció terén.
E tekintetben, és különösen a kutatók és 
innovációs szakemberek társulásával és 
hálózatba szerveződésével kapcsolatban, 
figyelembe kell venni a legkülső régiók 
sajátos körülményeit.

Or. pt

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogramról szóló bizottsági közlemény (COM(2011)808 final) 
értelmében figyelembe kell venni a legkülső régiók sajátos körülményeit, különösen a kutatók 
és innovációs szakemberek társulásával és hálózatba szerveződésével összefüggésben.

Módosítás 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alapvetően elmozdulásra van szükség a 
biológiai források optimális felhasználása 
és újrahasznosítása, valamint olyan 
fenntartható elsődleges termelési és 
feldolgozási eljárások felé, amelyekkel 
minimalizált alapanyag-bevitel, környezeti 
hatás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mellett több élelmiszert és bioalapanyagú 
terméket lehet előállítani, javulnak az 
ökoszisztéma-szolgáltatások, nincs 
hulladékkibocsátás és megfelelő társadalmi 
értékek jönnek létre. Ennek 
megvalósulásához elengedhetetlen, hogy 
Európában és azon túl is együttműködés 
jöjjön létre a kutatás és az innováció terén.

Alapvetően elmozdulásra van szükség a 
biológiai források optimális felhasználása 
és újrahasznosítása, valamint olyan 
fenntartható elsődleges termelési és 
feldolgozási eljárások felé, amelyekkel 
minimalizált alapanyag-bevitel, környezeti 
hatás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mellett több élelmiszert és bioalapanyagú 
terméket lehet előállítani, javulnak az 
ökoszisztéma-szolgáltatások, nincs 
hulladékkibocsátás és megfelelő társadalmi 
értékek jönnek létre. Jobban meg kell 
érteni és tökéletesíteni kell az élelmiszer 
előállításának, terjesztésének, 
forgalmazásának, fogyasztásának és az 
élelmiszer-termelés szabályozásának 



AM\907849HU.doc 67/190 PE492.789v01-00

HU

módjára adott válaszokat. Ennek 
megvalósulásához elengedhetetlen, hogy 
Európában és azon túl is együttműködés 
jöjjön létre a kutatás és az innováció terén.

Or. en

Módosítás 1381
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alapvetően elmozdulásra van szükség a 
biológiai források optimális felhasználása 
és újrahasznosítása, valamint olyan 
fenntartható elsődleges termelési és 
feldolgozási eljárások felé, amelyekkel 
minimalizált alapanyag-bevitel, környezeti 
hatás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mellett több élelmiszert és bioalapanyagú 
terméket lehet előállítani, javulnak az 
ökoszisztéma-szolgáltatások, nincs 
hulladékkibocsátás és megfelelő társadalmi 
értékek jönnek létre. Ennek 
megvalósulásához elengedhetetlen, hogy 
Európában és azon túl is együttműködés 
jöjjön létre a kutatás és az innováció terén.

Alapvetően elmozdulásra van szükség a 
biológiai források optimális felhasználása 
és újrahasznosítása, valamint olyan 
fenntartható elsődleges termelési és 
feldolgozási eljárások felé, amelyekkel 
minimalizált alapanyag-bevitel, környezeti 
hatás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mellett több élelmiszert, élelmi rostot és 
bioalapanyagú terméket lehet előállítani, 
javulnak az ökoszisztéma-szolgáltatások, 
nincs hulladékkibocsátás és megfelelő 
társadalmi értékek jönnek létre. Ennek 
megvalósulásához elengedhetetlen, hogy 
Európában és azon túl is együttműködés 
jöjjön létre a kutatás és az innováció terén.

Or. en

Módosítás 1382
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Világbank által kezdeményezett, a 
mezőgazdasági ismeretekről, tudományról 
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és fejlesztési technológiáról szóló 
nemzetközi felmérés több érintett 
szervezettel – köztük a FAO-val, a GEF-
fel, az UNDP-vel, az UNEP-pel, az 
UNESCO-val, a Világbankkal és a WHO-
val – nyílt partneri kapcsolatban és 
részletes globális tudományos konzultációt 
követően átfogó szakpolitikai választ és 
útitervet nyújtott, amelynek vezérelvként 
kellene szolgálnia ahhoz, hogy az EU 
választ találjon a természetierőforrás-
alapokat nem károsító élelmiszer-
termelési és -ellátó rendszerek 
megtalálására/kialakítására.

Or. en

Módosítás 1383
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 

Egy teljes mértékben működőképes
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. A jólétet teremtő, de saját 
természetierőforrás-alapjukat károsító 
rendszerek azonban nem lehetnek 
versenyképesek, ezért van szükség a 
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érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

természeti folyamatok kiaknázásának 
ténylegesen fenntartható rendszereire. 
Piacorientált feladatain túl a biogazdaság 
egyúttal számos különböző, közjavakhoz 
kapcsolódó funkciót is betölt, amelyeket 
fenn kell tartani annak érdekében, hogy a 
társadalom a jövőben is részesülhessen a 
piac által jelenleg nem jutalmazott 
alapszolgáltatásokból, úgymint a 
mezőgazdasági és erdős területek, a 
mezőgazdasági földterületek és az erdők 
biológiai sokfélesége, a vízminőség és a 
víz rendelkezésre állása, a talajfunkciók, 
az éghajlati stabilitás, a levegőminőség, az 
áradásokkal és a tüzekkel szembeni 
rugalmasság. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók, a fogyasztók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 1384
Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
élelmi rosttá, bioalapanyagú termékekké és 
energiává való átalakítását, valamint a 
jelenleg figyelmen kívül hagyott 
létfontosságú ökoszisztéma-
szolgáltatásokat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal, az 
erdőgazdálkodással és a biogazdaság 
egészével kapcsolatos kihívások Európát és 
a világot egyaránt érintik. Az uniós szintű 
fellépések nyomán klaszterek jöhetnek 
létre, így biztosítva az egyes tagállamok 
által önállóan vagy közösen végrehajtott 
erőfeszítések kiegészítéséhez szükséges 
támogatottság és kritikus tömeg elérését. A 
többszereplős fellépés révén biztosítható a 
kutatók, a vállalkozások, a mezőgazdasági 
és egyéb termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.
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Or. en

Módosítás 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi, 
tengeri és édesvízi környezetből származó 
erőforrások fenntartható termelését, azok 
élelmiszerré, bioalapanyagú termékekké és 
energiává való átalakítását, valamint a 
kapcsolódó közjavakat foglalja magában –
magas európai uniós hozzáadott értéket hoz 
létre. A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
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kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 1386
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, javíthatja Európa 
önellátását és munkahelyeket, illetve üzleti 
lehetőségeket teremthet a vidéki 
területeken és a part menti térségekben. Az 
élelmezésbiztonsággal, a fenntartható 
mezőgazdasággal és a biogazdaság 
egészével kapcsolatos kihívások Európát és 
a világot egyaránt érintik. Az uniós szintű 
fellépések nyomán klaszterek jöhetnek 
létre, így biztosítva az egyes tagállamok 
által önállóan vagy közösen végrehajtott 
erőfeszítések kiegészítéséhez szükséges 
támogatottság és kritikus tömeg elérését. A 
többszereplős fellépés révén biztosítható a 
kutatók, a vállalkozások, a mezőgazdasági 
és egyéb termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
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uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 1387
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható és biztonságos termelését, 
azok élelmiszerré, bioalapanyagú 
termékekké és energiává való átalakítását, 
valamint a kapcsolódó közjavakat foglalja 
magában – magas európai uniós hozzáadott 
értéket hoz létre. A biogazdaság, 
amennyiben sikerül fenntartható módon 
kezelni, mérsékelheti az elsődleges 
termelés, illetve az ellátási lánc egészének 
környezeti hatásait. Növelheti ezen 
ágazatok versenyképességét, és 
munkahelyeket, illetve üzleti lehetőségeket 
teremthet a vidéki területeken és a part 
menti térségekben. Az 
élelmezésbiztonsággal, a fenntartható 
mezőgazdasággal és a biogazdaság 
egészével kapcsolatos kihívások Európát és 
a világot egyaránt érintik. Az uniós szintű 
fellépések nyomán klaszterek jöhetnek 
létre, így biztosítva az egyes tagállamok 
által önállóan vagy közösen végrehajtott 
erőfeszítések kiegészítéséhez szükséges 
támogatottság és kritikus tömeg elérését. A 
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fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

többszereplős fellépés révén biztosítható a 
kutatók, a vállalkozások, a mezőgazdasági 
és egyéb termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré,
takarmánnyá, bioalapanyagú termékekké 
és energiává való átalakítását, valamint a 
kapcsolódó közjavakat foglalja magában –
magas európai uniós hozzáadott értéket hoz 
létre. A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
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klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre. 
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré,
takarmánnyá, bioalapanyagú termékekké 
és energiává való átalakítását, valamint a 
kapcsolódó közjavakat foglalja magában –
magas európai uniós hozzáadott értéket hoz 
létre. A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
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térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 1390
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció az uniós 
szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a közös halászati 
politika, az integrált tengerpolitika, az 
európai éghajlat-változási program, a 
vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi 

A kutatás és az innováció az uniós 
szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség, a közös 
halászati politika, az integrált 
tengerpolitika, az európai éghajlat-
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stratégiáról szóló irányelv, az erdészeti 
cselekvési terv, a talajvédelmi tematikus 
stratégia, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig szóló uniós stratégia, 
az európai stratégiai energiatechnológiai 
terv, az EU ipari és innovációs 
szakpolitikái, illetve külső és fejlesztési 
segélyezési politikái, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben a kutatás és az 
innováció jobban beépül az uniós 
szakpolitikákba, az nagy mértékben 
növelni fogja azok európai hozzáadott 
értékét, multiplikátor hatást fejt ki, növeli a 
kutatás és az innováció társadalmi 
jelentőségét, és elősegíti a termőfölddel, a 
tengerekkel és az óceánokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a bioalapú 
piacok továbbfejlesztését.

változási program, a vízügyi keretirányelv, 
a tengervédelmi stratégiáról szóló irányelv, 
az erdészeti cselekvési terv, a talajvédelmi 
tematikus stratégia, a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig szóló 
uniós stratégia, az európai stratégiai 
energiatechnológiai terv, az EU ipari és 
innovációs szakpolitikái, illetve külső és 
fejlesztési segélyezési politikái, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben a kutatás és az 
innováció jobban beépül az uniós 
szakpolitikákba, az nagy mértékben 
növelni fogja azok európai hozzáadott 
értékét, multiplikátor hatást fejt ki, növeli a 
kutatás és az innováció társadalmi 
jelentőségét, és elősegíti a termőfölddel, a 
tengerekkel és az óceánokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a bioalapú 
piacok továbbfejlesztését.

Or. en

Módosítás 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 3 bekezdés
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
1 melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció az uniós 
szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 

A kutatás és az innováció az uniós 
szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
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fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a közös halászati 
politika, az integrált tengerpolitika, az 
európai éghajlat-változási program, a 
vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv, az erdészeti 
cselekvési terv, a talajvédelmi tematikus 
stratégia, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig szóló uniós stratégia, 
az európai stratégiai energiatechnológiai 
terv, az EU ipari és innovációs 
szakpolitikái, illetve külső és fejlesztési 
segélyezési politikái, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben a kutatás és az 
innováció jobban beépül az uniós 
szakpolitikákba, az nagy mértékben 
növelni fogja azok európai hozzáadott 
értékét, multiplikátor hatást fejt ki, növeli a 
kutatás és az innováció társadalmi 
jelentőségét, és elősegíti a termőfölddel, a 
tengerekkel és az óceánokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a bioalapú 
piacok továbbfejlesztését.

fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség, a közös 
halászati politika, az integrált 
tengerpolitika, az európai éghajlat-
változási program, a vízügyi keretirányelv, 
a tengervédelmi stratégiáról szóló irányelv, 
az erdészeti cselekvési terv, a talajvédelmi 
tematikus stratégia, a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig szóló 
uniós stratégia, az európai stratégiai 
energiatechnológiai terv, az EU ipari és 
innovációs szakpolitikái, illetve külső és 
fejlesztési segélyezési politikái, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben a kutatás és az 
innováció jobban beépül az uniós 
szakpolitikákba, az nagy mértékben 
növelni fogja azok európai hozzáadott 
értékét, multiplikátor hatást fejt ki, növeli a 
kutatás és az innováció társadalmi 
jelentőségét, és elősegíti a termőfölddel, a 
tengerekkel és az óceánokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a bioalapú 
piacok továbbfejlesztését.

Or. en

Módosítás 1392
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció az uniós 
szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 

A kutatás és az innováció az uniós 
szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
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tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a közös halászati 
politika, az integrált tengerpolitika, az 
európai éghajlat-változási program, a 
vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv, az erdészeti 
cselekvési terv, a talajvédelmi tematikus 
stratégia, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig szóló uniós stratégia, 
az európai stratégiai energiatechnológiai 
terv, az EU ipari és innovációs 
szakpolitikái, illetve külső és fejlesztési 
segélyezési politikái, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben a kutatás és az 
innováció jobban beépül az uniós 
szakpolitikákba, az nagy mértékben 
növelni fogja azok európai hozzáadott 
értékét, multiplikátor hatást fejt ki, növeli a 
kutatás és az innováció társadalmi 
jelentőségét, és elősegíti a termőfölddel, a 
tengerekkel és az óceánokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a bioalapú 
piacok továbbfejlesztését.

tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a közös halászati 
politika, az integrált tengerpolitika, az 
európai éghajlat-változási program, a 
vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv, az erdészeti 
cselekvési terv, a talajvédelmi tematikus 
stratégia, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig szóló uniós stratégia, 
az európai stratégiai energiatechnológiai 
terv, az EU ipari és innovációs 
szakpolitikái, az Unió biztonsági 
stratégiája, illetve külső és fejlesztési 
segélyezési politikái, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben a kutatás és az 
innováció jobban beépül az uniós 
szakpolitikákba, az nagy mértékben 
növelni fogja azok európai hozzáadott 
értékét, multiplikátor hatást fejt ki, növeli a 
kutatás és az innováció társadalmi 
jelentőségét, és elősegíti a termőfölddel, a 
tengerekkel és az óceánokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a bioalapú 
piacok továbbfejlesztését.

Or. en

Módosítás 1393
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 5 bekezdés



PE492.789v01-00 80/190 AM\907849HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi és gazdasági előnyökre 
összpontosító, problémaorientált fellépést, 
valamint a biogazdasághoz kapcsolódó 
ágazatok és piacok korszerűsítését több 
tudományágat érintő kutatások támogatják 
majd, ez pedig serkenti az innovációt és új 
gyakorlatok, termékek és eljárások 
megjelenéséhez vezet. Az említett fellépés 
az innovációt átfogó módon közelíti meg: 
számos területre kiterjed a technológiai, 
nem technológiai, szervezési és társadalmi 
innovációtól az új üzleti modelleken át a 
márkafejlesztésig és a szolgáltatásokig.

Az ökológiai, társadalmi és gazdasági 
előnyökre összpontosító, problémaorientált 
fellépést, valamint a biogazdasághoz 
kapcsolódó ágazatok, a részt vevő 
szereplők és piacok korszerűsítését több 
tudományágat érintő kutatások támogatják 
majd, ez pedig serkenti az innovációt és új 
gyakorlatok, fenntartható termékek és 
eljárások megjelenéséhez vezet. Az 
említett fellépés az innovációt átfogó 
módon közelíti meg: számos területre 
kiterjed a technológiai, nem technológiai, 
szervezési és társadalmi innovációtól az új 
üzleti modelleken át a márkafejlesztésig és 
a szolgáltatásokig. Teljes mértékben el kell 
ismerni a mezőgazdasági termelők és a 
kkv-k innovációhoz való 
hozzájárulásának lehetőségét a területen. 
A bioalapú gazdaság megközelítése 
figyelembe veszi a helyi tudás fontosságát, 
amely növeli a helyi képességeket, és 
emellett a sokféleségnek és az 
összetettségnek is teret enged.

Or. en

Módosítás 1394
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Fenntartható mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás

a) Fenntartható mezőgazdaság, beleértve a 
szántóföldeket, állattartás és 
erdőgazdálkodás

Or. en
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Módosítás 1395
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Fenntartható mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás

a) Fenntartható mezőgazdaság

Or. en

Módosítás 1396
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a 
fenntarthatóbb, nagyobb termelékenységű, 
erőforrás-hatékony (ezen belül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó) és 
ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes, 
egyúttal pedig a fejlődő biogazdaság új 
követelményeinek is eleget tevő
mezőgazdaság előmozdítására irányulnak.

Or. en

Módosítás 1397
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
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó) és 
ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony és ellenállóképes mezőgazdasági 
és erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

Or. en

Módosítás 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat – például a vizet és a talajt –
, óvjuk és erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó és kis vízigényű),
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rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

ellenállóképes és kevesebb hulladékot 
termelő mezőgazdasági, többek között 
állattenyésztési, és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására irányulnak.
Ezen túlmenően a tevékenységeknek a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására, és a fenntartható 
fogyasztás ösztönzésére kell irányulniuk.
Az erdőgazdálkodás esetében különösen 
az a cél, hogy fenntartható módon 
bioalapanyagú termékeket, ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, illetve elegendő 
mennyiségű biomasszát állítsunk elő, az 
erdőgazdálkodás gazdasági, ökológiai és 
társadalmi szempontjainak megfelelő 
figyelembevétele mellett. Az intézkedések 
alapvetően az erőforrás-hatékony 
erdőgazdálkodási rendszerek 
kialakításának és fenntarthatóságának 
továbbfejlesztését szolgálják, amelyek 
nélkülözhetetlenek az erdők ellenálló 
képességének erősítéséhez és a biológiai 
sokféleség védelméhez, továbbá képesek a 
biomassza iránti megnövekedett igény 
kielégítésére. Figyelembe kell venni 
továbbá az erdőkhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokat, úgymint víztisztítás, a 
biológiai sokféleség megőrzése (a 
mezőgazdasági kártevők természetes 
ellenségeit is beleértve), illetve a kulturális 
kérdések.

Or. en

Módosítás 1399
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
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eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

eközben globális szinten megőrizzük a 
természeti erőforrásokat, erősítsük az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, védjük a 
biológiai sokféleséget és a természetes 
élőhelyeket, valamint alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek előnyben 
részesítik a módszeres megközelítéseket, és
a fenntarthatóbb, nagyobb 
termelékenységű, erőforrás-hatékony (ezen 
belül alacsony szén-dioxid-kibocsátással és 
alacsony bevitellel járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek – ezen belül az organikus 
gazdálkodás – előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan az élelmiszer-termelési 
rendszerek sokféleségének biztosítását 
célzó és a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

Or. en

Módosítás 1400
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, így a biológiai sokféleséget 
is, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó, alacsony külsőforrás-
igényű és organikus gazdálkodás), a 
természeti erőforrásokat védő, sokszínű, a 
változó környezethez alkalmazkodni képes
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politikák kidolgozására irányulnak. és ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
különféle élelmiszerrendszereket és a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

Or. en

Módosítás 1401
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a 
fenntarthatóbb, nagyobb termelékenységű, 
erőforrás-hatékony (ezen belül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó) és 
ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben európai és globális távlatban 
megőrizzük a természeti erőforrásokat, így 
a biológiai sokféleséget, és többek között 
az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésével erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat. A tevékenységek a 
fenntarthatóbb, ellenállóképesebb,
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó, alacsony külsőforrás-
igényű és organikus gazdálkodás), a 
természeti erőforrásokat védő és 
gazdagító, sokszínű, a változó 
környezethez alkalmazkodni képes és 
ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
különféle élelmiszerrendszereket és a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

Or. en
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Módosítás 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben európai és globális távlatban
megőrizzük a természeti erőforrásokat, így 
a biológiai sokféleséget, erősítsük az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 
alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz és 
enyhítsük annak hatásait. A tevékenységek 
a fenntarthatóbb, nagyobb 
termelékenységű, erőforrás-hatékony (ezen 
belül alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
járó, alacsony külsőforrás-igényű és 
organikus gazdálkodás), a természeti 
erőforrásokat védő, sokszínű, a változó 
környezethez alkalmazkodni képes és 
ellenállóképes mezőgazdasági, állattartási
és erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
különféle élelmiszerrendszereket és a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

Or. en

Indokolás

Az állattartást is meg kell jelölni, mivel ez az ágazat az uniós mezőgazdasági termelés 
értékének jelentős részéért felel. A javaslatoknak a hatékonyságnövelő technikai megoldások 
mellett hangsúlyt kell helyezniük az erőforrás-takarékos termelési rendszerekre is.

Módosítás 1403
Teresa Riera Madurell
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a 
természetierőforrás-alapot és a biológiai 
sokféleséget, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó), a természeti 
erőforrásokat védő, sokszínű és 
ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

Or. en

Módosítás 1404
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben európai és globális távlatban
megőrizzük a természeti erőforrásokat, így 
a biológiai sokféleséget, erősítsük az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 
alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz és 
enyhítsük annak hatásait. A tevékenységek 
a fenntarthatóbb, nagyobb 
termelékenységű, erőforrás-hatékony (ezen 
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mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

belül alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
járó) és ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek (alacsony 
belső fogyasztás, integrált gazdálkodás) 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

Or. es

Indokolás

E módosítás a biológiai sokféleséget megőrzendő természeti erőforrásként jelöli meg; ennek 
eléréséhez az erőforrásokat hatékonyan felhasználó tevékenységeket kell előnyben részesíteni.

Módosítás 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, a 
mezőgazdasági termékek minőségének és 
értékének javítására és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

Or. en
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Módosítás 1406
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, óvjuk és erősítsük az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 
alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz és 
enyhítsük annak hatásait. A tevékenységek 
a fenntarthatóbb, nagyobb 
termelékenységű, erőforrás-hatékony (ezen 
belül alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
járó) és ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

Or. en

Módosítás 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony szén-dioxid-

A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, alkalmazkodjunk az 
éghajlatváltozáshoz és enyhítsük annak 
hatásait. A tevékenységek a fenntarthatóbb, 
nagyobb termelékenységű, erőforrás-
hatékony (ezen belül alacsony vízigényű és 
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kibocsátással járó) és ellenállóképes 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek előmozdítására, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek fejlődését 
előmozdító szolgáltatások, koncepciók és 
politikák kidolgozására irányulnak.

alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó) és 
ellenállóképes mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási rendszerek 
előmozdítására, és ezzel párhuzamosan a 
vidéki területek fejlődését előmozdító 
szolgáltatások, koncepciók és politikák 
kidolgozására irányulnak.

Or. en

Módosítás 1408
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Fenntartható erdőgazdálkodás
A cél az, hogy fenntartható módon 
elegendő mennyiségű biomasszát állítsunk 
elő, az erdőgazdálkodás gazdasági, 
ökológiai és társadalmi szempontjainak 
megfelelő figyelembevétele mellett. Ez 
óvja a természeti erőforrásokat és 
biztosítja az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, többek között az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 
és annak enyhítését. Az intézkedések 
alapvetően a fenntartható 
erdőgazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztését szolgálják, amelyek 
fokozottan termelékenyek, erőforrás-
hatékonyak, és elengedhetetlenek az 
erdőállomány ellenálló képességének 
erősítéséhez és a biológiai sokféleség 
védelméhez, és egyúttal kielégítik az 
erdőből származó biomassza iránti 
megnövekedett igényt.

Or. en
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Módosítás 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Fenntartható és versenyképes agrár-
élelmiszeripari ágazat a biztonságos 
élelmiszerek és az egészséges táplálkozás 
szolgálatában

b) Fenntartható és versenyképes agrár-
élelmiszeripari ágazat a biztonságos, 
megfizethető árú élelmiszerek és az 
egészséges táplálkozás szolgálatában

Or. en

Módosítás 1410
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának, valamint az élelmiszer-
fogyasztásnak a fenntarthatóbbá tétele, 
továbbá az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges, hiteles származású, jó 
minőségű és biztonságos élelmiszerek 
széles választékához jusson, a fogyasztók 
megalapozott döntéseket hozzanak, és teret 
nyerjenek az olyan versenyképes 
élelmiszer-feldolgozási módszerek, 
amelyek kevesebb nyersanyagot és 
adalékanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk. A 
versenyképesség különböző szinteken 
határozható meg, a cél pedig olyan 
rendszerek megvalósítása, amelyek 
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lehetővé teszik a mezőgazdasági termelők 
számára, hogy helyi és regionális szinten 
versenyképesek legyenek; az EU-nak 
koherens megközelítést kell kidolgoznia, 
hogy a globális piaci versenyképességre 
törekvés ne hasson az uniós erőfeszítések 
ellen, és finanszírozást kell biztosítani a 
virágzó helyi gazdaságok és a rövid 
élelmiszer-termelési és -ellátási láncok 
kialakítására. Széles körben mérlegelni 
kell a korábban „versenyképesnek” és 
„termelékenynek” tekintett, fokozott 
beviteli igényű termelési rendszerek 
negatív externáliáit, valamint a 
„megfizethető árú” élelmiszer fogalmának 
szintén figyelembe kell vennie az 
adófizetőt terhelő költségeket, valamint a 
környezeti és közegészségügyi hatásokra 
fordított közpénzeket.

Or. en

Módosítás 1411
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának, valamint az élelmiszer-
fogyasztásnak a fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges, hiteles származású, jó 
minőségű és biztonságos élelmiszerek 
széles választékához jusson, a fogyasztók 
megalapozott döntéseket hozzanak, és teret 
nyerjenek az olyan versenyképes 
élelmiszer-feldolgozási módszerek, 
amelyek kevesebb nyersanyagot és 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk. adalékanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

Or. en

Módosítás 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának, valamint az élelmiszer-
fogyasztásnak a fenntarthatóbbá tétele, 
továbbá az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges, hiteles származású, jó 
minőségű és biztonságos élelmiszerek 
széles választékához jusson, a fogyasztók 
megalapozott döntéseket hozzanak, és teret 
nyerjenek az olyan versenyképes 
élelmiszer-feldolgozási módszerek, 
amelyek kevesebb nyersanyagot és 
adalékanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

Or. en

Indokolás

A élelmiszer-termelés területén érvényesülő sokféleség megőrzi és fokozza a változatos 
étrendet, valamint javítja a polgárok egészségét és jólétét. A hiteles származású és 
természetes élelmiszerláncon alapuló megközelítés keretében a fogyasztók és a termelők 
közötti kapcsolatok megújítása közegészségügyi előnyökkel jár és fenntarthatóbb fogyasztói 
magatartáshoz vezet.
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Módosítás 1413
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának, valamint az élelmiszer-
fogyasztásnak a fenntarthatóbbá tétele, 
továbbá az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges, jó minőségű és biztonságos 
élelmiszerek széles választékához jusson, a 
fogyasztók megalapozott döntéseket 
hozzanak, és teret nyerjenek az olyan 
versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

Or. en

Módosítás 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 

A cél a polgárok és a környezet
biztonságos, egészséges és megfizethető 
árú élelmiszerek iránti igényének 
kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
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jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

Or. en

Módosítás 1415
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és 
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

A cél a polgárok minőségi, biztonságos, 
egészséges és megfizethető árú 
élelmiszerek iránti igényének kielégítése, 
az élelmiszerek és takarmányok 
előállításának és forgalmazásának 
fenntarthatóbbá tétele, valamint az 
élelmiszer-ágazat versenyképességének 
növelése. A tevékenységek célja, hogy 
mindenki minőségi, egészséges és 
biztonságos élelmiszerhez jusson, a 
fogyasztók megalapozott döntéseket 
hozzanak, és teret nyerjenek az olyan 
versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

Or. it

Módosítás 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – b pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának és
forgalmazásának fenntarthatóbbá tétele, 
valamint az élelmiszer-ágazat 
versenyképességének növelése. A 
tevékenységek célja, hogy mindenki 
egészséges és biztonságos élelmiszerhez 
jusson, a fogyasztók megalapozott 
döntéseket hozzanak, és teret nyerjenek az 
olyan versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerek, amelyek kevesebb 
nyersanyagot használnak fel, és kisebb a 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk.

A cél a polgárok biztonságos, egészséges 
és megfizethető árú élelmiszerek iránti 
igényének kielégítése, az élelmiszerek és 
takarmányok előállításának,
forgalmazásának és fogyasztásának
fenntarthatóbbá tétele, valamint az 
élelmiszer-ágazat versenyképességének 
növelése. A tevékenységek célja, hogy 
mindenki egészséges és biztonságos 
élelmiszerhez jusson, a fogyasztók 
megalapozott döntéseket hozzanak, és teret 
nyerjenek az olyan versenyképes 
élelmiszer-feldolgozási módszerek, 
amelyek kevesebb nyersanyagot 
használnak fel, és kisebb a melléktermék-, 
hulladék- és üvegházhatásúgáz-
kibocsátásuk.

Or. en

Módosítás 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az élő vízi erőforrásokban rejlő 
lehetőségek kiaknázása

c) A vízi erőforrásokban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntartható halászati 
gazdálkodás révén

Or. en

Módosítás 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – c pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

A cél a vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

Or. en

Módosítás 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
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zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”), kellően 
tiszteletben tartva a tengeri környezet 
korlátait és az abban rejlő lehetőségeket.
A tengerek és az óceánok az éghajlat 
szabályozásában is döntő fontosságú 
szerepet játszanak, és az emberi 
tevékenységek és az éghajlatváltozás 
erőteljes hatást gyakorolnak azokra. Az 
általános célkitűzés a több területet érintő, 
tengerkutatási és tengerhasznosítási 
tudományos és technológiai ismeretek 
fejlesztése a „kék” növekedésben rejlő 
lehetőségeknek a tengerkutatási és 
tengerhasznosítási ágazatokban történő 
kiaknázása céljából, a széndioxid-
lábnyom és a szennyezés csökkentése, a 
tengeri környezet védelme és az 
éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodás mellett.

Or. en

Módosítás 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 

A cél az élő vízi erőforrások oly módon 
történő kezelése, hogy az európai 
óceánokból, tengerekből és belvizekből
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximálisak legyenek. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása, az árukat és 
szolgáltatásokat biztosító ökoszisztémák 
fenntartható kezelése és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes és egyúttal 
környezetbarát európai akvakultúra-ágazat 
létrehozása révén a halászat optimális 
mértékben járuljon hozzá az 
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zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

élelmezésbiztonsághoz, másrészről az, 
hogy a biotechnológiák alkalmazásával a 
tengerészeti és tengerhasznosítási 
ágazatban zajló innováció révén elő 
lehessen mozdítani a tengeri ágazatokban 
az intelligens, fenntartható növekedést 
(más néven a „kék növekedést”). Sor kerül 
a több területet érintő, tengerkutatási, 
édesvízi és tengerhasznosítási tudományos 
és technológiai ismeretek felhasználására 
a tengerekben és belvizekben rejlő 
lehetőségeknek a tengerkutatási és 
tengerhasznosítási ágazatokban történő 
kiaknázása érdekében, a környezet 
védelme és az éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodás mellett.
.

Or. en

Módosítás 1421
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
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néven a „kék növekedést”). néven a „kék növekedést”). Az 
elővigyázatosság elvét, valamint a civil 
társadalomnak a biotechnológia nyílt 
tengeri ökoszisztémákban való
felhasználásával és elterjesztésével 
kapcsolatos aggályait figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 1422
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása, a biológiai sokféleség és 
az ökoszisztéma-szolgáltatások védelme 
mellett. A tevékenységek középpontjában 
az áll, hogy a világgazdaság 
kontextusában fenntartható és 
környezetbarát halászati formák és európai 
akvakultúra-ágazat kialakítása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz.
Gondosan figyelembe kell venni a 
biotechnológia nyílt tengeri 
ökoszisztémákban való felhasználásával 
kapcsolatos környezetvédelmi aggályokat.

Or. en

Módosítás 1423
Marisa Matias
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”). Ezek a 
tevékenységek figyelembe veszik a 
biotechnológia egyes fajtáinak a nyílt 
tengeri ökoszisztémákban való 
felhasználásával kapcsolatos civil 
társadalmi aggályokat.

Or. en

Módosítás 1424
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása és fenntartása, és 
ezáltal az európai óceánokból és 
tengerekből származó társadalmi és 
gazdasági előnyök maximalizálása. A 
tevékenységek középpontjában egyrészről 
az áll, hogy fenntartható és környezetbarát 
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formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

halászati formák kialakítása és a 
világgazdaság kontextusában versenyképes 
európai akvakultúra-ágazat létrehozása 
révén a halászat optimális mértékben 
járuljon hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

Or. en

Módosítás 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – c pont – 1 bekezdés
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
1 melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.3 pont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és a világgazdaság 
kontextusában versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása és fenntartása, és 
ezáltal az európai óceánokból és 
tengerekből származó társadalmi és 
gazdasági előnyök maximalizálása. A 
tevékenységek középpontjában egyrészről 
az áll, hogy fenntartható és környezetbarát 
halászati formák kialakítása és a 
világgazdaság kontextusában versenyképes 
európai akvakultúra-ágazat létrehozása 
révén a halászat optimális mértékben 
járuljon hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

Or. en
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Módosítás 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony (ideértve a hatékony 
tápanyag-, energia-, szén- és 
vízfelhasználást és talajhasználatot), 
fenntartható és versenyképes bioalapú 
iparágak előmozdítása Európában, és ezzel 
egyidejűleg a biohulladék értékké avatása 
és a benne rejlő lehetőségek maradéktalan 
kiaknázása, amelyhez elengedhetetlen a 
városi és vidéki területeket felölelő zárt 
tápanyagkörforgás létrehozása. A 
tevékenységek középpontjában a 
hagyományos ipari folyamatok és 
termékek erőforrás- és energiahatékony 
bioalapú folyamatokká és termékekké való 
átalakítása és ezáltal a biogazdaság 
előmozdítása, valamint a biomassza és az 
elsődleges mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási termelésből származó 
egyéb maradékok, a biohulladék és a 
bioalapú iparágakból származó 
melléktermékek hasznosítása és ily módon 
az integrált biofinomítók második és 
harmadik generációjának fejlesztése,
valamint a városi övezetekben a 
biohulladék hatékony mezőgazdasági 
inputtá alakítása révén is. Ez a 
szabványosítás, az igazolási rendszerek, 
szabályozás és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységek révén hozzájárul 
majd új piacok létrejöttéhez, és az 
elsődleges termelők számára potenciális 
új jövedelemforrást teremt, figyelembe 
véve mindeközben a biogazdaság által a 
földhasználatra és a földhasználat-
változásra gyakorolt hatásokat.

Or. en
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Módosítás 1427
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

A cél a megújuló energián alapuló és 
energiahatékony, erőforrás-hatékony, 
fenntartható és versenyképes bioalapú 
iparágak előmozdítása Európában. A 
tevékenységek középpontjában a 
hagyományos ipari folyamatok és 
termékek erőforrás- és energiahatékony 
bioalapú folyamatokká és termékekké való 
átalakítása és ezáltal a biogazdaság 
előmozdítása, az elsődleges termelésből 
származó biomassza, a biohulladék és a 
bioalapú iparágakból származó 
melléktermékek hasznosítása és ily módon 
az integrált biofinomítók fejlesztése, 
valamint az új piacok szükség esetén a 
szabványosítás támogatásán, de
szabályozási, demonstrációs és egyéb 
tevékenységeken keresztül is történő
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt
környezeti és társadalmi-gazdasági 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 1428
Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
fenntartható és versenyképes bioalapú 
iparágak előmozdítása Európában az 
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előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

erőforrások védelme és hatékony 
felhasználása mellett. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
ugyanakkor differenciálási, szabályozási 
és demonstrációs/kísérleti és egyéb 
tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat, valamint a civil társadalom 
nézeteit és aggályait.

Or. en

Módosítás 1429
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
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egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat, valamint a civil társadalom 
nézeteit és aggályait.

Or. en

Módosítás 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek (többek között a 
víz és az energia tekintetében) erőforrás-
és energiahatékony bioalapú folyamatokká 
és termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 1431
Giles Chichester, Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek előállítása és 
hasznosítása és ily módon az integrált 
biofinomítók fejlesztése, valamint a 
szabványosítási, szabályozási és 
demonstrációs/kísérleti és egyéb 
tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
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termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek előállítása és 
hasznosítása és ily módon az integrált 
biofinomítók fejlesztése, valamint a 
szabványosítási, szabályozási és 
demonstrációs/kísérleti és egyéb 
tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek előállítása és 
hasznosítása és ily módon az integrált 
biofinomítók fejlesztése, valamint a 
szabványosítási, szabályozási és 
demonstrációs/kísérleti és egyéb 
tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.
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Or. en

Indokolás

Az integrált biofinomítók fejlesztése nem korlátozódhat a hasznosításra.

Módosítás 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

A cél az alacsony kibocsátású, erőforrás-
hatékony, fenntartható és versenyképes 
bioalapú iparágak előmozdítása 
Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a 
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 1435
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.3 pont – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Több területet érintő tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás
Az élő és nem élő tengeri erőforrások 
kiaknázása, valamint a tengeri energia 
különböző forrásainak hasznosítása és a 
számtalan felhasználási mód több 
területet érintő tudományos és 
technológiai kihívásokat idéz elő. A 
tengerek és az óceánok az éghajlat 
szabályozásában is döntő fontosságú 
szerepet játszanak, ugyanakkor a 
szárazföldi, part menti és tengeri emberi 
tevékenységek és az éghajlatváltozás is 
hatást gyakorolnak azokra. Az általános 
cél a több területet érintő, tengerkutatási 
és tengerhasznosítási tudományos és 
technológiai ismeretek fejlesztése (többek 
között a nyílt tengeri madarak 
tanulmányozása révén) a „kék” 
növekedésben rejlő lehetőségeknek a 
tengerkutatási és tengerhasznosítási 
ágazatokban történő kiaknázása céljából,
a tengeri környezet védelme és az 
éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodás mellett. A 
tengerkutatásnak és tengerhasznosítási 
célú kutatásnak a „Horizont 2020” 
keretprogram valamennyi kihívása és 
pillére vonatkozásában történő koordinált 
stratégiai megközelítése a vonatkozó uniós 
politikák végrehajtását is támogatja a 
„kék” növekedés alapvető célkitűzéseinek 
elérése céljából.

Or. en

Indokolás

A Teresa Riera Madurell jelentésében szereplő 168. módosítás alapján. A módosítás 
kiegészítésképpen közli, hogy egyes tengeri madárfajok tanulmányozása gyors ütemben 
fejlődik, és rendkívül hasznosnak bizonyul az átfogóbb tengeri környezet megismerése 
szempontjából.
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Módosítás 1436
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.a. A cél az, hogy elegendő mennyiségű 
élelmiszer, takarmány, biomassza és egyéb 
nyersanyag álljon rendelkezésre, és 
eközben megőrizzük a természeti 
erőforrásokat, erősítsük az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, többek között hogy 
alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz 
és enyhítsük annak hatásait, és ezzel 
párhuzamosan a vidéki területek, többek 
között az északi-sarki őslakosok 
megélhetésének fejlődését előmozdító 
szolgáltatásokat, koncepciókat és 
politikákat dolgozzunk ki.

Or. en

Módosítás 1437
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés egy megbízható, 
fenntartható és versenyképes 
energiarendszerre való áttérés, tekintettel a 
fokozódó erőforráshiányra, a növekvő 
energiaigényre és az éghajlatváltozásra.

A különös célkitűzés egy megbízható, 
megfizethető, fenntartható és versenyképes 
energiarendszerre való áttérés, tekintettel a 
fokozódó erőforráshiányra, a növekvő 
energiaigényre és az éghajlatváltozásra.

Or. de

Módosítás 1438
Oreste Rossi
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal kívánja 
csökkenteni üvegházhatásúgáz-
kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A 
tervek szerint 2020-ban a végfelhasználói 
energiafogyasztás 20%-át a megújuló 
energiaforrások fednék le. Mindezt 
kiegészíti egy 20%-os energiahatékonysági 
célkitűzés. Ezek a célok csak az 
energiarendszer teljes felülvizsgálatával 
érhetők el, amelynek alacsony szén-dioxid 
kibocsátási profillal, energiaellátási 
biztonsággal és megfizethetőséggel kell 
együtt járnia, egyúttal pedig erősíteni kell 
az európai gazdasági versenyképességet is.
Erre az átalakításra azért van szükség, 
mert az energia világpiaci árának 
ingadozása (és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok), az energiaforrásokra nehezedő 
adóteher növekedése, valamint a 
környezetvédelemmel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
előírások betartásának magas költségei
miatt az európai ágazati szereplők és 
fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. it

Módosítás 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiatakarékossági célkitűzés. 2050-ig 
el kell érni az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások 80–95%-os csökkentését. E 
cél elérése érdekében az évszázad 
közepére az európai energiaellátás 
legnagyobb részének a megújuló 
energiaforrásokon alapuló 
technológiákból kell származnia. 
Mindennek a hosszú távú szén-dioxid-
mentesítési céljaink elérésének 
legköltséghatékonyabb módjaként 
ambiciózus energiahatékonysági 
politikával kell kiegészülnie. Ezért 
célszerű, hogy az e kihíváshoz tartozó 
költségvetés háromnegyedét a megújuló 
energiával és az energiahatékonysággal 
kapcsolatos kutatásra és innovációra 
fordítsák. Ezek a célok csak az 
energiarendszer teljes felülvizsgálatával 
érhetők el, amelynek fenntartható 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
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és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en

Módosítás 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. 2050-ig el 
kell érni az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások 80–95%-os csökkentését. Az 
energiára vonatkozó 2050-es ütemtervben 
szereplő összes szén-dioxid-mentesítési 
forgatókönyv azt mutatja, hogy az 
évszázad közepére az energiaellátási 
technológiák legnagyobb része a 
megújuló energiaforrásokból származik 
majd. Mindennek a hosszú távú szén-
dioxid-mentesítési céljaink elérésének 
leginkább költséghatékony módjaként 
ambiciózus energiahatékonysági 
politikával kell kiegészülnie. Ezért 
célszerű, hogy az e kihíváshoz tartozó 
költségvetés háromnegyedét a megújuló 
energiával és az energiahatékonysággal 
kapcsolatos kutatásra és innovációra 
fordítsák. Ezek a célok csak az 
energiarendszer teljes felülvizsgálatával 
érhetők el, amelynek a fosszilis 
tüzelőanyagok alternatíváinak 
kifejlesztésével, energiaellátási 
biztonsággal és megfizethetőséggel kell 
együtt járnia, egyúttal pedig erősíteni kell 
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az európai gazdasági versenyképességet is. 
Európa egyelőre távol áll ezeknek az 
átfogó céloknak a megvalósulásától. Az 
európai energiarendszer 80%-a még a 
fosszilis tüzelőanyagokra épül, az Unió 
teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
80%-áért pedig az ágazat felel. Évente a 
bruttó hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en

Módosítás 1441
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. 2050-ig el 
kell érni az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások 80–95%-os csökkentését. A 
2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben 
szereplő összes forgatókönyv azt mutatja, 
hogy e század közepére az energiaellátási 
technológiák legnagyobb részét a 
megújuló energián alapuló technológiák 
fogják adni, és az energiahatékonyság 
kritikus szerepet fog játszani a 
célkitűzések elérésében. Ezért célszerű, 
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tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

hogy az e kihíváshoz tartozó költségvetés 
85%-át a megújuló energiával, valamint a 
végfelhasználás energiahatékonyságával 
kapcsolatos kutatásra és innovációra 
fordítsák. Ezek a célok csak az 
energiarendszer teljes felülvizsgálatával 
érhetők el, amelynek megújuló energiával, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en

Módosítás 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. 2050-ig az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 80–95%-os 
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felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

csökkentését kell elérni. Az energiára 
vonatkozó 2050-es ütemtervben szereplő 
szén-dioxid-mentesítési forgatókönyvek 
javaslata szerint – megfelelő beruházások 
és elterjedés esetén – az évszázad közepére 
az energiaellátási technológiák 
legnagyobb részének a megújuló 
energiaforrásokból kell származnia. 
Ennélfogva indokolt, hogy e kihívás 
költségvetésének arányos részét a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
kutatás és innováció kapja. Ezek a célok 
csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en

Módosítás 1443
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
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pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezért 
célszerű, hogy az e kihíváshoz tartozó 
költségvetés nagy részét a megújuló 
energiával, az energiatárolással, a szén-
dioxid-leválasztással és -tárolással, a 
szénsemleges energiatermeléssel, valamint 
a hálózatkezelés és az energiahatékonyság 
javításával kapcsolatos kutatásra és 
innovációra fordítsák. Ezek a célok csak 
az energiarendszer teljes felülvizsgálatával 
érhetők el, amelynek alacsony szén-dioxid 
kibocsátási profillal, energiaellátási 
biztonsággal és megfizethetőséggel kell 
együtt járnia, egyúttal pedig erősíteni kell 
az európai gazdasági versenyképességet is. 
Európa egyelőre távol áll ezeknek az 
átfogó céloknak a megvalósulásától. Az 
európai energiarendszer 80%-a még a 
fosszilis tüzelőanyagokra épül, az Unió 
teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
80%-áért pedig az ágazat felel. Évente a 
bruttó hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en

Módosítás 1444
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Fontos 
tehát, hogy a villamosenergia-hálózat, 
valamint a dinamikus és környezeti 
szempontból érzékeny előállítási 
technológiák közötti egyensúly 
megteremtésével mindenekelőtt a 
megújuló energiaforrások integrációját 
szolgáló optimális megoldás 
megtalálására törekedjünk. Ezek a célok 
csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforráson alapuló technológiák az energiára vonatkozó 2050-es 
ütemtervben szereplő valamennyi szén-dioxid-mentesítési forgatókönyvben központi szerepet 
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töltenek be, ezért a K+F területén az új megújuló technológiáknak a villamosenergia-
hálózatba történő integrációjakor a megfelelő egyensúlyra kell törekedni.

Módosítás 1445
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig végső soron 80–95%-kal kívánja 
csökkenteni üvegházhatásúgáz-
kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A 
tervek szerint 2020-ban a végfelhasználói 
energiafogyasztás 20%-át a megújuló 
energiaforrások fednék le. Mindezt 
kiegészíti egy 20%-os energiahatékonysági 
célkitűzés. Ezek a célok csak az 
energiarendszer teljes felülvizsgálatával 
érhetők el, amelynek alacsony szén-dioxid 
kibocsátási profillal, energiaellátási 
biztonsággal és megfizethetőséggel kell 
együtt járnia, egyúttal pedig erősíteni kell 
az európai gazdasági versenyképességet is. 
Európa egyelőre távol áll ezeknek az 
átfogó céloknak a megvalósulásától. Az 
európai energiarendszer 80%-a még a 
fosszilis tüzelőanyagokra épül, az Unió
teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
80%-áért pedig az ágazat felel. Évente a 
bruttó hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re e ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet, hacsak nem kerül sor az EU-ban 
új források fenntartható módon történő 
kialakítására. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en
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Indokolás

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2050-ig történő csökkentésére vonatkozó végső célról még 
nem született döntés. A kívánt cél a 80–95%-os csökkentés, ám ez nem feltétlenül 
megvalósítható. Európában léteznek új földgáz- és kőolajforrások is, és jelenleg döntenek 
arról, hogy ezeket fenntarthatóan ki lehet-e aknázni. A Horizont 2020-ban ezekről sem szabad 
megfeledkezni.

Módosítás 1446
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
továbbfejlesztésével érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia az
olaj- és gázbehozatali függőséget tovább 
fokozhatja. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.
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Or. de

Módosítás 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en
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Módosítás 1448
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 205027-ig történő 
megvalósításának ütemterve egyértelművé 
teszi, hogy az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás célzott csökkentését elsősorban 
az Unió területén kell elérni. Ehhez 2050-
ig az energia-ágazatban több mint 90%-
kal, az iparban több mint 80%-kal, a 
közlekedési ágazatban legalább 60%-kal, 
a lakossági felhasználás és a 
szolgáltatások terén pedig mintegy 90%-
kal kell csökkenteni a szén-dioxid-
kibocsátást.

törölve

Or. it

Indokolás

Ahogy a neve is mutatja, a program 2020-ig szól. Ezért felesleges a következő évtizedekre 
vonatkozó, jövőbeni forgatókönyvekre hivatkozni.

Módosítás 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A karbonszegény, versenyképes gazdaság 
205027-ig történő megvalósításának 
ütemterve egyértelművé teszi, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás célzott 
csökkentését elsősorban az Unió területén 
kell elérni. Ehhez 2050-ig az energia-
ágazatban több mint 90%-kal, az iparban 
több mint 80%-kal, a közlekedési 
ágazatban legalább 60%-kal, a lakossági 

A karbonszegény, versenyképes gazdaság 
205027-ig történő megvalósításának 
ütemterve egyértelművé teszi, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás célzott 
csökkentését elsősorban az Unió területén 
kell elérni. Ehhez 2050-ig az energia-
ágazatban több mint 90%-kal, az iparban 
több mint 80%-kal, a közlekedési 
ágazatban legalább 60%-kal, a lakossági 
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felhasználás és a szolgáltatások terén pedig 
mintegy 90%-kal kell csökkenteni a szén-
dioxid-kibocsátást.

felhasználás és a szolgáltatások terén pedig 
mintegy 90%-kal kell csökkenteni a szén-
dioxid-kibocsátást. Az ütemterv azt is jelzi, 
hogy rövid és középtávon többek között a 
földgáz is hozzájárulhat az energiaágazat 
átalakításához.

Or. en

Módosítás 1450
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A karbonszegény, versenyképes gazdaság 
205027-ig történő megvalósításának 
ütemterve egyértelművé teszi, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás célzott 
csökkentését elsősorban az Unió területén 
kell elérni. Ehhez 2050-ig az energia-
ágazatban több mint 90%-kal, az iparban 
több mint 80%-kal, a közlekedési 
ágazatban legalább 60%-kal, a lakossági 
felhasználás és a szolgáltatások terén pedig 
mintegy 90%-kal kell csökkenteni a szén-
dioxid-kibocsátást.

A karbonszegény, versenyképes gazdaság 
205027-ig történő megvalósításának a 
Bizottság által készített ütemterve –
tekintettel arra, hogy nincs globális 
megállapodás a kérdésről – azon a 
feltételezésen alapul, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás célzott 
csökkentését elsősorban az Unió területén 
kell elérni. Ehhez 2050-ig az energia-
ágazatban akár több mint 90%-kal, az 
iparban több mint 80%-kal, a közlekedési 
ágazatban 60%-kal, a lakossági 
felhasználás és a szolgáltatások terén pedig 
90%-kal kell csökkenteni a szén-dioxid-
kibocsátást.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2050-ig történő csökkentésére vonatkozó végső célról még 
nem született döntés. A kívánt cél a 80–95%-os csökkentés, ám ez nem feltétlenül 
megvalósítható.

Módosítás 1451
Herbert Reul
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve egyértelművé 
teszi, hogy az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás célzott csökkentését elsősorban 
az Unió területén kell elérni. Ehhez 2050-
ig az energia-ágazatban több mint 90%-
kal, az iparban több mint 80%-kal, a 
közlekedési ágazatban legalább 60%-kal, a 
lakossági felhasználás és a szolgáltatások 
terén pedig mintegy 90%-kal kell 
csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást. 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve egyértelművé 
teszi, hogy az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás célzott csökkentését elsősorban 
az Unió területén kellene elérni. Ehhez 
2050-ig többek között az energia-
ágazatban, az iparban, a közlekedési 
ágazatban, a lakossági felhasználás és a 
szolgáltatások terén kell csökkenteni a 
szén-dioxid-kibocsátást.

Or. de

Módosítás 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A karbonszegény, versenyképes gazdaság 
205027-ig történő megvalósításának 
ütemterve egyértelművé teszi, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás célzott 
csökkentését elsősorban az Unió területén 
kell elérni. Ehhez 2050-ig az energia-
ágazatban több mint 90%-kal, az iparban 
több mint 80%-kal, a közlekedési 
ágazatban legalább 60%-kal, a lakossági 
felhasználás és a szolgáltatások terén pedig 
mintegy 90%-kal kell csökkenteni a szén-
dioxid-kibocsátást.

Az alacsony kibocsátású, versenyképes
gazdaság 205027-ig történő 
megvalósításának ütemterve egyértelművé 
teszi, hogy az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás célzott csökkentését elsősorban 
az Unió területén kell elérni. Ehhez 2050-
ig az energia-ágazatban több mint 90%-kal, 
az iparban több mint 80%-kal, a 
közlekedési ágazatban legalább 60%-kal, a 
lakossági felhasználás és a szolgáltatások 
terén pedig mintegy 90%-kal kell 
csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást.

Or. en
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Módosítás 1453
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén; az e társadalmi kihíváshoz tartozó 
költségvetés jelentős részét ezért a 
megújuló energiával, az 
energiaelosztással, az intelligens 
hálózatokkal, az energiatárolással és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
kutatásra és innovációra kell fordítani. A 
beruházásoknak megfelelően ki kell 
egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az energiával 
kapcsolatos kihívásokra megoldást kínáló 
és az európai és a világpiacon széles 
körben teríthető energiaipari technológiák 
és szolgáltatások kialakítása, másrészt egy 
olyan intelligens keresletoldali gazdálkodás 
megteremtése, amelynek alapját nyílt és 
átlátható energiakereskedelmi piac és 
intelligens energiahatékonysági 
gazdálkodási rendszerek képezik.

Or. en

Módosítás 1454
Britta Thomsen
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén; mivel az energiahatékonyság és a 
megújuló energián alapuló technológiák 
olyan lehetőségek a szén-dioxid-
mentesítési célok elérése terén, amelyeket 
semmilyen körülmények között nem 
fogunk megbánni, az e társadalmi 
kihíváshoz tartozó költségvetés legalább 
75%-át az említett technológiákra kell 
előirányozni. A beruházásoknak 
megfelelően ki kell egészülniük nem 
technológiai megoldásokkal is, a kínálati és 
a keresleti oldalon egyaránt. Mindezen 
intézkedéseket egy alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra irányuló, integrált 
szakpolitikának kell felölelnie, amely érinti 
a kulcsfontosságú alaptechnológiákat, 
különösen az IKT-megoldásokat és a 
korszerű gyártást és feldolgozást, valamint 
a fejlett anyagokat. A cél egyrészt 
hatékony, az európai és a világpiacon 
széles körben teríthető energiaipari 
technológiák és szolgáltatások kialakítása, 
másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság energiaügyi ütemterve a 2050-re kitűzött szén-dioxid-mentesítési célok 
elérésére irányuló valamennyi forgatókönyvben kiemelt szerepet szán a megújuló energiának 
és az energiahatékonyságnak. Ezt az eredményt Európa csak számottevő kutatási és 
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innovációs támogatással valósíthatja meg.

Módosítás 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
kutatásra, a fejlesztésre, valamint a kis- és 
mikroméretű erőművek széles körű 
bevezetésére. A beruházásoknak 
megfelelően ki kell egészülniük nem 
technológiai megoldásokkal is, a kínálati és 
a keresleti oldalon egyaránt. Mindezen 
intézkedéseket egy alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra irányuló, integrált 
szakpolitikának kell felölelnie, amely érinti 
a kulcsfontosságú alaptechnológiákat, 
különösen az IKT-megoldásokat és a 
korszerű gyártást és feldolgozást, valamint 
a fejlett anyagokat. A cél egyrészt 
hatékony, az európai és a világpiacon 
széles körben teríthető energiaipari 
technológiák és szolgáltatások kialakítása, 
másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Or. en

Módosítás 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az elsősorban a 
megújuló energia integrációjából fakadó 
energiaügyi kihívásokra megoldást kínáló 
és az európai és a világpiacon széles 
körben teríthető energiaipari technológiák 
és szolgáltatások kialakítása, másrészt egy 
olyan intelligens keresletoldali gazdálkodás 
megteremtése, amelynek alapját nyílt és
átlátható energiakereskedelmi piac és 
intelligens energiahatékonysági 
gazdálkodási rendszerek képezik.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogramban foglalkozni kell azokkal az energiaipari 
technológiákkal, például a villamosenergia-tárolással, amelyek jelentősen hozzájárulnak a 
megújuló energiaforrások sokféleségének kezeléséhez.

Módosítás 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető és az 
energiaipari kihívások – különösen a 
megújuló energiák integrálásához 
kapcsolódó kihívások – kezelését elősegítő
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Or. fr

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogramnak foglalkoznia kell az olyan energiaipari technológiákkal 
– például a villamosenergia-tárolással – amelyek ellensúlyozhatják a megújuló energiák 
változékonyságát.

Módosítás 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az elsősorban a 
megújuló energia integrációjához 
kapcsolódó energiaügyi kihívásokra 
megoldást kínáló és az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Or. en

Módosítás 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
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beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

beruházásokra van szükség a hatékony, 
biztonságos és megbízható, alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások, többek között a 
villamosenergia-tárolási technológiák
kutatása, fejlesztése, demonstrációja és 
piaci megjelenítése terén. A 
beruházásoknak megfelelően ki kell 
egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony és biztonságos, az 
európai és a világpiacon széles körben 
teríthető energiaipari technológiák és 
szolgáltatások kialakítása, másrészt egy 
olyan intelligens keresletoldali gazdálkodás 
megteremtése, amelynek alapját nyílt és 
átlátható energiakereskedelmi piac és 
intelligens energiahatékonysági és 
biztonsági gazdálkodási rendszerek 
képezik.

Or. en

Módosítás 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony kibocsátással járó 
technológiák és szolgáltatások kutatása, 
fejlesztése, demonstrációja és piaci 
megjelenítése terén. A beruházásoknak 
megfelelően ki kell egészülniük nem 



AM\907849HU.doc 133/190 PE492.789v01-00

HU

kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

technológiai megoldásokkal is, a kínálati és 
a keresleti oldalon egyaránt. Mindezen 
intézkedéseket egy alacsony kibocsátásra
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Or. en

Módosítás 1461
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és megfizethető árú piaci 
megjelenítése terén. A beruházásoknak 
megfelelően ki kell egészülniük nem 
technológiai megoldásokkal is, a kínálati és 
a keresleti oldalon egyaránt. Mindezen 
intézkedéseket egy alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra irányuló, integrált 
szakpolitikának kell felölelnie, amely érinti 
a kulcsfontosságú alaptechnológiákat, 
különösen az IKT-megoldásokat és a 
korszerű gyártást és feldolgozást, valamint 
a fejlett anyagokat. A cél egyrészt 
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világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

hatékony, az európai és a világpiacon 
széles körben teríthető energiaipari 
technológiák és szolgáltatások kialakítása, 
másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Or. it

Módosítás 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Ezen csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák – beleértve 
a földgázt is – és szolgáltatások kutatása, 
fejlesztése, demonstrációja és piaci 
megjelenítése terén. A beruházásoknak 
megfelelően ki kell egészülniük nem 
technológiai megoldásokkal is, a kínálati és 
a keresleti oldalon egyaránt. Mindezen 
intézkedéseket egy alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra irányuló, integrált 
szakpolitikának kell felölelnie, amely érinti 
a kulcsfontosságú alaptechnológiákat, 
különösen az IKT-megoldásokat és a 
korszerű gyártást és feldolgozást, valamint 
a fejlett anyagokat. A cél egyrészt 
hatékony, az európai és a világpiacon 
széles körben teríthető energiaipari 
technológiák és szolgáltatások kialakítása, 
másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
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rendszerek képezik.

Or. en

Módosítás 1463
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, megújuló energián alapuló 
technológiák és szolgáltatások kutatása, 
fejlesztése, demonstrációja és piaci 
megjelenítése terén. A beruházásoknak 
megfelelően ki kell egészülniük nem 
technológiai megoldásokkal is, a kínálati és 
a keresleti oldalon egyaránt. Mindezen 
intézkedéseket egy alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra irányuló, integrált 
szakpolitikának kell felölelnie, amely érinti 
a kulcsfontosságú alaptechnológiákat, 
különösen az IKT-megoldásokat és a 
korszerű gyártást és feldolgozást, valamint 
a fejlett anyagokat. A cél egyrészt 
hatékony, az európai és a világpiacon 
széles körben teríthető energiaipari 
technológiák és szolgáltatások kialakítása, 
másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Or. en

Módosítás 1464
Fiona Hall, Kent Johansson
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra irányuló, integrált 
szakpolitikának kell felölelnie, amely érinti 
a kulcsfontosságú alaptechnológiákat, 
különösen az IKT-megoldásokat és a 
korszerű gyártást és feldolgozást, valamint 
a fejlett anyagokat. A cél egyrészt 
hatékony, az európai és a világpiacon 
széles körben teríthető energiaipari 
technológiák és szolgáltatások kialakítása, 
másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Or. en

Módosítás 1465
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 

A csökkentési célok eléréséhez jelentős 
beruházásokra van szükség a hatékony, 
megbízható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák és 
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szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

szolgáltatások kutatása, fejlesztése, 
demonstrációja és piaci megjelenítése 
terén. A beruházásoknak megfelelően ki 
kell egészülniük nem technológiai 
megoldásokkal is, a kínálati és a keresleti 
oldalon egyaránt. Mindezen intézkedéseket 
egy alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
irányuló, integrált szakpolitikának kell 
felölelnie, amely érinti a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat, különösen az IKT-
megoldásokat és a korszerű gyártást és 
feldolgozást, valamint a fejlett anyagokat. 
A cél egyrészt hatékony, az európai és a 
világpiacon széles körben teríthető 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
kialakítása, másrészt egy olyan intelligens 
keresletoldali gazdálkodás megteremtése, 
amelynek alapját nyílt és átlátható 
energiakereskedelmi piac és intelligens 
energiahatékonysági gazdálkodási 
rendszerek képezik.

Or. de

Módosítás 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Költségek és megbízhatóság tekintetében 
az új technológiáknak és megoldásoknak 
versenyképeseknek kell lenniük a 
hagyományos üzemeltetőket és 
technológiákat felvonultató, magas 
szinten optimalizált energiarendszerekkel. 
A kutatás és fejlesztés szerepe 
megkerülhetetlen abban, hogy a tisztább, 
karbonszegény és hatékonyabb új 
energiaforrásokat kereskedelmi 
szempontból a szükséges mértékben 
vonzóvá lehessen tenni. Sem az ágazat, 
sem az egyes tagállamok önmagukban nem 
képesek azon költségek és kockázatok 
elviselésére, amelyeknek legfőbb okait 
(áttérés az alacsony szén-dioxid-

Az új technológiáknak és megoldásoknak 
versenyképeseknek kell lenniük a 
hagyományos üzemeltetők és technológiák 
számára kialakított és az eddigiekben 
jelentős mértékű kutatási forrásokban és 
támogatásban részesült 
energiarendszerekkel. A kutatás és 
fejlesztés szerepe megkerülhetetlen abban, 
hogy a tiszta, karbonszegény és 
hatékonyabb új energiaforrásokat 
kereskedelmi szempontból a szükséges 
mértékben vonzóvá lehessen tenni. E 
társadalmi kihívás kapcsán ezért nem 
megengedhető a fosszilis tüzelőanyagokon 
alapuló technológiák kutatásának és 
fejlesztésének támogatása. Sem az ágazat, 
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kibocsátású gazdaságra, megfizethető és 
biztonságos energiaszolgáltatás) piacon 
kívüli tényezők jelentik.

sem az egyes tagállamok önmagukban nem 
képesek azon költségek és kockázatok 
elviselésére, amelyeknek legfőbb okait 
(áttérés az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra, megfizethető és 
biztonságos energiaszolgáltatás) piacon 
kívüli tényezők jelentik.

Or. en

Módosítás 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Költségek és megbízhatóság tekintetében 
az új technológiáknak és megoldásoknak 
versenyképeseknek kell lenniük a 
hagyományos üzemeltetőket és
technológiákat felvonultató, magas 
szinten optimalizált energiarendszerekkel. 
A kutatás és fejlesztés szerepe 
megkerülhetetlen abban, hogy a tisztább, 
karbonszegény és hatékonyabb új 
energiaforrásokat kereskedelmi 
szempontból a szükséges mértékben 
vonzóvá lehessen tenni. Sem az ágazat, 
sem az egyes tagállamok önmagukban nem 
képesek azon költségek és kockázatok 
elviselésére, amelyeknek legfőbb okait 
(áttérés az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra, megfizethető és 
biztonságos energiaszolgáltatás) piacon 
kívüli tényezők jelentik.

Az új technológiáknak és megoldásoknak 
versenyképeseknek kell lenniük a 
hagyományos üzemeltetők és technológiák 
számára kialakított energiarendszerekkel, 
amelyekre ez idáig a világszintű és 
európai kutatási források és támogatások 
döntő többségét fordították. A kutatás és 
fejlesztés szerepe megkerülhetetlen abban, 
hogy a tisztább, karbonszegény és 
hatékonyabb új energiaforrásokat 
kereskedelmi szempontból a szükséges 
mértékben vonzóvá lehessen tenni, ezért e 
társadalmi kihívás keretében a fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló technológiák 
kutatása és fejlesztése nem 
finanszírozható. Sem az ágazat, sem az 
egyes tagállamok önmagukban nem 
képesek azon költségek és kockázatok 
elviselésére, amelyeknek legfőbb okait 
(áttérés az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra, megfizethető és 
biztonságos energiaszolgáltatás) piacon 
kívüli tényezők jelentik.

Or. en
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Módosítás 1468
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Költségek és megbízhatóság tekintetében 
az új technológiáknak és megoldásoknak 
versenyképeseknek kell lenniük a 
hagyományos üzemeltetőket és
technológiákat felvonultató, magas 
szinten optimalizált energiarendszerekkel. 
A kutatás és fejlesztés szerepe 
megkerülhetetlen abban, hogy a tisztább, 
karbonszegény és hatékonyabb új 
energiaforrásokat kereskedelmi 
szempontból a szükséges mértékben 
vonzóvá lehessen tenni. Sem az ágazat, 
sem az egyes tagállamok önmagukban nem 
képesek azon költségek és kockázatok 
elviselésére, amelyeknek legfőbb okait 
(áttérés az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra, megfizethető és 
biztonságos energiaszolgáltatás) piacon 
kívüli tényezők jelentik.

Az új technológiáknak és megoldásoknak 
versenyképeseknek kell lenniük a 
hagyományos üzemeltetők és technológiák 
számára kialakított energiarendszerekkel, 
amelyekre ez idáig a világszintű és 
európai kutatás és támogatási források 
döntő többsége irányult. A kutatás és 
fejlesztés szerepe megkerülhetetlen abban, 
hogy a tisztább, megújuló és hatékonyabb 
új energiaforrásokat kereskedelmi 
szempontból a szükséges mértékben 
vonzóvá lehessen tenni. Sem az ágazat, 
sem az egyes tagállamok önmagukban nem 
képesek azon költségek és kockázatok 
elviselésére, amelyeknek legfőbb okait 
(áttérés az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra, megfizethető és 
biztonságos energiaszolgáltatás) piacon 
kívüli tényezők jelentik.

Or. en

Módosítás 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Költségek és megbízhatóság tekintetében 
az új technológiáknak és megoldásoknak 
versenyképeseknek kell lenniük a 
hagyományos üzemeltetőket és 
technológiákat felvonultató, magas szinten 
optimalizált energiarendszerekkel. A 

Költségek és megbízhatóság tekintetében 
az új technológiáknak és megoldásoknak 
versenyképeseknek kell lenniük a 
hagyományos üzemeltetőket és 
technológiákat felvonultató, magas szinten 
optimalizált energiarendszerekkel. A 
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kutatás és fejlesztés szerepe 
megkerülhetetlen abban, hogy a tisztább, 
karbonszegény és hatékonyabb új 
energiaforrásokat kereskedelmi 
szempontból a szükséges mértékben 
vonzóvá lehessen tenni. Sem az ágazat, 
sem az egyes tagállamok önmagukban nem 
képesek azon költségek és kockázatok 
elviselésére, amelyeknek legfőbb okait 
(áttérés az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra, megfizethető és 
biztonságos energiaszolgáltatás) piacon 
kívüli tényezők jelentik.

kutatás és fejlesztés szerepe 
megkerülhetetlen abban, hogy a tisztább, 
alacsony kibocsátású és hatékonyabb új 
energiaforrásokat kereskedelmi 
szempontból a szükséges mértékben 
vonzóvá lehessen tenni. Sem az ágazat, 
sem az egyes tagállamok önmagukban nem 
képesek azon költségek és kockázatok 
elviselésére, amelyeknek legfőbb okait 
(áttérés az alacsony kibocsátású
gazdaságra, megfizethető és biztonságos 
energiaszolgáltatás) piacon kívüli tényezők 
jelentik.

Or. en

Módosítás 1470
Nuno Teixeira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E fejlődés felgyorsítása uniós szintű 
stratégiai megközelítést igényel, amely 
magában foglalja az épületek, a 
szolgáltatások, a közlekedés és az ipari 
értékláncok energiaellátását, 
energiaigényét és energiafelhasználását. 
Mindez a források – köztük a kohéziós 
politika körébe tartozó alapok –
összehangolását teszi szükségessé Unió-
szerte, mindenekelőtt az intelligens 
specializációra irányuló nemzeti és 
regionális stratégiák, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerek, a 
közbeszerzések és egyéb pénzügyi 
mechanizmusok révén. Szükség van 
továbbá a megújuló energiaforrásokat és az 
energiahatékonyságot érintő szabályozási 
és végrehajtási szakpolitikákra, valamint a 
nem technológiai akadályok lebontását 
szolgáló testre szabott technikai 
segítségnyújtásra és kapacitásbővítésre is.

E fejlődés felgyorsítása uniós szintű 
stratégiai megközelítést igényel, amely 
magában foglalja az épületek, a 
szolgáltatások, a közlekedés és az ipari 
értékláncok energiaellátását, 
energiaigényét és energiafelhasználását. 
Mindez a források – köztük a kohéziós 
politika körébe tartozó alapok –
összehangolását teszi szükségessé Unió-
szerte, mindenekelőtt az intelligens 
specializációra irányuló nemzeti és 
regionális stratégiák, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerek, a 
közbeszerzések és egyéb pénzügyi 
mechanizmusok révén. Szükség van 
továbbá a megújuló energiaforrásokat és az 
energiahatékonyságot érintő szabályozási 
és végrehajtási szakpolitikákra, valamint a 
nem technológiai akadályok lebontását 
szolgáló testre szabott technikai 
segítségnyújtásra és kapacitásbővítésre is.
A legkülső régiók tekintetében meg kell 
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vizsgálni a megújuló energiaforrások 
fejlesztését célzó ösztönzők bevezetésének 
lehetőségét, hogy e régiók 
kihasználhassák az alternatív 
energiaforrásaikban rejlő potenciált, és 
csökkenthessék a fosszilis 
energiaforrásoktól való függésüket.

Or. pt

Indokolás

Amint azt az Európai Bizottság a legkülső régiókról szóló 2012. június 20-i közleményében 
(COM(2012)287 final) javasolta, elemezni kell, hogy miként lehet a megújuló és hatékonyabb 
energiákat a strukturális alapok keretein belül a legkülső régiók sajátosságait és igényeit 
kellőképpen figyelembe véve finanszírozni.

Módosítás 1471
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E fejlődés felgyorsítása uniós szintű 
stratégiai megközelítést igényel, amely 
magában foglalja az épületek, a 
szolgáltatások, a közlekedés és az ipari 
értékláncok energiaellátását, 
energiaigényét és energiafelhasználását. 
Mindez a források – köztük a kohéziós 
politika körébe tartozó alapok –
összehangolását teszi szükségessé Unió-
szerte, mindenekelőtt az intelligens 
specializációra irányuló nemzeti és 
regionális stratégiák, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerek, a 
közbeszerzések és egyéb pénzügyi 
mechanizmusok révén. Szükség van 
továbbá a megújuló energiaforrásokat és az 
energiahatékonyságot érintő szabályozási 
és végrehajtási szakpolitikákra, valamint a 
nem technológiai akadályok lebontását 
szolgáló testre szabott technikai 
segítségnyújtásra és kapacitásbővítésre is.

E fejlődés felgyorsítása uniós szintű 
stratégiai megközelítést igényel, amely 
magában foglalja az épületek, a 
szolgáltatások, a közlekedés és az ipari 
értékláncok energiaellátását, 
energiaigényét és energiafelhasználását. 
Mindez a források – köztük a kohéziós 
politika körébe tartozó alapok –
összehangolását teszi szükségessé Unió-
szerte, mindenekelőtt az intelligens 
specializációra irányuló nemzeti és 
regionális stratégiák, a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerek, a 
közbeszerzések és egyéb pénzügyi 
mechanizmusok révén. Szükség van 
továbbá a megújuló energiaforrásokat, az 
energiahatékonyságot és -biztonságot
érintő szabályozási és végrehajtási 
szakpolitikákra, valamint a nem 
technológiai akadályok lebontását szolgáló 
testre szabott technikai segítségnyújtásra és 
kapacitásbővítésre is.
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Or. en

Módosítás 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen stratégiai koncepciót az európai 
stratégiai energiatechnológiai terv (SET-
terv) kínál. A SET-terv hosszú távú 
menetrendet határoz meg azon főbb 
innovációs szűk keresztmetszetek 
kezeléséhez, amelyekkel az energiaipari 
technológiai vállalkozások a 
felderítőkutatási, a kutatási-fejlesztési, a 
koncepcióigazolási és a demonstrációs 
szakaszban szembesülni kénytelenek, 
amikor tőkét keresnek nagyléptékű és 
újfajta projektjeik finanszírozásához vagy a 
piaci bevezetésre irányuló folyamat 
megindításához.

Ilyen stratégiai koncepciót az európai 
stratégiai energiatechnológiai terv (SET-
terv) kínál. A SET-terv hosszú távú 
menetrendet határoz meg azon főbb 
innovációs szűk keresztmetszetek 
kezeléséhez, amelyekkel az energiaipari 
technológiai vállalkozások a 
felderítőkutatási, a kutatási-fejlesztési, a 
koncepcióigazolási és a demonstrációs 
szakaszban szembesülni kénytelenek, 
amikor tőkét keresnek nagyléptékű és 
újfajta projektjeik finanszírozásához vagy a 
piaci bevezetésre irányuló folyamat 
megindításához. A SET-tervben 
bemutatott számos technológián túl más 
újonnan megjelenő és az áttörés 
lehetőségét magukban hordozó 
technológiákat sem hagynak figyelmen 
kívül.

Or. en

Módosítás 1473
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A források optimalizálása érdekében a 
SET-terv európai hozzáadott értékét a 
tervben felsorolt egyes technológiákra 
fordítandó külön költségvetési tételek 
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elfogadása adja.

Or. it

Módosítás 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A SET-terv végrehajtásához szükséges 
források teljes becsült összege a következő 
10 évben évi 8 milliárd EUR28. Ez messze 
meghaladja az egyes tagállamok vagy a 
kutatási és ágazati szereplők kapacitását. 
Uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházásokra van szükség, amelyeket a 
közös végrehajtás, valamint a kockázatok 
és kapacitások megosztása révén 
erőforrásaink egész Európára kiterjedő 
mozgósításával ötvözünk. Az energiaipari 
kutatás és innováció uniós finanszírozása 
ily módon kiegészíti a tagállami 
fellépéseket, és azokra az intézkedésekre 
összpontosít, amelyek – azon túl, hogy 
egyértelmű uniós hozzáadott értéket 
képviselnek – képesek jelentősen 
mobilizálni a nemzeti erőforrásokat. Az 
uniós szintű cselekvés ezen kívül az egyes 
tagállamok kapacitását meghaladó, magas 
kockázatú, költségigényes, hosszú távú 
programok támogatására, a beruházási 
kockázatokat csökkentő erőfeszítések 
egyesítésére (például olyan nagyléptékű 
tevékenységek tekintetében, mint az ipari 
demonstrációs projektek) és az európai 
szintű, interoperábilis energiaipari 
megoldások kifejlesztésére irányul.

A SET-terv végrehajtásához szükséges 
források teljes becsült összege a következő 
10 évben évi 8 milliárd EUR28. Ez messze 
meghaladja az egyes tagállamok vagy a 
kutatási és ágazati szereplők kapacitását. 
Uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházásokra van szükség, amelyeket a 
közös végrehajtás, valamint a kockázatok 
és kapacitások megosztása révén 
erőforrásaink egész Európára kiterjedő 
mozgósításával ötvözünk. Az energiaipari 
kutatás és innováció uniós finanszírozása 
ily módon kiegészíti a tagállami 
fellépéseket, és azokra az intézkedésekre 
összpontosít, amelyek – azon túl, hogy 
egyértelmű uniós hozzáadott értéket 
képviselnek – képesek jelentősen 
mobilizálni a nemzeti erőforrásokat. Az 
uniós szintű cselekvés ezen kívül az egyes 
tagállamok kapacitását meghaladó, magas 
kockázatú, költségigényes, hosszú távú 
programok támogatására, a beruházási 
kockázatokat csökkentő erőfeszítések 
egyesítésére (például olyan nagyléptékű 
tevékenységek tekintetében, mint az ipari 
demonstrációs projektek) és az európai 
szintű, interoperábilis energiaipari 
megoldások kifejlesztésére irányul.
Európai uniós forrásokból kizárólag 
fenntartható technológiák támogathatók, 
az Európai Unió hosszú távú éghajlat- és 
energiapolitikai céljaival összhangban. 

Or. en
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Módosítás 1475
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A SET-terv végrehajtásához szükséges 
források teljes becsült összege a következő 
10 évben évi 8 milliárd EUR28. Ez messze 
meghaladja az egyes tagállamok vagy a 
kutatási és ágazati szereplők kapacitását. 
Uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházásokra van szükség, amelyeket a 
közös végrehajtás, valamint a kockázatok 
és kapacitások megosztása révén 
erőforrásaink egész Európára kiterjedő 
mozgósításával ötvözünk. Az energiaipari 
kutatás és innováció uniós finanszírozása 
ily módon kiegészíti a tagállami 
fellépéseket, és azokra az intézkedésekre 
összpontosít, amelyek – azon túl, hogy 
egyértelmű uniós hozzáadott értéket 
képviselnek – képesek jelentősen 
mobilizálni a nemzeti erőforrásokat. Az 
uniós szintű cselekvés ezen kívül az egyes 
tagállamok kapacitását meghaladó, magas 
kockázatú, költségigényes, hosszú távú 
programok támogatására, a beruházási 
kockázatokat csökkentő erőfeszítések 
egyesítésére (például olyan nagyléptékű
tevékenységek tekintetében, mint az ipari 
demonstrációs projektek) és az európai 
szintű, interoperábilis energiaipari 
megoldások kifejlesztésére irányul.

A SET-terv végrehajtásához szükséges 
források teljes becsült összege a következő 
10 évben évi 8 milliárd EUR28. Ez messze 
meghaladja az egyes tagállamok vagy a 
kutatási és ágazati szereplők kapacitását. 
Uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházásokra van szükség, amelyeket a 
közös végrehajtás, valamint a kockázatok 
és kapacitások megosztása révén 
erőforrásaink egész Európára kiterjedő 
mozgósításával ötvözünk. Az energiaipari 
kutatás és innováció uniós finanszírozása 
ily módon kiegészíti a tagállami 
fellépéseket, és azokra az intézkedésekre 
összpontosít, amelyek – azon túl, hogy 
egyértelmű uniós hozzáadott értéket 
képviselnek – képesek jelentősen 
mobilizálni a nemzeti erőforrásokat, 
munkahelyeket teremtenek, valamint 
biztonságos és tiszta energiaforrásokat 
alkalmaznak. Az uniós szintű cselekvés 
ezen kívül az egyes tagállamok kapacitását 
meghaladó, az Európa 2020 stratégia 
céljainak végrehajtását elősegítő
programok támogatására, a beruházási 
kockázatokat csökkentő erőfeszítések 
egyesítésére (például olyan tevékenységek 
tekintetében, mint az ipari demonstrációs 
projektek) és az európai szintű, 
interoperábilis energiaipari megoldások 
kifejlesztésére irányul.

Or. en
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Módosítás 1476
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A SET-terv végrehajtásához szükséges 
források teljes becsült összege a következő 
10 évben évi 8 milliárd EUR28. Ez messze 
meghaladja az egyes tagállamok vagy a 
kutatási és ágazati szereplők kapacitását. 
Uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházásokra van szükség, amelyeket a 
közös végrehajtás, valamint a kockázatok 
és kapacitások megosztása révén 
erőforrásaink egész Európára kiterjedő 
mozgósításával ötvözünk. Az energiaipari 
kutatás és innováció uniós finanszírozása 
ily módon kiegészíti a tagállami 
fellépéseket, és azokra az intézkedésekre 
összpontosít, amelyek – azon túl, hogy 
egyértelmű uniós hozzáadott értéket 
képviselnek – képesek jelentősen 
mobilizálni a nemzeti erőforrásokat. Az 
uniós szintű cselekvés ezen kívül az egyes 
tagállamok kapacitását meghaladó, magas 
kockázatú, költségigényes, hosszú távú 
programok támogatására, a beruházási 
kockázatokat csökkentő erőfeszítések 
egyesítésére (például olyan nagyléptékű 
tevékenységek tekintetében, mint az ipari 
demonstrációs projektek) és az európai 
szintű, interoperábilis energiaipari 
megoldások kifejlesztésére irányul.

A SET-terv végrehajtásához szükséges 
források teljes becsült összege a következő 
10 évben évi 8 milliárd EUR28. Ez messze 
meghaladja az egyes tagállamok vagy a 
kutatási és ágazati szereplők kapacitását. 
Uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházásokra van szükség, amelyeket a 
közös végrehajtás, valamint a kockázatok 
és kapacitások megosztása révén 
erőforrásaink egész Európára kiterjedő 
mozgósításával ötvözünk. Az energiaipari 
kutatás és innováció uniós finanszírozása 
ily módon kiegészíti és kibővíti a tagállami 
fellépéseket, és azokra az intézkedésekre 
összpontosít, amelyek – azon túl, hogy 
egyértelmű uniós hozzáadott értéket 
képviselnek – képesek jelentősen 
mobilizálni a nemzeti erőforrásokat, 
valamint méretgazdaságosságot és 
mérethatékonyságot eredményeznek. Az 
uniós szintű cselekvés ezen kívül az egyes 
tagállamok kapacitását meghaladó, magas 
kockázatú, költségigényes, hosszú távú 
programok támogatására, a beruházási 
kockázatokat csökkentő erőfeszítések 
egyesítésére (például olyan nagyléptékű 
tevékenységek tekintetében, mint az ipari 
demonstrációs projektek) és az európai 
szintű, interoperábilis energiaipari 
megoldások kifejlesztésére irányul.

Or. en

Módosítás 1477
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A SET-terv végrehajtásához szükséges 
források teljes becsült összege a következő 
10 évben évi 8 milliárd EUR28. Ez messze 
meghaladja az egyes tagállamok vagy a 
kutatási és ágazati szereplők kapacitását. 
Uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházásokra van szükség, amelyeket a 
közös végrehajtás, valamint a kockázatok 
és kapacitások megosztása révén 
erőforrásaink egész Európára kiterjedő 
mozgósításával ötvözünk. Az energiaipari 
kutatás és innováció uniós finanszírozása 
ily módon kiegészíti a tagállami 
fellépéseket, és azokra az intézkedésekre 
összpontosít, amelyek – azon túl, hogy 
egyértelmű uniós hozzáadott értéket 
képviselnek – képesek jelentősen 
mobilizálni a nemzeti erőforrásokat. Az 
uniós szintű cselekvés ezen kívül az egyes 
tagállamok kapacitását meghaladó, magas 
kockázatú, költségigényes, hosszú távú 
programok támogatására, a beruházási 
kockázatokat csökkentő erőfeszítések 
egyesítésére (például olyan nagyléptékű 
tevékenységek tekintetében, mint az ipari 
demonstrációs projektek) és az európai 
szintű, interoperábilis energiaipari 
megoldások kifejlesztésére irányul.

A SET-terv végrehajtásához szükséges 
források teljes becsült összege a következő 
10 évben évi 8 milliárd EUR28. Ez messze 
meghaladja az egyes tagállamok vagy a 
kutatási és ágazati szereplők kapacitását. 
Uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházásokra van szükség, amelyeket a 
közös végrehajtás, valamint a kockázatok 
és kapacitások megosztása révén 
erőforrásaink egész Európára kiterjedő 
mozgósításával ötvözünk. Az energiaipari 
kutatás és innováció uniós finanszírozása 
ily módon mérettől függetlenül azokra az 
intézkedésekre összpontosít, amelyek –
azon túl, hogy egyértelmű uniós hozzáadott 
értéket képviselnek – képesek jelentősen 
mobilizálni a nemzeti erőforrásokat. Az 
uniós szintű cselekvés ezen kívül az egyes 
tagállamok kapacitását meghaladó, magas 
kockázatú, költségigényes, hosszú távú 
programok támogatására, a beruházási 
kockázatokat csökkentő erőfeszítések 
egyesítésére (például olyan nagyléptékű 
tevékenységek tekintetében, mint az ipari 
demonstrációs projektek) és az európai 
szintű, interoperábilis energiaipari 
megoldások kifejlesztésére irányul.

Or. en

Módosítás 1478
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai energiapolitika kutatási és 
innovációs pillérét képező SET-terv 
végrehajtása elő fogja segíteni az Unió 
ellátásbiztonságát és a karbonszegény 

Az európai energiapolitika kutatási és 
innovációs pillérét képező SET-terv 
végrehajtása elő fogja segíteni az Unió 
ellátásbiztonságát és a karbonszegény 
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gazdaságra való áttérését, támogatni fogja 
a kutatási és innovációs programok 
összekapcsolását a transzeurópai és 
regionális energiainfrastruktúra-
beruházásokkal, és növelni fogja a 
beruházási hajlandóságot a hosszú 
futamidejű, jelentős technológiai és piaci 
kockázatú projektekbe való 
tőkebefektetések tekintetében. Beruházási 
lehetőségeket teremt a kis- és 
nagyvállalkozások számára, és segíti őket, 
hogy versenyképessé váljanak vagy azok 
maradjanak az energiaipari technológiák 
széles, egyre több lehetőséget kínáló 
világpiacán.

gazdaságra való áttérését, támogatni fogja 
a kutatási és innovációs programok 
összekapcsolását a transzeurópai és 
regionális energiainfrastruktúra-
beruházásokkal, és növelni fogja a 
beruházási hajlandóságot a hosszú 
futamidejű, jelentős technológiai és piaci 
kockázatú projektekbe való 
tőkebefektetések tekintetében. Beruházási 
lehetőségeket teremt a kis- és 
nagyvállalkozások számára, és segíti őket, 
hogy versenyképessé váljanak vagy azok 
maradjanak az energiaipari technológiák 
széles, egyre több lehetőséget kínáló 
világpiacán. A SET-terv ipari 
kezdeményezéseit célszerű külön 
költségvetési sorokba rendezni. A 
Bizottságnak az energiára vonatkozó 
2050-es ütemterve értelmében különösen 
az EU energiafogyasztásának 55–75%-a 
származik majd a megújuló energián 
alapuló technológiákból, és a 
villamosenergia-termelés minden más 
technológiánál nagyobb arányban épül 
majd a szélenergiára; ennélfogva a SET-
terven belül a szélipari kezdeményezéshez 
külön költségvetési sort kell rendelni.

Or. en

Indokolás

A SET-tervben a szélipari kezdeményezéshez tartozó külön költségvetési sor biztonságot 
teremt a magánszektor befektetői számára saját beruházási terveik kidolgozásához, valamint 
saját forrásaiknak a kutatás-fejlesztési célú uniós közpénzekkel történő összevonásához. 
Emellett a külön költségvetési soroknak köszönhetően elkerülhetők a versengő prioritások, és 
azok az ágazatot a tevékeny részvételre és társfinanszírozásra ösztönzik, fokozva ezzel az 
átláthatóságot és meggyorsítva a konkrét eredmények elérését.

Módosítás 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai energiapolitika kutatási és
innovációs pillérét képező SET-terv 
végrehajtása elő fogja segíteni az Unió 
ellátásbiztonságát és a karbonszegény 
gazdaságra való áttérését, támogatni fogja 
a kutatási és innovációs programok 
összekapcsolását a transzeurópai és 
regionális energiainfrastruktúra-
beruházásokkal, és növelni fogja a 
beruházási hajlandóságot a hosszú 
futamidejű, jelentős technológiai és piaci 
kockázatú projektekbe való 
tőkebefektetések tekintetében. Beruházási 
lehetőségeket teremt a kis- és 
nagyvállalkozások számára, és segíti őket, 
hogy versenyképessé váljanak vagy azok 
maradjanak az energiaipari technológiák 
széles, egyre több lehetőséget kínáló 
világpiacán.

Az európai energiapolitika kutatási és 
innovációs pillérét képező SET-terv 
végrehajtása elő fogja segíteni az Unió 
ellátásbiztonságát és a karbonszegény 
gazdaságra való áttérését, támogatni fogja 
a kutatási és innovációs programok 
összekapcsolását a transzeurópai és 
regionális energiainfrastruktúra-
beruházásokkal, és növelni fogja a 
beruházási hajlandóságot a hosszú 
futamidejű, jelentős technológiai és piaci 
kockázatú projektekbe való 
tőkebefektetések tekintetében. Beruházási 
lehetőségeket teremt a kis- és 
nagyvállalkozások számára, és segíti őket, 
hogy versenyképessé váljanak vagy azok 
maradjanak az energiaipari technológiák
széles, egyre több lehetőséget kínáló 
világpiacán. A magánszektor számára 
biztosított kellő politikai és pénzügyi 
biztonság érdekében a SET-tervben 
szereplő technológiák finanszírozása 
külön költségvetési sorok keretében 
történik.

Or. en

Módosítás 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai energiapolitika kutatási és 
innovációs pillérét képező SET-terv 
végrehajtása elő fogja segíteni az Unió 
ellátásbiztonságát és a karbonszegény
gazdaságra való áttérését, támogatni fogja 
a kutatási és innovációs programok 
összekapcsolását a transzeurópai és 

Az európai energiapolitika kutatási és 
innovációs pillérét képező SET-terv 
végrehajtása elő fogja segíteni az Unió 
ellátásbiztonságát és az alacsony 
kibocsátású gazdaságra való áttérését, 
támogatni fogja a kutatási és innovációs 
programok összekapcsolását a 
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regionális energiainfrastruktúra-
beruházásokkal, és növelni fogja a 
beruházási hajlandóságot a hosszú 
futamidejű, jelentős technológiai és piaci 
kockázatú projektekbe való 
tőkebefektetések tekintetében. Beruházási 
lehetőségeket teremt a kis- és 
nagyvállalkozások számára, és segíti őket, 
hogy versenyképessé váljanak vagy azok 
maradjanak az energiaipari technológiák 
széles, egyre több lehetőséget kínáló 
világpiacán.

transzeurópai és regionális 
energiainfrastruktúra-beruházásokkal, és 
növelni fogja a beruházási hajlandóságot a 
hosszú futamidejű, jelentős technológiai és 
piaci kockázatú projektekbe való 
tőkebefektetések tekintetében. Beruházási 
lehetőségeket teremt a kis- és 
nagyvállalkozások számára, és segíti őket, 
hogy versenyképessé váljanak vagy azok 
maradjanak az energiaipari technológiák 
széles, egyre több lehetőséget kínáló 
világpiacán.

Or. en

Módosítás 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „karbonszegény” jelző szubjektív, és a 
gazdaság szén-dioxid-mentesítése terén 
tett európai előrelépéssel párhuzamosan 
folyamatosan csökkenő kibocsátási 
küszöbértékre utal. Hamarosan szükség 
lesz az 1990-es szinthez képest 2050-ig 
80–95%-os kibocsátáscsökkentést 
előirányzó célnak megfelelő mennyiségi 
fogalommeghatározásra. Mindazonáltal a 
fosszilis szénen alapuló és az életciklus 
során e szén jelentős részének nettó 
légköri kibocsátását eredményező javasolt 
folyamatokat – például a szén-dioxid-
leválasztást és -tárolást – már most 
„karbonintenzívnek”, és mint ilyen az EU 
éghajlat-politikai céljaival, a SET-tervvel 
és a „Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseivel ellentétesnek kell tekinteni. 

Or. en
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Módosítás 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e kihíváshoz kapcsolódó intézkedések 
éppen ezért az európai energia- és 
éghajlatpolitika technológiai gerincét 
fogják képezni. Emellett hozzájárulnak 
majd az Innovatív Unió energiaipari 
céljainak, valamint az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kezdeményezések 
szakpolitikai céljainak megvalósulásához.

Az e kihíváshoz kapcsolódó intézkedések, 
valamint a többi kihíváshoz tartozó 
érintett és kölcsönhatásokat eredményező 
intézkedések éppen ezért az európai 
energia- és éghajlatpolitika technológiai 
gerincét fogják képezni. Emellett 
hozzájárulnak majd az Innovatív Unió 
energiaipari céljainak, valamint az 
„Erőforrás-hatékony Európa”, az 
„Iparpolitika a globalizáció korában” és az 
„Európai digitális menetrend” 
kezdeményezések szakpolitikai céljainak 
megvalósulásához.

Or. en

Módosítás 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nukleáris hasadási energiával és a 
nukleáris fúziós energiával kapcsolatos 
kutatási és innovációs tevékenységek a 
„Horizont 2020“ keretprogram 
Euratommal kapcsolatos részében kerülnek 
elvégzésre.

A nukleáris hasadási energiával és a 
nukleáris fúziós energiával kapcsolatos 
kutatási és innovációs tevékenységek a 
„Horizont 2020“ keretprogram 
Euratommal kapcsolatos részében kerülnek 
elvégzésre, emellett azonban meg kell 
kezdeni a program összehangolását az 
energiaipari kihívásokkal, hogy 
létrejöhessenek a két program közötti 
szinergiák, és ki lehessen dolgozni egy 
teljes körű és koherens menetrendet az 
európai energetikai kutatás és fejlesztés 
számára.
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Or. fr

Indokolás

Erősíteni kell az Euratom programmal való koherenciát, hogy az európai energetikai kutatási 
politika a kívánt energiaszerkezet teljes spektrumán alapulhasson, és kiaknázhassa a 
különböző energiafajták kapcsolt felhasználásában rejlő lehetőségeket (például: nukleáris 
energiából és hidrogénből nyert villamos energia). 

Módosítás 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nukleáris hasadási energiával és a 
nukleáris fúziós energiával kapcsolatos 
kutatási és innovációs tevékenységek a 
„Horizont 2020“ keretprogram 
Euratommal kapcsolatos részében kerülnek 
elvégzésre.

A nukleáris hasadási energiával és a 
nukleáris fúziós energiával kapcsolatos 
kutatási és innovációs tevékenységek a 
„Horizont 2020“ keretprogram 
Euratommal kapcsolatos részében kerülnek 
elvégzésre, ezeket ugyanakkor össze kell 
hangolni a 3. társadalmi kihívással a két 
program közötti szinergiák létrehozása, 
valamint a hatékonyságnövelés és az 
erőforrás-hatékonyság előmozdítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nukleáris hasadási energiával és a 
nukleáris fúziós energiával kapcsolatos 
kutatási és innovációs tevékenységek a 
„Horizont 2020“ keretprogram 
Euratommal kapcsolatos részében kerülnek 

A nukleáris hasadási energiával és a 
nukleáris fúziós energiával kapcsolatos 
kutatási és innovációs tevékenységek a 
„Horizont 2020“ keretprogram 
Euratommal kapcsolatos részében kerülnek 
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elvégzésre. elvégzésre. Elő kell irányozni a 
„biztonságos, tiszta és hatékony energia” 
kihívás és a „Horizont 2020” 
keretprogram Euratommal kapcsolatos 
része közötti lehetséges szinergiákat.

Or. en

Indokolás

Szorosabb összhangot kell kialakítani az Euratom programmal annak érdekében, hogy az 
energiaágazatra irányuló európai kutatási politika a teljes energiaszerkezetet vegye alapul, és 
hasznosítani tudja a különböző energiatípusok kapcsolt előállítására (azaz a nukleáris és 
hidrogénalapú energiatermelés összekapcsolására) kínálkozó lehetőségeket.

Módosítás 1486
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nukleáris hasadási energiával és a 
nukleáris fúziós energiával kapcsolatos 
kutatási és innovációs tevékenységek a 
„Horizont 2020“ keretprogram 
Euratommal kapcsolatos részében kerülnek 
elvégzésre.

A nukleáris fúziós energiával és a nukleáris 
hasadási energia biztonsági és védelmi 
vonatkozásaival kapcsolatos kutatási és 
innovációs tevékenységek a 
„Horizont 2020“ keretprogram 
Euratommal kapcsolatos részében kerülnek 
elvégzésre.

Or. en

Módosítás 1487
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.2 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nukleáris hasadási energiával és a 
nukleáris fúziós energiával kapcsolatos 

A nukleáris hasadási energiával és a 
nukleáris fúziós energiával kapcsolatos 
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kutatási és innovációs tevékenységek a 
„Horizont 2020“ keretprogram 
Euratommal kapcsolatos részében 
kerülnek elvégzésre.

kutatási és innovációs tevékenységek 
végrehajtása az EU többéves pénzügyi 
keretétől függetlenül történik.

Or. en

Módosítás 1488
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A fogyasztás és a szénlábnyom 
csökkentése intelligens és fenntartható 
használat révén

a) A fogyasztás és a szénlábnyom 
csökkentése intelligens, fenntartható és 
biztonságos használat révén

Or. en

Módosítás 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
koncepciók, nem technológiai megoldások, 
nagyobb hatékonyság, társadalmi 
elfogadottság és a megfizethető 
technológiai alkotóelemek és integrált 
intelligenciával rendelkező rendszerek 
kutatása és teljes körű tesztelése, lehetővé 
téve a valós idejű energiagazdálkodást a 
közel nulla kibocsátású épületek, a 
megújuló energián alapuló fűtés és hűtés, a 
magas hatékonyságú iparágak és 
energiahatékony megoldások –
vállalakozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása 
tekintetében.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
koncepciók, nem technológiai megoldások, 
nagyobb hatékonyság, társadalmi 
elfogadottság és a megfizethető 
technológiai alkotóelemek és integrált 
intelligenciával rendelkező ellenőrzési
rendszerek kutatása és teljes körű 
tesztelése, lehetővé téve a valós idejű 
energiagazdálkodás optimalizálását a 
közel nulla kibocsátású épületek, a 
megújuló energián alapuló fűtés és hűtés, a 
hatékonyság és az alacsony minőség 
közötti egyensúly, a magas hatékonyságú 
iparágak és energiahatékony megoldások –
többek között kapcsolt energiatermelési 
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technológiákat, mikrohálózati 
technológiákat és fenntartható járműveket 
alkalmazó vállalakozások, egyének, 
közösségek és a városok általi – tömeges 
alkalmazása tekintetében.

Or. en

Módosítás 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
koncepciók, nem technológiai megoldások, 
nagyobb hatékonyság, társadalmi 
elfogadottság és a megfizethető 
technológiai alkotóelemek és integrált 
intelligenciával rendelkező rendszerek 
kutatása és teljes körű tesztelése, lehetővé 
téve a valós idejű energiagazdálkodást a 
közel nulla kibocsátású épületek, a 
megújuló energián alapuló fűtés és hűtés, a 
magas hatékonyságú iparágak és 
energiahatékony megoldások –
vállalakozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása 
tekintetében.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
koncepciók, nem technológiai megoldások, 
nagyobb hatékonyság, társadalmi 
elfogadottság és a megfizethető 
technológiai alkotóelemek és integrált 
intelligenciával rendelkező rendszerek 
kutatása és teljes körű tesztelése, lehetővé 
téve a valós idejű energiagazdálkodást a 
városok és területek, a közel nulla 
kibocsátású épületek, a felújított épületek, 
a megújuló energián (ezen belül a 
hulladék-hasznosítás révén nyert 
energián) alapuló fűtés és hűtés, a magas 
hatékonyságú iparágak és energiahatékony 
megoldások – vállalakozások, egyének, 
közösségek és a városok általi – tömeges 
alkalmazása tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Úgy tűnik, hogy e bekezdés csupán az új épületekkel foglalkozik. Meg kell azonban említeni a 
régi épületek energiahatékonyságának javítását célzó kutatásokat is. Fontos, hogy ne csak 
épületek, hanem háztömbök és egész negyedek szintjén gondolkodjunk, legyen szó tervezésről 
vagy felújításról.
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Módosítás 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
koncepciók, nem technológiai megoldások, 
nagyobb hatékonyság, társadalmi 
elfogadottság és a megfizethető 
technológiai alkotóelemek és integrált 
intelligenciával rendelkező rendszerek 
kutatása és teljes körű tesztelése, lehetővé 
téve a valós idejű energiagazdálkodást a 
közel nulla kibocsátású épületek, a 
megújuló energián alapuló fűtés és hűtés, a 
magas hatékonyságú iparágak és 
energiahatékony megoldások –
vállalakozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása 
tekintetében.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
koncepciók, nem technológiai megoldások, 
nagyobb hatékonyság, társadalmi 
elfogadottság és a megfizethető 
technológiai alkotóelemek és integrált 
intelligenciával rendelkező rendszerek 
kutatása és teljes körű tesztelése, lehetővé 
téve a valós idejű energiagazdálkodást a 
városok és térségek számára, valamint a 
közel nulla kibocsátású épületek, a 
felújított épületek, a megújuló energián 
alapuló fűtés és hűtés, többek között a 
hulladékból visszanyert energia, a magas 
hatékonyságú iparágak és energiahatékony 
megoldások és szolgáltatások –
vállalakozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ebben a bekezdésben nem csak az új épületekre, hanem egyúttal a régi épületek, többek között 
a fűtés energiahatékonyságának javításához szükséges kutatásra is utalni kell. Az egyes 
épületeket célzó megközelítéssel szemben a tervezés és a felújítás esetében egyaránt a körzet-
vagy kerületalapú szemléletet kell előnyben részesíteni. Az energiaszolgáltatások az 
energiahatékonyság és az energiatakarékosság nélkülözhetetlen alkotóelemei.

Módosítás 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új Az intézkedések központi célkitűzése új 
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koncepciók, nem technológiai megoldások, 
nagyobb hatékonyság, társadalmi 
elfogadottság és a megfizethető 
technológiai alkotóelemek és integrált 
intelligenciával rendelkező rendszerek 
kutatása és teljes körű tesztelése, lehetővé 
téve a valós idejű energiagazdálkodást a 
közel nulla kibocsátású épületek, a 
megújuló energián alapuló fűtés és hűtés, a 
magas hatékonyságú iparágak és 
energiahatékony megoldások –
vállalakozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása 
tekintetében.

koncepciók, nem technológiai megoldások, 
nagyobb hatékonyság, társadalmi 
elfogadottság és a megfizethető 
technológiai alkotóelemek és integrált 
intelligenciával rendelkező rendszerek 
kutatása és teljes körű tesztelése, lehetővé 
téve a valós idejű energiagazdálkodást a 
közel nulla kibocsátású és a pozitív 
energiájú épületek, a megújuló energián 
alapuló fűtés és hűtés, a magas 
hatékonyságú iparágak és energiahatékony, 
illetve energiatakarékos megoldások –
vállalakozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 1493
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
koncepciók, nem technológiai megoldások, 
nagyobb hatékonyság, társadalmi 
elfogadottság és a megfizethető 
technológiai alkotóelemek és integrált 
intelligenciával rendelkező rendszerek 
kutatása és teljes körű tesztelése, lehetővé 
téve a valós idejű energiagazdálkodást a 
közel nulla kibocsátású épületek, a 
megújuló energián alapuló fűtés és hűtés, a 
magas hatékonyságú iparágak és 
energiahatékony megoldások –
vállalakozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása 
tekintetében.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
koncepciók, nem technológiai megoldások, 
nagyobb hatékonyság, társadalmi 
elfogadottság és a megfizethető 
technológiai alkotóelemek és integrált 
intelligenciával rendelkező rendszerek 
kutatása és teljes körű tesztelése, lehetővé 
téve a valós idejű energiagazdálkodást a 
közel nulla energiafelhasználású épületek, 
a megújuló energián alapuló fűtés és hűtés, 
a magas hatékonyságú iparágak és 
energiahatékony megoldások –
vállalakozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Alacsony költségű és karbonszegény 
villamosenergia-ellátás

b) Fenntartható és karbonszegény 
villamosenergia-ellátás

Or. en

Módosítás 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Alacsony költségű és karbonszegény 
villamosenergia-ellátás

b) Alacsony költségű és alacsony 
kibocsátású villamosenergia-ellátás

Or. en

Módosítás 1496
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, az 
alacsonyabb költségű, környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása, fejlesztése és demonstrációja.
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számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

Or. en

Módosítás 1497
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

Az intézkedések központi célkitűzése a
megújuló energiaforrások megfizethetőbb, 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságosabb, magasabb átalakítási 
hatékonysággal rendelkező és a különféle 
piaci és működési környezet számára 
könnyebben elérhető technológiák 
kutatása, fejlesztése és teljes körű 
demonstrációja.

Or. it

Módosítás 1498
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű, 
fosszilis tüzelőanyagokra épülő rugalmas 
és hatékony erőművek, többek között a
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező, a 
kiegészítő energiatermeléshez kellően 



AM\907849HU.doc 159/190 PE492.789v01-00

HU

rugalmas és a különféle piaci és működési 
környezet számára könnyebben elérhető 
technológiák kutatása, fejlesztése és teljes 
körű demonstrációja.

Or. en

Indokolás

A szélturbinák és a fotovoltaikus napmodulok elterjedésével a hagyományos erőműveknek fel 
kell készülniük a rugalmas közreműködésre, hogy szélcsend vagy felhős idő esetén 
megbízhatóan és hatékonyan fenntartsák a villamosenergia-ellátást. Ezenfelül a hálózati 
stabilitást különféle „hálózati szolgáltatások” biztosítják. A rugalmas és hatékony kiegészítő 
energiatermeléshez kapcsolódó K+F-et be kell illeszteni a „Horizont 2020” keretprogramba.

Módosítás 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások 
(például a hulladékgazdálkodásra és
víztisztításra épülő energiatermelés), a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák és infrastruktúrák, a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságosabb, magasabb átalakítási 
hatékonysággal rendelkező és a különféle 
piaci és működési környezet számára 
könnyebben elérhető technológiák 
kutatása, fejlesztése és teljes körű 
demonstrációja.

Or. en

Módosítás 1500
Fiona Hall, Kent Johansson
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák – különösen a földgáz és az 
ipari folyamatok esetében –, a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságosabb, magasabb átalakítási 
hatékonysággal rendelkező, így a fosszilis 
tüzelőanyagok helyett alternatívát 
biztosító és a különféle piaci és működési 
környezet számára könnyebben elérhető 
technológiák kutatása, fejlesztése és teljes 
körű demonstrációja.

Or. en

Módosítás 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező, így 
a fosszilis tüzelőanyagok helyett 
alternatívát kínáló és a különféle piaci és 
működési környezet számára könnyebben 
elérhető technológiák kutatása, fejlesztése
és teljes körű demonstrációja.

Or. en
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Módosítás 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási vagy -
újrahasznosítási technológiák, a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságosabb, magasabb átalakítási 
hatékonysággal rendelkező és a különféle 
piaci és működési környezet számára 
könnyebben elérhető technológiák kutatása 
és teljes körű demonstrációja.

Or. fr

Indokolás

A szén-dioxid hasznosításával az egyedi program foglalkozik. Emellett érdemes lenne utalni 
erre a kérdésre a keretprogramot létrehozó rendeletben is.

Módosítás 1503
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási és/vagy 
-újrahasználati technológiák, a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságosabb, magasabb átalakítási 
hatékonysággal rendelkező és a különféle 
piaci és működési környezet számára 
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kutatása és teljes körű demonstrációja. könnyebben elérhető technológiák 
kutatása, fejlesztése és teljes körű 
demonstrációja.

Or. en

Módosítás 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási, illetve 
-hasznosítási technológiák, a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságosabb, magasabb átalakítási 
hatékonysággal rendelkező és a különféle 
piaci és működési környezet számára 
könnyebben elérhető technológiák 
kutatása, fejlesztése és teljes körű 
demonstrációja.

Or. en

Módosítás 1505
Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív megújuló energiaforrások, a 
nagyobb léptékű, alacsonyabb költségű 
szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabb, magasabb 
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átalakítási hatékonysággal rendelkező és a 
különféle piaci és működési környezet 
számára könnyebben elérhető technológiák 
kutatása és teljes körű demonstrációja.

átalakítási és tárolási hatékonysággal 
rendelkező és a különféle piaci és 
működési környezet számára könnyebben 
elérhető technológiák kutatása, fejlesztése
és teljes körű demonstrációja.

Or. en

Módosítás 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása 
és teljes körű demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a 
hidrogén- és üzemanyagcellák piacra 
jutásához szükséges időt, és új, hosszú 
távú kiérleltségi potenciállal rendelkező 
opciókat kínálnak.

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása, 
fejlesztése és teljes körű demonstrációja, 
amelyek magasabb energiaátalakítási 
hatékonysággal rendelkező, bioenergia-
termelésre szolgáló hidrogént vagy más 
alternatív folyékony vagy gáz 
halmazállapotú üzemanyagot állítanak 
elő.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy kiemeljük a hidrogén mint sokoldalú (a fosszilis üzemanyagcellákban való 
felhasználáson túlmutató) energiahordozó szerepét, amelyet illetően a piacnak fejlődnie kell a 
környezetbarát energiatermelés, a tárolás és az előállítási folyamat tekintetében. „Más 
alternatív tüzelőanyag” többek között a járművekben használt földgáz, a szintetikus metán és 
a nem hagyományos gázok.

Módosítás 1507
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása 
és teljes körű demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát versenyképesebbé és
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a 
hidrogén- és üzemanyagcellák piacra 
jutásához szükséges időt, és új, hosszú 
távú kiérleltségi potenciállal rendelkező 
opciókat kínálnak.

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása, 
fejlesztése és demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát, a hidrogén- és 
üzemanyagcellákat fenntarthatóbbá 
teszik, és új, hosszú távú kiérleltségi 
potenciállal rendelkező opciókat kínálnak.

Or. en

Módosítás 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása 
és teljes körű demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a 
hidrogén- és üzemanyagcellák piacra 
jutásához szükséges időt, és új, hosszú távú 
kiérleltségi potenciállal rendelkező 
opciókat kínálnak.

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása 
és teljes körű demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát, a hidrogént és az egyéb 
folyékony és gáznemű alternatív 
üzemanyagokat versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a 
hidrogén- és üzemanyagcellák piacra 
jutásához szükséges időt, és új, hosszú távú 
kiérleltségi potenciállal rendelkező 
opciókat kínálnak.

Or. fr

Indokolás

Fontos megemlíteni a hidrogént mint sokoldalú (az üzemanyagcellákon kívül egyéb módon is 
felhasználható) energiahordozót, amely mind a környezetbarát termelés, mind a tárolás és a 
feldolgozás területén fejlett piacot igényel. Az „egyéb alternatív üzemanyagok” közé tartozik 
többek között a földgáz mint üzemanyag, a szintetikus metán és a nem hagyományos 
szénhidrogének.
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Módosítás 1509
Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása 
és teljes körű demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a 
hidrogén- és üzemanyagcellák piacra 
jutásához szükséges időt, és új, hosszú távú 
kiérleltségi potenciállal rendelkező 
opciókat kínálnak.

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása, 
fejlesztése és teljes körű demonstrációja, 
amelyek a bioenergiát versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, a szintetikus 
biológia alkalmazásával biztosítják a 
különböző üzemanyagtípusok 
fenntartható előállítását, lerövidítik a 
hidrogén- és üzemanyagcellák piacra 
jutásához szükséges időt, és új, hosszú távú 
kiérleltségi potenciállal rendelkező 
opciókat kínálnak.

Or. en

Módosítás 1510
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása 
és teljes körű demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a 
hidrogén- és üzemanyagcellák piacra 
jutásához szükséges időt, és új, hosszú távú 
kiérleltségi potenciállal rendelkező 
opciókat kínálnak.

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása, 
fejlesztése és teljes körű demonstrációja, 
amelyek a bioenergiát és más alternatív 
üzemanyagokat versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a 
hidrogén- és üzemanyagcellák piacra 
jutásához szükséges időt, és új, hosszú távú 
kiérleltségi potenciállal rendelkező 
opciókat kínálnak.

Or. en
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Módosítás 1511
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása 
és teljes körű demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a 
hidrogén- és üzemanyagcellák piacra 
jutásához szükséges időt, és új, hosszú távú 
kiérleltségi potenciállal rendelkező 
opciókat kínálnak.

Az intézkedések központi célkitűzése 
olyan technológiák és értékláncok kutatása 
és teljes körű demonstrációja, amelyek a 
bioenergiát versenyképesebbé és 
fenntarthatóbbá teszik, lerövidítik a 
biometán, a hidrogén- és üzemanyagcellák 
piacra jutásához szükséges időt, és új, 
hosszú távú kiérleltségi potenciállal 
rendelkező opciókat kínálnak.

Or. it

Módosítás 1512
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – c pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése 
továbbá az olyan hőerőművek 
rugalmasságát és hatékonyságát növelő 
technológiák és/vagy anyagok kutatása, 
fejlesztése és teljes körű demonstrációja, 
amelyeknek az időszakos megújuló 
energiaforrásokon alapuló 
rendszerkapacitás hiánya esetén be kell 
kapcsolódniuk a termelésbe és 
biztosítaniuk kell a hálózati stabilitást.

Or. en

Indokolás

A szél- és a fotovoltaikus energia egyenetlen teljesítménye veszélyezteti a hálózati stabilitást 
és az ellátás biztonságát. Ez a megújuló energiaforrások és a hagyományos erőművekből 
származó villamos energia közötti egyensúly megteremtésével orvosolható, ami egyúttal 
lehetővé teszi a különböző megújuló forrásokból származó villamos energia fokozott 
hálózaton belüli integrációját. A kihívást az jelenti, hogy a hagyományos erőműveket jelenleg 
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az alapterhelés szerinti üzemre alakították ki, ezzel szemben a megújuló energiaforrásokat 
kiegészítő üzemmódban gyakran csak részterhelés mellett működnek majd. A hagyományos 
erőművek hatékonyságát kutatás révén optimalizálni kell.

Módosítás 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Intelligens és egységes európai 
villamosenergia-hálózat

d) Intelligens, rugalmas, megbízható és 
egységes európai energetikai hálózat

Or. fr

Indokolás

A változékonyság problémájával összefüggésben be kellene vezetni a rugalmas hálózat 
fogalmát. Szintén ki kell térni az intelligens gázhálózatokra, mivel azok lehetővé teszik a 
hálózat rugalmas kezelését és alternatív gázforrások (például a biogáz) bevezetését.

Módosítás 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Intelligens és egységes európai 
villamosenergia-hálózat

d) Intelligens, egységes és rugalmas
európai energiahálózat

Or. en

Módosítás 1515
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 
rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis hálózatok nyomon 
követése, ellenőrzése és biztonságos 
működtetése a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása, fejlesztése
és teljes körű demonstrációja, ideértve a 
tárolást, a rendszereket és a piaci 
modelleket, amelyek segítségével 
tervezhetővé válik az interoperábilis 
hálózatok nyomon követése, ellenőrzése és 
biztonságos működtetése.

Or. en

Módosítás 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 
rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis hálózatok nyomon 
követése, ellenőrzése és biztonságos 
működtetése a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 
rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis hálózatok nyomon 
követése, ellenőrzése és biztonságos 
működtetése a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon. Különös figyelmet kell 
fordítani a vidéki környezetben működő 
„intelligens hálózatokra”, amelyek sajátos 
kihívást jelentenek és innovatív 
technológiai megoldásokat igényelnek.

Or. fr
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Módosítás 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 
rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis hálózatok nyomon 
követése, ellenőrzése és biztonságos 
működtetése a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása, fejlesztése
és teljes körű demonstrációja, ideértve az
előállítástól kezdve a továbbításon át a 
végfelhasználói rendszerekhez történő 
elosztásig a villamosenergia-lánc egésze 
mentén megtalálható rugalmas 
energiatárolási rendszereket és a piaci 
modelleket, amelyek segítségével normál 
és rendkívüli körülmények között egyaránt
tervezhetővé válik az interoperábilis 
hálózatok nyomon követése, ellenőrzése és 
biztonságos működtetése a nyílt, nem 
szénalapú, éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó versenypiacon.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy kiemeljük a hidrogén mint sokoldalú (a fosszilis üzemanyagcellákban való 
felhasználáson túlmutató) energiahordozó szerepét, amelyhez a piacnak a környezetbarát 
energiatermelés, a tárolás és az előállítási folyamat tekintetében fel kell nőnie. „Más 
alternatív tüzelőanyag” többek között a járművekben használt földgáz, a szintetikus metán és 
a nem hagyományos gázok.

Módosítás 1518
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása, fejlesztése
és teljes körű demonstrációja, ideértve a 
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rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis hálózatok nyomon 
követése, ellenőrzése és biztonságos 
működtetése a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

tárolást, a rendszereket és a piaci 
modelleket, amelyek segítségével normál 
és rendkívüli körülmények között egyaránt 
tervezhetővé válik az interoperábilis 
hálózatok nyomon követése, ellenőrzése és 
biztonságos működtetése a nyílt, nem 
szénalapú, éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó versenypiacon, ez pedig 
támogatja az időszakos megújuló 
energiaforrások teljes körű bevezetését és 
hasznosítását.

Or. en

Módosítás 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 
rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis hálózatok nyomon 
követése, ellenőrzése és biztonságos 
működtetése a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása, fejlesztése
és teljes körű demonstrációja, ideértve a 
tárolást, a rendszereket és a piaci 
modelleket, amelyek segítségével normál 
és rendkívüli körülmények között egyaránt 
tervezhetővé válik az interoperábilis 
hálózatok nyomon követése, ellenőrzése és 
biztonságos működtetése, valamint az 
egyre nagyobb arányú megújuló energia 
kiegyensúlyozása a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

Or. en

Módosítás 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

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



AM\907849HU.doc 171/190 PE492.789v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 
rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis hálózatok nyomon 
követése, ellenőrzése és biztonságos 
működtetése a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása, fejlesztése
és teljes körű demonstrációja, ideértve a 
tárolást, a rendszereket és a piaci 
modelleket, amelyek segítségével normál 
és rendkívüli körülmények között egyaránt 
tervezhetővé válik az interoperábilis 
hálózatok nyomon követése, ellenőrzése és 
biztonságos működtetése, valamint az 
egyre nagyobb arányú különböző 
megújuló energiaforrások 
kiegyensúlyozása a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

Or. en

Módosítás 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 
rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis hálózatok nyomon 
követése, ellenőrzése és biztonságos 
működtetése a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása, fejlesztése
és teljes körű demonstrációja, ideértve a 
tárolást, a rendszereket és a piaci 
modelleket, amelyek segítségével normál 
és rendkívüli körülmények között egyaránt 
tervezhetővé válik az interoperábilis 
hálózatok nyomon követése, ellenőrzése és 
biztonságos működtetése a nyílt, nem 
szénalapú, környezeti szempontból 
fenntartható, éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó versenypiacon.

Or. en
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Módosítás 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 
rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis hálózatok nyomon 
követése, ellenőrzése és biztonságos 
működtetése a nyílt, nem szénalapú, 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 
rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis és rugalmas 
hálózatok nyomon követése, ellenőrzése és 
biztonságos működtetése a nyílt, nem 
szénalapú, éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó versenypiacon.

Or. fr

Indokolás

A változékonyság problémájával összefüggésben be kellene vezetni a rugalmas hálózat 
fogalmát. Szintén ki kell térni az intelligens gázhálózatokra, mivel azok lehetővé teszik a 
hálózat rugalmas kezelését és alternatív gázforrások (például a biogáz) bevezetését.

Módosítás 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása és teljes 
körű demonstrációja, ideértve a tárolást, a 
rendszereket és a piaci modelleket, 
amelyek segítségével normál és rendkívüli 
körülmények között egyaránt tervezhetővé 
válik az interoperábilis hálózatok nyomon 
követése, ellenőrzése és biztonságos 
működtetése a nyílt, nem szénalapú, 

Az intézkedések központi célkitűzése új 
hálózati technológiák kutatása, fejlesztése
és teljes körű demonstrációja, ideértve a 
tárolást, a rendszereket és a piaci 
modelleket, amelyek segítségével normál 
és rendkívüli körülmények között egyaránt 
tervezhetővé válik az interoperábilis 
hálózatok nyomon követése, ellenőrzése és 
biztonságos működtetése a nyílt, 
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éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
versenypiacon.

fenntartható, éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó versenypiacon.

Or. en

Módosítás 1524
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
energiaipari technológiák több 
tudományágat érintő kutatása (beleértve a 
távlati cselekvéseket), valamint a 
páneurópai kutatási programok és a 
világszínvonalú létesítmények közös 
megvalósítása.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
energiaipari technológiák több 
tudományágat érintő kutatása (beleértve a 
távlati cselekvéseket), valamint a 
páneurópai kutatási programok és a 
világszínvonalú létesítmények közös 
megvalósítása. A technológiai innovációt 
a nem technológiai innovációt támogató 
szakpolitikák és kezdeményezések 
egészítik ki.

Or. en

Módosítás 1525
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
energiaipari technológiák több 
tudományágat érintő kutatása (beleértve a 
távlati cselekvéseket), valamint a 
páneurópai kutatási programok és a 
világszínvonalú létesítmények közös 
megvalósítása.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
energiaipari technológiák (beleértve a 
távlati cselekvéseket) és az eszközök, 
létesítmények és új technológiai 
fejlesztések tengeri környezetre gyakorolt 
hatásának több tudományágat érintő 
kutatása, valamint a páneurópai kutatási 
programok és a világszínvonalú 
létesítmények közös megvalósítása.
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Or. en

Módosítás 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
energiaipari technológiák több 
tudományágat érintő kutatása (beleértve a 
távlati cselekvéseket), valamint a 
páneurópai kutatási programok és a 
világszínvonalú létesítmények közös 
megvalósítása.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
energiaipari technológiák több 
tudományágat érintő kutatása (beleértve a 
távlati cselekvéseket), valamint a 
páneurópai kutatási programok és a 
világszínvonalú létesítmények közös 
megvalósítása. Mindezt elősegíthetik a 
szubnacionális szinten készített, 
egymással kölcsönhatásban lévő 
összehasonlító tanulmányok.

Or. en

Módosítás 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az
energiaipari technológiák több 
tudományágat érintő kutatása (beleértve a 
távlati cselekvéseket), valamint a 
páneurópai kutatási programok és a 
világszínvonalú létesítmények közös 
megvalósítása.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
kutatás, a termelés, a továbbítás és a 
felhasználás területén alkalmazott
energiaipari technológiák több 
tudományágat érintő kutatása (beleértve a 
távlati cselekvéseket, mint a szén-dioxid 
hasznosítása), valamint a páneurópai 
kutatási programok és a világszínvonalú 
létesítmények közös megvalósítása.

Or. fr



AM\907849HU.doc 175/190 PE492.789v01-00

HU

Indokolás

A módosítás célja annak hangsúlyozása, hogy az egész energialáncot multidiszciplináris 
megközelítéssel kell szemlélni. A prioritások közötti szinergiák megteremtése érdekében bele 
kell foglalni ebbe a részbe a 2. pillérnél szereplő új technológiákat (IKT, nanotechnológia, 
biotechnológia). A szén-dioxid hasznosításával szintén foglalkozni kell ebben a részben.

Módosítás 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az
energiaipari technológiák több 
tudományágat érintő kutatása (beleértve a 
távlati cselekvéseket), valamint a 
páneurópai kutatási programok és a 
világszínvonalú létesítmények közös 
megvalósítása.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
fenntartható energiaipari technológiák 
több tudományágat érintő kutatása 
(beleértve a távlati cselekvéseket), 
valamint a páneurópai kutatási programok 
és a világszínvonalú létesítmények közös 
megvalósítása.

Or. en

Módosítás 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – f pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
politikák hatékony és átlátható támogatási 
eszközeinek, módszereinek és 
modelljeinek kidolgozása, ideértve a 
társadalmi elfogadás, a nyilvánosság és a 
felhasználók bevonása, valamint a 
fenntarthatóság érdekében tett lépéseket.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
politikák hatékony és átlátható támogatási 
eszközeinek, módszereinek, modelljeinek 
és távlati forgatókönyveinek kidolgozása, 
ideértve a társadalmi elfogadás, a 
nyilvánosság és a felhasználók bevonása 
érdekében tett lépéseket, valamint a 
környezeti hatások és a fenntarthatóság 
vizsgálatát.

Or. fr
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Indokolás

Fontos, hogy szerepeljen a szövegben az energiaiparhoz kapcsolódó környezeti szempontok 
értékelése, amelynek alapját az ökológiai lábnyom vizsgálata és az életciklus-elemzés kell, 
hogy képezze. Célszerű lenne (az IEA kutatásának mintájára) az összes energiaforrást 
figyelembe vevő adatbázisokat és hosszú távú forgatókönyveket kidolgozni.

Módosítás 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – f pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
politikák hatékony és átlátható támogatási 
eszközeinek, módszereinek és 
modelljeinek kidolgozása, ideértve a 
társadalmi elfogadás, a nyilvánosság és a 
felhasználók bevonása, valamint a 
fenntarthatóság érdekében tett lépéseket.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
politikák hatékony és átlátható támogatási 
eszközeinek, módszereinek és 
modelljeinek kidolgozása, ideértve a 
társadalmi elfogadás, a nyilvánosság és a 
felhasználók bevonása, a környezeti hatás, 
valamint a fenntarthatóság érdekében tett 
lépéseket.

Or. en

Indokolás

Fontos megemlíteni az energiakérdéshez kapcsolódó környezeti szempontok értékelését, 
amelyet az életciklus és az ökológiai lábnyom vizsgálata alapján kell végezni. Indokolt lenne a 
valamennyi energiaforrást felölelő adatbázisok és (az előretekintő környezeti hatásvizsgálat 
mintájára) a hosszú távú forgatókönyvek létrehozása.

Módosítás 1531
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések középpontjában az 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
piaci elterjedését elősegítő, a nem 
technológiai akadályok felszámolását és az 

Az intézkedések középpontjában az 
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
piaci elterjedését elősegítő, a nem 
technológiai akadályok felszámolását és az 
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uniós energiapolitika költséghatékony 
végrehajtását célzó alkalmazott innováció 
áll.

uniós energiapolitika költséghatékony 
végrehajtását célzó alkalmazott innováció 
áll. Ezzel összefüggésben a jelenlegi 
Horizont 2020 program keretében 
ambiciózus költségvetési előirányzat 
mellett folytatni kell a versenyképességi és 
innovációs keretprogram alatt sikeresen 
végrehajtott Intelligens energia – Európa 
programot.

Or. en

Módosítás 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések középpontjában az
energiaipari technológiák és szolgáltatások 
piaci elterjedését elősegítő, a nem 
technológiai akadályok felszámolását és az 
uniós energiapolitika költséghatékony 
végrehajtását célzó alkalmazott innováció 
áll.

Az intézkedések középpontjában a 
fenntartható energiaipari technológiák és 
szolgáltatások piaci elterjedését elősegítő, a 
nem technológiai akadályok felszámolását 
és az uniós energiapolitika költséghatékony 
végrehajtását célzó alkalmazott innováció 
áll.

Or. en

Módosítás 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) Rugalmas és hatékony fosszilis 
tüzelőanyagokkal működő erőművek, 
amelyek lehetővé teszik az időszakos 
megújuló energiaforrások felhasználását
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Az intézkedések központi célkitűzése az 
olyan fosszilis tüzelőanyagokkal üzemelő 
erőművek rugalmasságát és 
hatékonyságát növelő technológiák 
és/vagy anyagok kutatása, fejlesztése és 
demonstrációja, amelyeknek az időszakos 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
rendszerkapacitás hiánya esetén be kell 
kapcsolódniuk a termelésbe és 
biztosítaniuk kell a hálózati stabilitást.

Or. en

Módosítás 1534
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.3 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) Az éghajlatváltozás 
energiabiztonságra gyakorolt hatásainak 
kompenzációja
A tevékenységek központi célkitűzése a 
régiók függvényében eltérő éghajlat-
változási jelenségek (csapadék, vízrajz) és 
azok jövőbeni energiaellátásra gyakorolt 
hatásának több tudományágat érintő 
kutatása, ideértve a meglévő technológiák 
(vízerőművek, hűtőrendszerek, 
poligenerációs rendszerek) kiigazítását, 
valamint az új energiaellátási rendszerre 
történő átállást is. 

Or. en

Módosítás 1535
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés

4. Intelligens, környezetkímélő, 
biztonságos és integrált közlekedés

Or. en

Módosítás 1536
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés és mobilitás

Or. en

Módosítás 1537
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes 
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgálja.

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes 
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgálja. Ez a közlekedési rendszer 
magában foglalja a tengeri közlekedést is, 
mivel ezáltal jelentősen támogatható a 
tengeri kibocsátások csökkentésére 
irányuló átfogó célkitűzés. Elsősorban az 
új üzemanyagok, valamint az átfogó 
teljesítménynövelést célzó integrált 
megoldások bevezetését támogató kutatási 
és innovációs tevékenységekre kell 
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összpontosítani. A fenntartható 
technológiák terén bekövetkező 
léptékváltás előmozdítása érdekében 
támogatni kell a tengeri közlekedésre 
irányuló kutatást. Ezért „A jövő 
közlekedése” címmel átfogó megközelítést 
ösztönző európai innovációs partnerséget 
kell kidolgozni.

Or. en

Indokolás

A tevékenységek célja a közlekedés éghajlatra és környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásainak minimalizálása a természeteserőforrás-felhasználás hatékonyságának javításával 
és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentésével. E tekintetben a tengeri közlekedést 
is figyelembe kell venni.

Módosítás 1538
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgálja.

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az európai
polgárok, az uniós gazdaság, a társadalom 
egésze és a versenyképesség javát 
szolgálja.

Or. en

Módosítás 1539
Maria Da Graça Carvalho

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



AM\907849HU.doc 181/190 PE492.789v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes 
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgálja.

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer (és a hozzá tartozó 
infrastruktúrahálózatok) kialakítása, 
amely forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes 
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgálja.

Or. en

Módosítás 1540
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes 
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgálja.

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, egészséges,
környezetbarát, biztonságos, gördülékeny, 
és az egyes polgárok, a gazdaság és a 
társadalom javát szolgálja.

Or. en

Módosítás 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes 
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, megfizethető, 
környezetbarát, biztonságos, gördülékeny, 
és az egyes polgárok, a gazdaság és a 
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szolgálja. társadalom javát szolgálja.

Or. en

Módosítás 1542
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású társadalom és az 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól való függésnek.

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású társadalom és az 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól való függésnek. A 
forgalom sűrűsödésével a 
tömegközlekedési rendszerek teljesen új, 
összetettebb jellegű biztonsági 
problémákat vethetnek fel, ezért már az új 
elképzelések és technológiák kutatási 
fázisában törekedni kell azok 
orvosolására.

Or. en

Módosítás 1543
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású társadalom és az 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól való függésnek.

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az energiahatékony és
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalom és az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól való függésnek.

Or. en

Módosítás 1544
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású társadalom és az 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól való függésnek.

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az életminőség, az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalom és az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól való függésnek.

Or. en
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Módosítás 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású társadalom és az 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól való függésnek.

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az európai társadalom és 
az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól való függésnek.

Or. en

Módosítás 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású társadalom és az 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 

Európának összhangba kell hoznia polgárai 
növekvő mobilitási igényét a gazdasági 
teljesítőképesség, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású társadalom és az 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
gazdaság követelményeivel. 
Növekedésével párhuzamosan a 
közlekedési ágazatnak lényeges előrelépést 
kell elérnie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése és az egyéb 
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kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése
terén, és a magas szintű hatékonyság és 
mobilitás megőrzése mellett véget kell 
vetnie az olajtól való függésnek.

kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése 
terén, és a magas szintű hatékonyság, a 
megfizethető árak és mobilitás megőrzése 
mellett véget kell vetnie az olajtól való 
függésnek.

Or. en

Módosítás 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fenntartható mobilitás csak a közlekedési 
rendszer gyökeres átalakításával érhető el, 
melynek hátterében jelentős 
közlekedéskutatási eredmények, széles 
körű innováció, valamint az intelligensebb, 
környezetkímélőbb és integráltabb 
közlekedési megoldások következetes 
európai szintű végrehajtása állnak.

Fenntartható mobilitás csak a közlekedési 
rendszer gyökeres átalakításával érhető el, 
melynek hátterében jelentős 
közlekedéskutatási eredmények, széles 
körű innováció, valamint az intelligensebb, 
környezetkímélőbb és integráltabb 
közlekedési megoldások – elsősorban 
európai uniós intelligens régiók/városok 
általi – következetes európai szintű 
végrehajtása állnak.

Or. en

Módosítás 1548
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fenntartható mobilitás csak a közlekedési 
rendszer gyökeres átalakításával érhető el, 
melynek hátterében jelentős 
közlekedéskutatási eredmények, széles 
körű innováció, valamint az intelligensebb, 
környezetkímélőbb és integráltabb 

Fenntartható mobilitás csak a közlekedési 
és mobilitási rendszer gyökeres 
átalakításával érhető el, melynek 
hátterében jelentős közlekedés- és 
mobilitáskutatási eredmények, széles körű 
innováció, valamint az intelligensebb, 
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közlekedési megoldások következetes 
európai szintű végrehajtása állnak.

környezetkímélőbb, egészségesebb és 
integráltabb közlekedési és mobilitási
megoldások következetes európai szintű 
végrehajtása állnak.

Or. en

Módosítás 1549
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fenntartható mobilitás csak a közlekedési 
rendszer gyökeres átalakításával érhető el, 
melynek hátterében jelentős 
közlekedéskutatási eredmények, széles 
körű innováció, valamint az intelligensebb, 
környezetkímélőbb és integráltabb 
közlekedési megoldások következetes 
európai szintű végrehajtása állnak.

Fenntartható mobilitás csak a közlekedési 
rendszer gyökeres átalakításával érhető el, 
melynek hátterében jelentős 
közlekedéskutatási eredmények, széles 
körű innováció, valamint az intelligensebb, 
környezetkímélőbb, megbízhatóbb és 
integráltabb közlekedési megoldások 
következetes európai szintű végrehajtása 
állnak.

Or. en

Módosítás 1550
Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció révén mielőbb 
célzott eredményeket kell elérni, amelyek 
segítenek megvalósítani a főbb uniós 
politikai célokat, növelve a gazdasági 
versenyképességet, támogatva az áttérést 
egy éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra, valamint fenntartva Európa 
vezető szerepét a globális piacon.

A kutatás és az innováció révén 
valamennyi közlekedési mód esetében
mielőbb célzott eredményeket kell elérni, 
amelyek segítenek megvalósítani a főbb 
uniós politikai célokat, növelve a gazdasági 
versenyképességet, támogatva az áttérést 
egy éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra, valamint fenntartva Európa 



AM\907849HU.doc 187/190 PE492.789v01-00

HU

vezető szerepét a globális piacon. E célok 
eléréséhez munkahelyeket teremtő, 
készségeket fejlesztő és pozitív átgyűrűző 
hatásokat eredményező megbízható 
kutatási alapra van szükség. Mindez 
hozzájárul az ellátási lánc 
megerősítéséhez, többek között a 
rendkívüli ambíciókat megfogalmazó és 
ezek megvalósítása érdekében jelentős 
erőforrásokat beruházó feltörekvő 
versenytársak jelentette egyre erősödő 
világversennyel összefüggésben.

Or. en

Módosítás 1551
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció révén mielőbb 
célzott eredményeket kell elérni, amelyek 
segítenek megvalósítani a főbb uniós 
politikai célokat, növelve a gazdasági 
versenyképességet, támogatva az áttérést 
egy éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra, valamint fenntartva Európa 
vezető szerepét a globális piacon.

A kutatás és az innováció révén mielőbb 
célzott eredményeket kell elérni, amelyek 
segítenek megvalósítani a főbb uniós 
politikai célokat, növelve a gazdasági 
versenyképességet, javítva a társadalmi 
normákat, támogatva az áttérést egy 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és
megújuló energián alapuló, 
energiahatékony gazdaságra, valamint 
fenntartva Európa vezető szerepét a 
globális piacon.

Or. en

Módosítás 1552
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció révén mielőbb 
célzott eredményeket kell elérni, amelyek 
segítenek megvalósítani a főbb uniós 
politikai célokat, növelve a gazdasági 
versenyképességet, támogatva az áttérést 
egy éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra, valamint fenntartva Európa 
vezető szerepét a globális piacon.

A kutatás és az innováció révén mielőbb 
célzott eredményeket kell elérni, amelyek 
segítenek megvalósítani a főbb uniós 
politikai célokat, kihasználva az európai 
GNSS-rendszerben rejlő lehetőségeket, és 
egyúttal növelve a gazdasági 
versenyképességet, támogatva az áttérést 
egy éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra, valamint fenntartva Európa 
vezető szerepét a globális piacon.

Or. en

Indokolás

A GNSS-rendszer alkalmazása jelentősen hozzájárulhat a közlekedési rendszerrel kapcsolatos 
jövőbeni célkitűzések eléréséhez.

Módosítás 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció révén mielőbb 
célzott eredményeket kell elérni, amelyek 
segítenek megvalósítani a főbb uniós 
politikai célokat, növelve a gazdasági 
versenyképességet, támogatva az áttérést 
egy éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra, valamint fenntartva Európa 
vezető szerepét a globális piacon.

A kutatás és az innováció révén mielőbb 
célzott eredményeket kell elérni, amelyek 
segítenek megvalósítani a főbb uniós 
politikai célokat, növelve a gazdasági 
versenyképességet, támogatva az áttérést 
egy éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és 
fenntartható gazdaságra, valamint 
fenntartva Európa vezető szerepét a 
globális piacon.

Or. en
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Módosítás 1554
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Noha jelentős beruházásokat kell 
eszközölnünk a kutatás, az innováció és a 
fejlesztések terén, ha nem sikerül 
fenntarthatóbbá tennünk a közlekedést, 
hosszú távon elviselhetetlenül magas 
szociális, ökológiai és gazdasági 
költségekkel kell számolnunk.

Noha jelentős beruházásokat kell 
eszközölnünk a kutatás, az innováció és a 
fejlesztések terén, ha nem sikerül 
fenntarthatóbbá tennünk a közlekedést, 
hosszú távon elviselhetetlenül magas 
szociális, ökológiai és gazdasági 
költségekkel kell számolnunk.
Hasonlóképpen, ha Európa elveszíti a 
közlekedés terén kivívott technológiai 
vezető szerepét, az veszélyeztetni fogja a 
fenti célkitűzés megvalósítását, és az 
európai munkahelyek és a hosszú távú 
gazdasági növekedés szempontjából súlyos 
káros következményekkel jár.

Or. en

Módosítás 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Noha jelentős beruházásokat kell 
eszközölnünk a kutatás, az innováció és a 
fejlesztések terén, ha nem sikerül 
fenntarthatóbbá tennünk a közlekedést, 
hosszú távon elviselhetetlenül magas 
szociális, ökológiai és gazdasági 
költségekkel kell számolnunk.

Noha jelentős beruházásokat kell 
eszközölnünk a kutatás, az innováció és a 
fejlesztések terén, ha nem sikerül átfogóan
fenntarthatóbbá tennünk a közlekedési 
rendszert, hosszú távon elviselhetetlenül 
magas szociális, ökológiai és gazdasági 
költségekkel kell számolnunk.

Or. en
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Módosítás 1556
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Noha jelentős beruházásokat kell 
eszközölnünk a kutatás, az innováció és a 
fejlesztések terén, ha nem sikerül 
fenntarthatóbbá tennünk a közlekedést, 
hosszú távon elviselhetetlenül magas 
szociális, ökológiai és gazdasági 
költségekkel kell számolnunk.

Noha jelentős beruházásokat kell 
eszközölnünk a kutatás, az innováció és a 
fejlesztések terén, ha nem sikerül 
fenntarthatóbbá tennünk a közlekedést és a 
mobilitást, hosszú távon elviselhetetlenül 
magas szociális, ökológiai és gazdasági 
költségekkel kell számolnunk.

Or. en


