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Módosítás 1557
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedés az európai gazdaság 
versenyképességének és növekedésének 
egyik motorja. Biztosítja a személyek és 
áruk mobilitását, amely alapul szolgál 
mind az európai egységes piac 
működéséhez, mind a nyílt és befogadó 
társadalom kialakításához. A világpiac 
számos szegmensében vezető szerepet 
betöltő közlekedés Európa egyik 
legnagyobb előnye az ipari potenciál és a 
szolgáltatások minősége szempontjából. A 
közlekedési ipar és a közlekedési 
eszközgyártás együttesen az Unió GDP-
jének 6,3%-át képviseli. Ugyanakkor az 
európai közlekedési ipart egyre élesebb 
versenyre kényszerítik a világ más 
részeiből jelentkező kihívói. Ha Európa 
biztosítani kívánja versenyelőnyét, és fel 
akarja számolni jelenlegi közlekedési 
rendszerének gyenge pontjait, 
technológiai áttörésre lesz szükség.

A közlekedés az európai gazdaság 
versenyképességének és növekedésének 
egyik motorja. Biztosítja a személyek és 
áruk mobilitását, amely alapul szolgál 
mind az európai egységes piac 
működéséhez, mind a nyílt és befogadó 
társadalom kialakításához. A világpiac 
számos szegmensében vezető szerepet 
betöltő közlekedés Európa egyik 
legnagyobb előnye az ipari potenciál és a 
szolgáltatások minősége szempontjából.
Csak a közlekedési ipar és a közlekedési 
eszközgyártás az Unió GDP-jének 6,3%-át 
képviseli. Azonban a közlekedési 
ágazatnak az EU gazdaságához való teljes 
hozzájárulása ennél sokkal jelentősebb, 
figyelembe véve, hogy az 
árukereskedelem, amely az Unió GDP-
jének 30%-át teszi ki, számos szolgáltatás 
és számos munkavállaló, akiknek 
munkája utazással jár, teljes mértékben a 
hatékony közlekedéstől függ. Jelentős még 
a közlekedés hozzájárulása a 
társadalomhoz az emberek 
összeköttetésének biztosítása révén, amit 
azonban nehéz számszerűsíteni, és 
alapvető az európai mozgásszabadság 
szempontjából. Ugyanakkor az európai 
közlekedési ipart egyre élesebb versenyre 
kényszerítik a világ más részeiből 
jelentkező kihívói. Ha Európa biztosítani 
kívánja versenyelőnyét, és fel akarja 
számolni jelenlegi közlekedési 
rendszerének gyenge pontjait, 
technológiai áttörésre lesz szükség.

Or. fr
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Módosítás 1558
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedés az európai gazdaság 
versenyképességének és növekedésének 
egyik motorja. Biztosítja a személyek és 
áruk mobilitását, amely alapul szolgál 
mind az európai egységes piac 
működéséhez, mind a nyílt és befogadó
társadalom kialakításához. A világpiac 
számos szegmensében vezető szerepet 
betöltő közlekedés Európa egyik 
legnagyobb előnye az ipari potenciál és a 
szolgáltatások minősége szempontjából. A 
közlekedési ipar és a közlekedési 
eszközgyártás együttesen az Unió GDP-
jének 6,3%-át képviseli. Ugyanakkor az 
európai közlekedési ipart egyre élesebb 
versenyre kényszerítik a világ más 
részeiből jelentkező kihívói. Ha Európa 
biztosítani kívánja versenyelőnyét, és fel 
akarja számolni jelenlegi közlekedési 
rendszerének gyenge pontjait, 
technológiai áttörésre lesz szükség.

A biztonságos és hatékony közlekedés az 
európai gazdaság versenyképességének és 
növekedésének egyik motorja. Biztosítja a 
személyek és áruk mobilitását, amely 
alapul szolgál mind az európai egységes 
piac működéséhez, mind a nyílt, befogadó
és biztonságos társadalom kialakításához.
A világpiac számos szegmensében vezető 
szerepet betöltő közlekedés Európa egyik 
legnagyobb előnye az ipari potenciál és a 
szolgáltatások minősége szempontjából. A 
közlekedési ipar és a közlekedési 
eszközgyártás együttesen az Unió GDP-
jének 6,3%-át képviseli. Ugyanakkor az 
európai közlekedési ipart egyre élesebb 
versenyre kényszerítik a világ más 
részeiből jelentkező kihívói. Ha Európa 
biztosítani kívánja versenyelőnyét, és fel 
akarja számolni jelenlegi közlekedési 
rendszerének gyenge pontjait, 
technológiai áttörésre lesz szükség.

Or. en

Módosítás 1559
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedés az európai gazdaság 
versenyképességének és növekedésének 
egyik motorja. Biztosítja a személyek és 
áruk mobilitását, amely alapul szolgál 

A közlekedés az európai gazdaság 
versenyképességének és növekedésének 
egyik motorja. Biztosítja a személyek és 
áruk mobilitását, amely alapul szolgál 
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mind az európai egységes piac 
működéséhez, mind a nyílt és befogadó 
társadalom kialakításához. A világpiac 
számos szegmensében vezető szerepet 
betöltő közlekedés Európa egyik 
legnagyobb előnye az ipari potenciál és a 
szolgáltatások minősége szempontjából. A 
közlekedési ipar és a közlekedési 
eszközgyártás együttesen az Unió GDP-
jének 6,3%-át képviseli. Ugyanakkor az 
európai közlekedési ipart egyre élesebb 
versenyre kényszerítik a világ más 
részeiből jelentkező kihívói. Ha Európa 
biztosítani kívánja versenyelőnyét, és fel 
akarja számolni jelenlegi közlekedési 
rendszerének gyenge pontjait, 
technológiai áttörésre lesz szükség.

mind az európai egységes piac 
működéséhez, mind a nyílt és befogadó 
társadalom kialakításához. A világpiac 
számos szegmensében vezető szerepet 
betöltő közlekedés Európa egyik 
legnagyobb előnye az ipari potenciál és a 
szolgáltatások minősége szempontjából. A 
közlekedési ipar és a közlekedési 
eszközgyártás együttesen az Unió GDP-
jének 6,3%-át képviseli, azonban az EU 
gazdaságához ennél sokkal nagyobb 
mértékben járul hozzá. Ugyanakkor az 
európai közlekedési ipart egyre élesebb 
versenyre kényszerítik a világ más 
részeiből jelentkező kihívói. Ha Európa 
biztosítani kívánja versenyelőnyét, és fel 
akarja számolni jelenlegi közlekedési 
rendszerének gyenge pontjait, 
technológiai áttörésre lesz szükség.

Or. fr

Módosítás 1560
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedési ágazat az üvegházhatású 
gázok egyik fő kibocsátója, hiszen az 
összes kibocsátás mintegy egy negyedéért 
felel. A közlekedés 96%-ban a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül. Egyre nagyobb 
problémát jelentenek a torlódások; a 
közlekedési rendszerek még mindig nem 
elég intelligensek; az egyik közlekedési 
módról a másikra váltás nem jelent vonzó 
alternatívát; a halálos kimenetelű közúti 
balesetek száma továbbra is tragikusan 
magas: évi 34 000 esetet regisztrálnak 
Unió-szerte. A polgárok és a vállalkozások 
jogos igénye, hogy közlekedési 
rendszerünk biztonságos és védett legyen.
Részkihívást jelent a közlekedés 

A közlekedési ágazat az üvegházhatású 
gázok egyik fő kibocsátója, hiszen az 
összes kibocsátás mintegy egy negyedéért 
felel. A közlekedés 96%-ban a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül. Egyre nagyobb 
problémát jelentenek a torlódások; a 
közlekedési rendszerek még mindig nem 
elég intelligensek; az egyik közlekedési 
módról a másikra váltás nem jelent vonzó 
alternatívát; a halálos kimenetelű közúti 
balesetek száma továbbra is tragikusan 
magas: évi 34 000 esetet regisztrálnak 
Unió-szerte; miközben a légi közlekedés 
jelentős növekedése számos speciális 
kihívást jelent. A polgárok és a 
vállalkozások jogos igénye, hogy 
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fenntarthatósága szempontjából a városi 
környezet.

közlekedési rendszerünk biztonságos és 
védett legyen. Részkihívást jelent a 
közlekedés fenntarthatósága szempontjából 
a városi környezet. Alapvetően fontos 
környezeti hatásának technológiai 
javítások révén való csökkentése, szem 
előtt tartva azt, hogy minden közlekedési 
mód különböző kihívásokkal szembesül, 
és eltérő technológiai integrációs 
ciklusokkal működik.

Or. en

Módosítás 1561
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedési ágazat az üvegházhatású 
gázok egyik fő kibocsátója, hiszen az 
összes kibocsátás mintegy egy negyedéért 
felel. A közlekedés 96%-ban a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül. Egyre nagyobb 
problémát jelentenek a torlódások; a 
közlekedési rendszerek még mindig nem 
elég intelligensek; az egyik közlekedési 
módról a másikra váltás nem jelent vonzó 
alternatívát; a halálos kimenetelű közúti 
balesetek száma továbbra is tragikusan 
magas: évi 34 000 esetet regisztrálnak 
Unió-szerte. A polgárok és a vállalkozások 
jogos igénye, hogy közlekedési 
rendszerünk biztonságos és védett legyen.
Részkihívást jelent a közlekedés 
fenntarthatósága szempontjából a városi 
környezet.

A közlekedési ágazat az üvegházhatású 
gázok egyik fő kibocsátója, hiszen az 
összes kibocsátás mintegy egy negyedéért 
felel. A közlekedés 96%-ban a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül. Egyre nagyobb 
problémát jelentenek a torlódások; a
részecske-, gáz- és zajkibocsátás által az 
egészségre gyakorolt hatásuk és a fizikai 
mozgás hiánya jelentőssé vált, a
közlekedési rendszerek pedig még mindig 
nem elég intelligensek; intermodális 
megoldásokra és a közlekedés 
fenntarthatóbb módozatai felé való 
eltolódásra van szükség; évi 34 000 esetet 
regisztrálnak Unió-szerte. A polgárok és a 
vállalkozások jogos igénye, hogy 
közlekedési és mobilitási rendszerünk 
biztonságos és védett legyen. Részkihívást 
jelent a közlekedés fenntarthatósága 
szempontjából a városi környezet.

Or. en
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Módosítás 1562
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve a közlekedés 
növekedésének becsült ütemét, az európai 
közlekedés néhány évtizeden belül az 
összeomlás szélére juthat, aminek 
gazdasági terhei és társadalmi hatásai 
elviselhetetlenek lehetnek. Előrejelzések 
szerint a következő 40 évben 
megduplázódik az utaskilométer-szám, a 
légi közlekedésben pedig ez a növekedés 
kétszer ilyen gyors lesz. A szén-dioxid-
kibocsátás 2050-ig 35%-kal nőhet. A 
torlódások okozta költségek 50%-kal 
emelkedhetnek, ami éves szinten 200 
milliárd EUR-t jelent. A balesetek külső 
költségei 2005-höz képest mintegy 60 
milliárd EUR-val növekedhetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

Honnan származnak az ezen megállapításokban szereplő adatok?

Módosítás 1563
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve a közlekedés 
növekedésének becsült ütemét, az európai 
közlekedés néhány évtizeden belül az 
összeomlás szélére juthat, aminek 
gazdasági terhei és társadalmi hatásai 
elviselhetetlenek lehetnek. Előrejelzések 
szerint a következő 40 évben 

törölve
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megduplázódik az utaskilométer-szám, a 
légi közlekedésben pedig ez a növekedés 
kétszer ilyen gyors lesz. A szén-dioxid-
kibocsátás 2050-ig 35%-kal nőhet. A 
torlódások okozta költségek 50%-kal 
emelkedhetnek, ami éves szinten 200 
milliárd EUR-t jelent. A balesetek külső 
költségei 2005-höz képest mintegy 60 
milliárd EUR-val növekedhetnek.

Or. fr

Módosítás 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve a közlekedés 
növekedésének becsült ütemét, az európai 
közlekedés néhány évtizeden belül az 
összeomlás szélére juthat, aminek 
gazdasági terhei és társadalmi hatásai 
elviselhetetlenek lehetnek. Előrejelzések 
szerint a következő 40 évben 
megduplázódik az utaskilométer-szám, a 
légi közlekedésben pedig ez a növekedés 
kétszer ilyen gyors lesz. A szén-dioxid-
kibocsátás 2050-ig 35%-kal nőhet. A 
torlódások okozta költségek 50%-kal 
emelkedhetnek, ami éves szinten 200 
milliárd EUR-t jelent. A balesetek külső 
költségei 2005-höz képest mintegy 60 
milliárd EUR-val növekedhetnek.

Figyelembe véve a közlekedés 
növekedésének becsült ütemét, az európai 
közlekedés néhány évtizeden belül az 
összeomlás szélére juthat, aminek 
gazdasági terhei és társadalmi hatásai 
elviselhetetlenek lehetnek. Előrejelzések 
szerint a következő 40 évben 
megduplázódik az utaskilométer-szám, a 
légi közlekedésben pedig ez a növekedés 
kétszer ilyen gyors lesz. A szén-dioxid-
kibocsátás 2050-ig 35%-kal nőhet. A 
torlódások okozta költségek 50%-kal 
emelkedhetnek, ami éves szinten 200 
milliárd EUR-t jelent. A balesetek külső 
költségei 2005-höz képest mintegy 60 
milliárd EUR-val növekedhetnek. Fontos e 
környezeti hatás csökkentése technológiai 
javítások, gazdasági és szabályozási 
keretek révén, az új technológiák és 
infrastruktúra bevezetésének 
megkönnyítése érdekében, valamint a 
magatartáskutatás szélesebb körű 
alkalmazásához, amelynek révén 
megérthetjük, hogyan választunk 
közlekedési módot, szem előtt tartva, hogy 
minden egyes közlekedési mód másféle 
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kihívásokkal szembesül és különböző 
technológiai integrációs ciklusok 
jellemzik.

Or. en

Módosítás 1565
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve a közlekedés 
növekedésének becsült ütemét, az európai 
közlekedés néhány évtizeden belül az 
összeomlás szélére juthat, aminek 
gazdasági terhei és társadalmi hatásai 
elviselhetetlenek lehetnek. Előrejelzések 
szerint a következő 40 évben 
megduplázódik az utaskilométer-szám, a 
légi közlekedésben pedig ez a növekedés 
kétszer ilyen gyors lesz. A szén-dioxid-
kibocsátás 2050-ig 35%-kal nőhet. A 
torlódások okozta költségek 50%-kal 
emelkedhetnek, ami éves szinten 200 
milliárd EUR-t jelent. A balesetek külső 
költségei 2005-höz képest mintegy 60 
milliárd EUR-val növekedhetnek.

Figyelembe véve a közlekedés és a 
mobilitás növekedésének becsült ütemét, 
az európai közlekedés néhány évtizeden 
belül az összeomlás szélére juthat, aminek 
gazdasági terhei, környezeti és társadalmi 
hatásai elviselhetetlenek lehetnek.
Előrejelzések szerint ha a múlt tendenciái 
folytatódnak, a következő 40 évben 
megduplázódik az utaskilométer- és a 
tonnakilométer-szám, a légi 
közlekedésben pedig ez a növekedés 
kétszer ilyen gyors lesz. A szén-dioxid-
kibocsátás 2050-ig 35%-kal nőhet. A 
torlódások okozta költségek 50%-kal 
emelkedhetnek, ami éves szinten 200 
milliárd EUR-t jelent. A balesetek külső 
költségei 2005-höz képest mintegy 60 
milliárd EUR-val növekedhetnek.

Or. en

Módosítás 1566
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel,
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább és hatékonyabb uniós közlekedési 
rendszer megvalósításának, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el. Szétaprózott nemzeti 
erőfeszítésekkel ezek a célok nem érhetők 
el.

A szennyezéssel, az egészséggel, a 
torlódásokkal, a biztonsággal és 
védelemmel kapcsolatos gondok az egész 
Uniót érintik, ezért átfogó európai 
együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A (kevesebb, könnyebb, kisebb 
és intelligensebb) járművekkel, a meglévő 
infrastruktúra jobb kihasználásával, a 
járművek és az infrastruktúra jobb 
kölcsönhatásával, a zöld logisztikával és a 
mobilitás irányításával kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább és hatékonyabb uniós közlekedési 
rendszer megvalósításának, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. valamint az 
európai vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez és a mobilitáshoz 
kapcsolódó termékek és szolgáltatások 
világpiacain. Szétaprózott nemzeti 
erőfeszítésekkel ezek a célok nem érhetők 
el.

Or. en

Módosítás 1567
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
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igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább és hatékonyabb uniós közlekedési 
rendszer megvalósításának, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el.

igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább, biztonságosabb és hatékonyabb 
uniós közlekedési rendszer 
megvalósításának, az éghajlatváltozás 
mérséklése és a forráshatékonyság javítása 
terén elérendő eredményeknek, valamint az 
európai vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el.

Or. en

Módosítás 1568
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább és hatékonyabb uniós közlekedési 
rendszer megvalósításának, az
éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain.  Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább, biztonságos, hozzáférhető és
hatékony uniós közlekedési rendszer 
megvalósításának, az éghajlatváltozás 
mérséklése és a forráshatékonyság javítása 
terén elérendő eredményeknek,  valamint 
az európai vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
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érhetők el. érhetők el.

Or. fr

Módosítás 1569
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 – 4.2 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább és hatékonyabb uniós közlekedési 
rendszer megvalósításának, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el.

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása szükséges és elégséges
feltétele a tisztább és hatékonyabb uniós 
közlekedési rendszer megvalósításának, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el.

Or. en

Módosítás 1570
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább és hatékonyabb uniós közlekedési 
rendszer megvalósításának, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain.  Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el.

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább, biztonságos, hozzáférhető és 
hatékonyabb uniós közlekedési rendszer 
megvalósításának, az éghajlatváltozás 
mérséklése és a forráshatékonyság javítása 
terén elérendő eredményeknek, valamint az 
európai vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el.

Or. fr

Módosítás 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal és védelemmel kapcsolatos 
gondok az egész Uniót érintik, ezért átfogó 
európai együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább és hatékonyabb uniós közlekedési 
rendszer megvalósításának, az 

A szennyezéssel, a torlódásokkal, a 
biztonsággal, a megfizethetőséggel és
védelemmel kapcsolatos gondok az egész 
Uniót érintik, ezért átfogó európai 
együttműködésen alapuló választ 
igényelnek. A járművekkel, 
infrastruktúrákkal és 
közlekedésirányítással kapcsolatos új 
technológiák és megoldások 
kifejlesztésének és alkalmazásának
meggyorsítása elengedhetetlen feltétele a 
tisztább és hatékonyabb uniós közlekedési 
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éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el.

rendszer megvalósításának, az 
éghajlatváltozás mérséklése és a 
forráshatékonyság javítása terén elérendő 
eredményeknek, valamint az európai 
vezető szerep megtartásának a 
közlekedéshez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások világpiacain. Szétaprózott 
nemzeti erőfeszítésekkel ezek a célok nem 
érhetők el.

Or. en

Módosítás 1572
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedési vonatkozású kutatás és 
innováció uniós szintű finanszírozása ki 
fogja egészíteni a tagállami fellépéseket, és 
azokra az intézkedésekre összpontosít, 
amelyek egyértelmű uniós hozzáadott 
értéket képviselnek. Ezzel a hangsúly 
olyan kiemelt területekre fog helyeződni, 
amelyek megfelelnek a kitűzött európai 
céloknak; amelyek esetében szükség van az 
erőfeszítések kritikus tömegére; amelyek 
egész Európára kiterjedő interoperábilis 
közlekedési megoldásokat igényelnek;
amelyeken az erőfeszítések 
transznacionális összefogása csökkentheti a 
kutatási beruházások kockázatát, 
előmozdíthatja a közös normák kialakítását 
és meggyorsíthatja a kutatási eredmények 
piacra jutását.

A közlekedési vonatkozású kutatás és 
innováció uniós szintű finanszírozása ki 
fogja egészíteni a tagállami fellépéseket, és 
azokra az intézkedésekre összpontosít, 
amelyek egyértelmű uniós hozzáadott 
értéket képviselnek. Ezzel a hangsúly 
olyan kiemelt területekre fog helyeződni, 
amelyek megfelelnek a kitűzött európai 
céloknak; amelyek esetében szükség van az 
erőfeszítések kritikus tömegére; amelyek 
egész Európára kiterjedő interoperábilis, és 
intermodális, integrált közlekedési 
megoldásokat igényelnek; amelyeken az 
erőfeszítések transznacionális összefogása 
csökkentheti a kutatási beruházások 
kockázatát, előmozdíthatja a közös normák 
kialakítását és meggyorsíthatja a kutatási 
eredmények piacra jutását.

Or. en

Módosítás 1573
Vittorio Prodi
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges, hogy a kutatási és innovációs 
tevékenységek a teljes innovációs láncot 
lefedő kezdeményezések széles skáláját 
foglalják magukban. Az eredmények piacra 
juttatását több intézkedés is hivatott 
segíteni: a kutatási, innovációs és 
demonstrációs projektek programozásával 
kapcsolatos koncepció, a piaci bevezetésre 
irányuló tevékenységek, a szabványosítás 
előmozdítása, a szabályozás és az 
innovatív közbeszerzési stratégiák mind ezt 
a célt szolgálják. Ezenkívül az érdekeltek 
bevonásával és szakértelmének 
segítségével át lehet hidalni azt a 
távolságot, amely a kutatási eredmények 
létrejötte és közlekedési ágazatban való 
alkalmazása között feszül.

Szükséges, hogy a kutatási és innovációs 
tevékenységek a teljes innovációs láncot 
lefedő kezdeményezések széles skáláját 
foglalják magukban. Az eredmények piacra 
juttatását több intézkedés is hivatott 
segíteni: a kutatási, innovációs és 
demonstrációs projektek programozásával 
kapcsolatos koncepció, a piaci bevezetésre 
irányuló tevékenységek, a szabványosítás 
előmozdítása, a szabályozás és az 
innovatív közbeszerzési stratégiák mind ezt 
a célt szolgálják. Ezenkívül az érdekeltek 
bevonásával és szakértelmének 
segítségével át lehet hidalni azt a 
távolságot, amely a kutatási eredmények 
létrejötte és közlekedési ágazatban való 
alkalmazása között feszül. Megfelelő 
megoldást kell találni az egyes közlekedési 
módok tekintetében jelentkező olyan 
kihívásokra és sajátosságokra, mint 
például a különféle technológiai 
integrációs ciklusok (különösen a repülés 
terén). Ezzel egy időben ösztönözni kell a 
fogalmak és technológiák közötti 
termékeny modális kölcsönhatásokat. 
Indokolt esetben megfelelő egyensúlyt kell 
teremteni a kutatási és innovációs 
tevékenységek több éven keresztül 
érvényesülő láthatósága és 
folyamatossága, valamint a felmerülő 
szükségletekkel és lehetőségekkel való 
szembesülés során elérendő rugalmasság 
és válaszkészség között.

Or. en

Indokolás

Egyes ágazatokban a technológiai vezető szerep és a versenyképesség alapvető fontosságú a 
termékek komplexitása és a szokatlanul hosszú K+F-ciklusok miatt. Ezért az egyes 
közlekedési ágazatok modális kezelése érdekében alapvető fontosságú a javaslat 
egyensúlyának helyreállítása.
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Módosítás 1574
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 – 4.2 alpont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezetkímélőbb, intelligensebb és
integráltabb közlekedési rendszerre 
irányuló kutatási és innovációs 
beruházások jelentősen hozzá fognak 
járulni az Európa 2020 stratégia intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos céljainak és az Innovatív Unió 
kiemelt kezdeményezés célkitűzéseinek 
megvalósulásához. A szóban forgó 
tevékenységek támogatni fogják az 
egységes európai közlekedési térség 
megteremtését célzó, közlekedésről szóló 
fehér könyv végrehajtását. Emellett 
elősegítik majd az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kiemelt kezdeményezések 
szakpolitikai céljainak megvalósulását.

A környezetkímélőbb, intelligensebb és
teljes mértékben integrált közlekedési 
rendszerre irányuló kutatási és innovációs 
beruházások jelentősen hozzá fognak 
járulni az Európa 2020 stratégia intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos céljainak és az Innovatív Unió 
kiemelt kezdeményezés célkitűzéseinek a
megvalósulásához. A szóban forgó 
tevékenységek támogatni fogják az 
egységes európai közlekedési térség 
megteremtését célzó, közlekedésről szóló 
fehér könyv végrehajtását. Emellett 
elősegítik majd az „Erőforrás-hatékony 
Európa”, az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” és az „Európai digitális 
menetrend” kiemelt kezdeményezések 
szakpolitikai céljainak megvalósulását.

Or. en

Módosítás 1575
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.3. A tevékenységek nagy vonalakban 4.3. A tevékenységek nagy vonalakban

A tevékenységeket oly módon szervezik, 
hogy adott esetben lehetőség nyíljon 
integrált és módspecifikus megközelítés 
alkalmazására. A több éven keresztül 
érvényesülő láthatóság és folyamatosság 
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alapvető fontosságú a valódi európai 
hozzáadott érték biztosítása érdekében, és 
hogy figyelembe vegyék az egyes 
közlekedési módozatok sajátosságait. Az 
ilyen jellegű kutatás a lehető legnagyobb 
mértékben követi az európai technológiai 
platformok stratégiai kutatási és 
innovációs menetrendjét.

Or. en

Módosítás 1576
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a közlekedés éghajlatra és 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásainak minimalizálása a 
természeteserőforrás-felhasználás 
hatékonyságának javításával és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függés 
csökkentésével.

A cél a közlekedés éghajlatra és 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásainak minimalizálása a 
természeteserőforrás-felhasználás 
hatékonyságának javításával és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függés 
csökkentésével. A költséghatékonyság 
növelése érdekében minden közlekedési 
módozat esetében figyelmet kell fordítani 
a karbantartásra, a javításra, a felújításra 
és az újrahasznosításra.

Or. en

Módosítás 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a közlekedés éghajlatra és 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásainak minimalizálása a 

A cél a közlekedés éghajlatra és 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásainak minimalizálása a 
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természeteserőforrás-felhasználás 
hatékonyságának javításával és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függés
csökkentésével.

természeteserőforrás-felhasználás 
hatékonyságának javításával és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésével.

Or. fr

Indokolás

A cseppfolyósított földgáz (LNG) és a sűrített földgáz (CNG) olyan alternatív tüzelőanyagok, 
amelyek használata jelentősen csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Ezért a Horizont 2020 programnak hozzá kell járulnia e technológiák 
fejlesztéséhez és javításához.

Módosítás 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a közlekedés éghajlatra és 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásainak minimalizálása a 
természeteserőforrás-felhasználás 
hatékonyságának javításával és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függés
csökkentésével.

A cél a közlekedés éghajlatra és 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásainak minimalizálása a 
természeteserőforrás-felhasználás 
hatékonyságának javításával és az szén-
dioxid-kibocsátásának csökkentésével.

Or. en

Módosítás 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a közlekedés éghajlatra és 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásainak minimalizálása a 
természeteserőforrás-felhasználás 

A cél a közlekedés éghajlatra és 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásainak minimalizálása a 
természeteserőforrás-felhasználás 
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hatékonyságának javításával és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függés 
csökkentésével.

hatékonyságának javításával és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függés 
csökkentésével és/vagy az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésével.

Or. en

Módosítás 1580
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, az elektromos 
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla 
kibocsátású járművek új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az
infrastruktúra-használat optimalizálása
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a
zajszint minimalizálása, a
járműhatékonyság javítása, az elektromos 
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla 
kibocsátású járművek új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is. A repüléssel 
kapcsolatosan a fejlesztéshez központi 
elemet jelenthetnek a légi járművek fejlett 
konfigurációi, a nagy sebességű 
forgószárnyas repülőgépek és az ugrás az 
energiahatékonyság terén. Ennek 
megfelelően biztosítani kell a szinergiákat 
az „intelligens, környezetkímélő és 
integrált közlekedés” célkitűzése és a 
„biztonságos, tiszta és hatékony energia” 
célkitűzése között; melyek közül az utóbbit 
a repüléshez használt alternatív 
üzemanyagokra vonatkozó kutatás 
finanszírozására kellene felhasználni. 
Intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén optimalizálni 
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kell az infrastruktúra-használatot; Ehhez 
hasonlóan a repülőgépek fedélzeti 
energiairányítását is optimalizálni kell 
több elektromos repülési rendszer és 
felszerelés segítségével. Fokozni kell a
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok alkalmazását, 
mindenekelőtt a városokban.

Or. en

Módosítás 1581
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 – 4.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, az elektromos 
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla 
kibocsátású járművek új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése
és a járműhatékonyság javítása az alábbiak
révén:

– a tiszta járművek (az elektromos 
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla 



AM\907850HU.doc 21/168 PE492.790v01-00

HU

kibocsátású járművek) új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre;
– az esetleges alternatív tüzelőanyagok és 
az innovatív és hatékonyabb 
meghajtórendszerek kialakítása és 
alkalmazása, ideértve a tüzelőanyag-
infrastruktúrát is;
– az infrastruktúra-használat 
optimalizálása intelligens közlekedési 
rendszerek és intelligens eszközök révén;
– a keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Or. en

Módosítás 1582
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, az elektromos 
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla
kibocsátású járművek új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, a versenyképes 
árú alacsony kibocsátású járművek új 
generációja kifejlesztésének és 
alkalmazásának felgyorsítása, különös 
tekintettel a hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
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intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Or. it

Módosítás 1583
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, az elektromos 
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla 
kibocsátású járművek új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, az elektromos 
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla 
kibocsátású járművek új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban; 
valamint az infrastrukturális 
létesítmények és a járművek 
összekapcsolásának szorgalmazása a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése 
érdekében.

Or. fr
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Módosítás 1584
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, az elektromos
meghajtású és egyéb alacsony vagy nulla 
kibocsátású járművek új generációja 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása, különös tekintettel a 
hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb 
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
erőforrás-igénybevétel és az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklése, a 
járműhatékonyság javítása, az elektromos, 
a hidrogénmeghajtású és egyéb alacsony 
vagy nulla kibocsátású járművek új 
generációja kifejlesztésének és 
alkalmazásának felgyorsítása, különös 
tekintettel a hajtómű-, akkumulátor- és 
infrastruktúrafejlesztések, valamint az 
üzemanyagcellák terén várható 
áttörésekre; az esetleges alternatív 
tüzelőanyagok és az innovatív és 
hatékonyabb meghajtórendszerek 
kialakítása és alkalmazása, ideértve a 
tüzelőanyag-infrastruktúrát is; az 
infrastruktúra-használat optimalizálása 
intelligens közlekedési rendszerek és 
intelligens eszközök révén; valamint a 
keresletgazdálkodás, illetve a 
tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módok fokozottabb
alkalmazása, mindenekelőtt a városokban.

Or. en

Módosítás 1585
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – b alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Nagyobb mobilitás, kevesebb torlódás, 
fokozott biztonság és védelem

b) Nagyobb mobilitás és hozzáférhetőség, 
kevesebb torlódás, fokozott biztonság és 
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védelem

Or. en

Módosítás 1586
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – b alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a növekvő mobilitási igény és a 
forgalom folyamatossága közötti összhang 
megteremtése a gördülékeny, integratív, 
biztonságos és masszív közlekedési 
rendszerekre irányuló innovatív 
megoldások révén.

A cél a növekvő mobilitási igény és a 
forgalom folyamatossága közötti összhang 
megteremtése a gördülékeny, integratív, 
biztonságos, egészséges és masszív 
közlekedési rendszerekre irányuló 
innovatív megoldások révén.

Or. en

Módosítás 1587
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – b alpont –2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, az életminőség és
a hozzáférés javítása és az utasigények 
jobb kielégítése a háztól házig történő 
integrált szállítás és a mobilitásirányítás
előmozdításával; a modális váltás és az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése.
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Or. en

Módosítás 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – b alpont –2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; a modális 
váltás és az inter- és multimodalitás
erősítése és az elektronikus jegyrendszer, 
valamint az intelligens tervezési és 
irányítási megoldások alkalmazása;
valamint a balesetek előfordulásainak, a 
késések és járattörlések miatti munkaóra-
veszteségek és a biztonsági fenyegetések 
hatásainak erőteljes csökkentése.

Or. en

Módosítás 1589
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – b alpont –2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
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csökkentése. csökkentése, különös tekintettel a 
konnektivitás és az összeköttetéssel 
rendelkező járművek globális irányítása 
révén.

Or. fr

Módosítás 1590
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – b alpont –2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése (biztonság és az 
összeköttetéssel rendelkező járművek 
globális irányítása).

Or. fr

Módosítás 1591
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – c alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az európai közlekedési gyártóipar és 
a kapcsolódó szolgáltatások 
versenyképességének és teljesítményének 
javítása.

A cél az európai közlekedési gyártóipar és 
a kapcsolódó szolgáltatások 
versenyképességének és teljesítményének 
javítása, figyelembe véve az ígéretes, de 
rendkívül erős verseny által jellemzett 
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jövőbeli globális piacot. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a karbantartásra, 
a javításra, a felújításra és az 
újrahasznosításra.

Az ipar visszaszorulásának és a 
munkanélküliségnek a megelőzése 
érdekében Európának be kell ruháznia a 
közlekedési ágazatba, beleértve a kkv-kat 
is, mely területen ma is világszinten vezető 
szerepet játszik. A technológiai vezető 
szerep e globális kontextusban egyre 
inkább a verseny megkülönböztető 
elemévé válik, nevezetesen az 
energiahatékonyság és a gazdasági 
hatékonyság, valamint a környezetvédelmi 
teljesítmény tekintetében.

Or. en

Módosítás 1592
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – c alpont –2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési eszközök új 
generációjának kifejlesztése és a következő 
generáció előkészítése új koncepciók és 
tervek, intelligens ellenőrző rendszerek és 
interoperábilis szabványok kidolgozásával, 
valamint hatékony termelési folyamatok, 
rövidebb fejlesztési idő és az életciklusra 
vonatkozó alacsonyabb költségek 
alkalmazásával.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési eszközök új 
generációjának kifejlesztése és a következő 
generáció előkészítése új konfigurációk és 
technológiák, koncepciók és tervek, 
intelligens ellenőrző rendszerek és 
interoperábilis szabványok kidolgozásával, 
valamint hatékony termelési folyamatok,
fenntarthatóbb, fejlett anyagok és 
biológiai melléktermékek 
felhasználásával, innovatív tanúsítási 
folyamatok, rövidebb fejlesztési idő és az 
életciklusra vonatkozó alacsonyabb 
költségek alkalmazásával.
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Módosítás 1593
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 – 4.3 alpont – c alpont –2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési eszközök új 
generációjának kifejlesztése és a következő 
generáció előkészítése új koncepciók és 
tervek, intelligens ellenőrző rendszerek és 
interoperábilis szabványok kidolgozásával, 
valamint hatékony termelési folyamatok, 
rövidebb fejlesztési idő és az életciklusra 
vonatkozó alacsonyabb költségek 
alkalmazásával.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési rendszerek (a 
közlekedési eszközöket is beleértve) új 
generációjának kifejlesztése és a következő 
generáció előkészítése új koncepciók és 
tervek, intelligens ellenőrző rendszerek és 
interoperábilis szabványok kidolgozásával, 
valamint hatékony termelési folyamatok, 
rövidebb fejlesztési idő és az életciklusra 
vonatkozó alacsonyabb költségek 
alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – c alpont –2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési eszközök új 
generációjának kifejlesztése és a következő 
generáció előkészítése új koncepciók és 
tervek, intelligens ellenőrző rendszerek és 
interoperábilis szabványok kidolgozásával, 
valamint hatékony termelési folyamatok, 
rövidebb fejlesztési idő és az életciklusra 
vonatkozó alacsonyabb költségek 
alkalmazásával.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési eszközök új 
generációjának kifejlesztése és a következő 
generáció előkészítése új koncepciók és 
tervek, intelligens ellenőrző rendszerek és 
interoperábilis szabványok kidolgozásával, 
valamint hatékony termelési folyamatok, 
rövidebb fejlesztési idő és az életciklusra 
vonatkozó alacsonyabb költségek vagy új, 
fenntarthatóbb anyagok és bevonatok
alkalmazásával.
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Módosítás 1595
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – c alpont –2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési eszközök új 
generációjának kifejlesztése és a következő 
generáció előkészítése új koncepciók és 
tervek, intelligens ellenőrző rendszerek és 
interoperábilis szabványok kidolgozásával, 
valamint hatékony termelési folyamatok, 
rövidebb fejlesztési idő és az életciklusra 
vonatkozó alacsonyabb költségek 
alkalmazásával.

Az intézkedések központi célkitűzése az 
innovatív közlekedési eszközök új 
generációjának kifejlesztése és a következő 
generáció előkészítése versenyképesen 
árazott, új koncepciók és tervek, intelligens 
ellenőrző rendszerek és interoperábilis 
szabványok kidolgozásával, valamint 
hatékony termelési folyamatok, rövidebb 
fejlesztési idő és az életciklusra vonatkozó 
alacsonyabb költségek alkalmazásával.

Or. it

Módosítás 1596
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – d alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) Társadalom-gazdaságtani kutatás és 
előremutató politikaformálás

(d) Társadalom-gazdaságtani és
viselkedésre vonatkozó kutatás és 
előremutató politikaformálás

Or. en

Módosítás 1597
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – d alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az innováció előmozdításához, a 
közlekedésben rejlő kihívásokkal való 
szembenézéshez és a közlekedéssel 
kapcsolatos társadalmi igények 
kielégítéséhez szükséges jobb 
politikaformálás támogatása.

A cél az innováció előmozdításához, a 
közlekedésben és a mobilitásban rejlő 
kihívásokkal való szembenézéshez és a 
közlekedéssel kapcsolatos társadalmi és 
egyéni igények kielégítéséhez szükséges 
jobb politikaformálás támogatása.

Or. en

Módosítás 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 4 pont – 4.3 alpont – d alpont –2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
közlekedéssel kapcsolatos társadalmi-
gazdasági tendenciák jobb megértése és a 
bizonyítékokon alapuló adatok és 
elemzések rendelkezésre bocsátása a 
politikai döntéshozók számára.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
közlekedéssel kapcsolatos társadalmi-
gazdasági tendenciák jobb megértése és a 
bizonyítékokon alapuló adatok és 
elemzések rendelkezésre bocsátása a 
politikai döntéshozók számára, melyek 
terjesztése az Európai Bizottság 
Közlekedéskutatási Tudásközpontja 
segítségével történik.

Or. en

Módosítás 1599
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság, 
környezetvédelem, a kulturális örökség 
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védelme és a nyersanyagok megőrzése és 
fenntartható felhasználása

Or. de

Módosítás 1600
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok

5. Éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-
hatékonyság és nyersanyagok

Or. en

Módosítás 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

A különös célkitűzés az erőforrás- és
vízhatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság és 
társadalom létrehozása, a környezet 
védelme, valamint a nyersanyagok és 
ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartható
biztosítása, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások és ökoszisztémák
fenntarthatóságának határain belül képes 
kielégíteni a világ egyre növekvő 
népességének igényeit. A tevékenységek 
hozzá fognak járulni Európa 
versenyképességének fokozásához, a 
nyersanyag-ellátás biztonságához és a 
jólét növeléséhez a környezeti integritás, az 
ellenálló képesség és a fenntarthatóság 
biztosítása mellett, annak érdekében, hogy
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az átlagos globális felmelegedést 2 °C alatt
tartsuk, és lehetővé tegyük az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz és más környezeti 
változásokhoz való alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 1602
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság
megteremtése, a természeti erőforrások és 
ökoszisztémák védelme és az ezekkel való 
fenntartható gazdálkodás, valamint a 
nyersanyagok fenntartható felhasználása 
és biztosítása, hogy a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül ki lehessen elégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa jólétének növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság és 
társadalom, valamint a nyersanyagok 
fenntartható biztosításának megteremtése, 
amely a bolygónk adta természeti 
erőforrások fenntarthatóságának határain 
belül képes kielégíteni a világ egyre 
növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása,
melynek célja az átlagos globális 
felmelegedés 2°C alatt tartása, lehetővé 
téve az ökoszisztémák és a társadalom 
számára az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 1604
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta
szárazföldi és tengeri természeti 
erőforrások fenntarthatóságának határain 
belül képes kielégíteni a világ egyre 
növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
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ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 1605
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság és 
társadalom, valamint a nyersanyagok 
fenntartható biztosításának megteremtése, 
amely a bolygónk adta természeti 
erőforrások fenntarthatóságának határain 
belül képes kielégíteni a világ egyre 
növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

Or. it

Módosítás 1606
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
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rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok és a víz fenntartható 
biztosításának megteremtése, amely a 
bolygónk adta természeti erőforrások 
fenntarthatóságának határain belül képes 
kielégíteni a világ egyre növekvő 
népességének igényeit. A tevékenységek 
hozzá fognak járulni Európa 
versenyképességének fokozásához és a 
jólét növeléséhez a környezeti integritás és 
fenntarthatóság biztosítása, és az átlagos 
globális felmelegedés 2°C alatt tartása 
mellett, lehetővé téve az ökoszisztémák és 
a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

Or. en

Módosítás 1607
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony és az éghajlatváltozásra 
rugalmasan reagáló gazdaság, valamint a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
megteremtése, amely a bolygónk adta 
természeti erőforrások fenntarthatóságának 
határain belül képes kielégíteni a világ 
egyre növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

A különös célkitűzés olyan erőforrás-
hatékony, biztonságos és az 
éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló 
gazdaság, valamint a nyersanyagok 
fenntartható biztosításának megteremtése, 
amely a bolygónk adta természeti 
erőforrások fenntarthatóságának határain 
belül képes kielégíteni a világ egyre 
növekvő népességének igényeit. A 
tevékenységek hozzá fognak járulni 
Európa versenyképességének fokozásához 
és a jólét növeléséhez a környezeti 
integritás és fenntarthatóság biztosítása, és 
az átlagos globális felmelegedés 2°C alatt 
tartása mellett, lehetővé téve az 
ökoszisztémák és a társadalom számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

Or. en
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Módosítás 1608
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A huszadik század folyamán a fosszilis 
tüzelőanyagok felhasználása és az anyagi 
erőforrások kitermelése világszinten 
tízszeresére nőtt. A látszólag bőséges és 
olcsó erőforrások korszaka azonban a 
végéhez közlekedik. A nyersanyagok, a 
víz, a levegő, a biodiverzitás, valamint a 
szárazföldi, vízi és tengeri ökoszisztémák 
egyaránt nyomásnak vannak kitéve. A Föld 
számos fontos ökoszisztémája károsodott, 
mivel szolgáltatásaiknak akár 60%-a is 
nem fenntartható módon kerül 
felhasználásra. Az Európai Unióban az egy 
főre jutó anyagfelhasználás évi 16 tonna, 
ebből 6 tonna hulladék keletkezik, 
amelynek a fele hulladéklerakóba kerül. A 
népesség növekedésével és az igények –
különösen a feltörekvő gazdaságok 
középosztálya igényeinek –
megemelkedésével párhuzamosan az 
erőforrások iránti globális kereslet is nő.
Ezért szükség van a gazdasági növekedés 
és az erőforrás-felhasználás teljes 
szétválasztására.

A huszadik század folyamán a fosszilis 
tüzelőanyagok felhasználása és az anyagi 
erőforrások kitermelése világszinten 
tízszeresére nőtt. A látszólag bőséges és 
olcsó erőforrások korszaka azonban a 
végéhez közlekedik. A nyersanyagok, a 
víz, a levegő, a biodiverzitás, valamint az 
emberi, a szárazföldi, vízi és tengeri 
ökoszisztémák egyaránt nyomásnak 
vannak kitéve. A Föld számos fontos 
ökoszisztémája károsodott, mivel 
szolgáltatásaiknak akár 60%-a is nem 
fenntartható módon kerül felhasználásra.
Az Európai Unióban az egy főre jutó 
anyagfelhasználás évi 16 tonna, ebből 6 
tonna hulladék keletkezik, amelynek a fele 
hulladéklerakóba kerül. A népesség 
növekedésével és az igények – különösen a 
feltörekvő gazdaságok középosztálya 
igényeinek – megemelkedésével 
párhuzamosan az erőforrások iránti 
globális kereslet is nő. Ezért szükség van a 
gazdasági növekedés és az erőforrás-
felhasználás teljes szétválasztására.

Or. it

Módosítás 1609
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Föld felszínének átlaghőmérséklete az A föld felszínének átlaghőmérséklete az 
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elmúlt száz évben mintegy 0,8°C fokkal 
emelkedett, és az előrejelzések szerint ez a 
növekedés a 21. század végére eléri az 
1,8–4°C közötti szintet (az 1980 és 1999 
közötti időszak átlagához viszonyítva). Az 
e változásokkal összefüggő, a természeti és 
emberi rendszerekre gyakorolt várható 
hatások kihívást jelentenek majd a bolygó 
és annak alkalmazkodóképessége 
számára, továbbá veszélyeztetik a jövőbeli 
gazdasági fejlődést, csakúgy, mint az 
emberiség jólétét.

elmúlt száz évben mintegy 0,8°C fokkal 
emelkedett, és az előrejelzések szerint ez a 
növekedés a 21. század végére eléri az 
1,8–4°C közötti szintet (az 1980 és 1999 
közötti időszak átlagához viszonyítva). Az 
e változásokkal összefüggő, a természeti és 
emberi rendszerekre gyakorolt várható 
hatások kihívást jelentenek majd a bolygó 
és annak alkalmazkodóképessége 
számára, továbbá veszélyeztetik a jövőbeli 
gazdasági fejlődést, csakúgy, mint az 
emberiség jólétét. Az éghajlatváltozás és a 
környezetszennyezés következményei a 
növekvő urbanizációval, a 
tömegturizmussal, az emberi 
hanyagsággal és az erőforrások túlzott 
kiaknázásával, valamint az Európa 
kulturális örökségét megtestesítő 
közösségek törékeny kulturális szövetével 
együtt.

Or. it

Módosítás 1610
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, a 
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, a 
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 
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kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség.

kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség. Ezek az 
összetett környezeti problémák a 
kulturális örökségünket is kockára teszik. 
Európa kulturális örökségének 
fenntartása érdekében kutatásra és 
innovációra van szükség. Ez az örökség 
központi jelentőségű az EU gazdasága –
különösen a turizmus –szempontjából. 
Ebben az ágazatban a kulturális örökség 
által generált éves forgalom Európában 
mintegy 335 milliárd euró, és összesen 9 
millió embert foglalkoztat.

Or. de

Módosítás 1611
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, a 
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 
kölcsönhatások rendszerkockázatokat 

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, a 
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 
kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
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okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség.

okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség. Jelentős 
kihívást jelent a társadalomnak az 
emberek igényei és a környezet közötti 
fenntartható egyensúly megteremtése. A 
környezeti erőforrások – beleértve a vizet, 
a levegőt, a biomasszát, a termékeny 
talajt, a biológiai sokféleséget, az 
ökoszisztémákat, az ember által előállított 
erőforrásokat, beleértve a kulturális 
örökséget és a kulturális tájképet, 
valamint az általuk nyújtott 
szolgáltatásokat – erősítik az európai és a 
globális gazdaság működését és az 
életminőséget.

Or. en

Módosítás 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, a 
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, az 
óceánok körforgásának változásai, a
tengervíz hőmérsékletének emelkedése, a
sarkvidéki jég olvadása, a tengervíz 
sótartalmának csökkenése, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a hidrológiai 
anomáliák, a csapadék időbeli és térbeli 
heterogenitása, a fajok térbeli 
elterjedésének változásai, a vegyi 
szennyezés és a biodiverzitás csökkenése –
arra utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
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kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség.

közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 
kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség.

Or. en

Módosítás 1613
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, a 
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 
kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, a 
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a talaj termékenységének 
csökkenése, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy megközelítettük bolygónk 
fenntarthatóságának határait. Többek 
között ha nem javítjuk a hatékonyságot, a 
várható vízigény 20 év múlva 40%-kal 
fogja túlszárnyalni a rendelkezésre álló 
készleteket. Az erdők riasztóan magas 
arányban tűnnek el (évente 5 millió 
hektár). Az erőforrások közötti 
kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
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világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség.

A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség.

Or. en

Módosítás 1614
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, a 
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 
kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség.

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, a 
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 
kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és a természetes és emberi
ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség.

Or. it

Módosítás 1615
Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európában sürgős szükség van az
integrált vízügyi rendszer újításaira. 
Európának szembe kell néznie a vízügyi 
infrastruktúra öregedésével (a 
szennyvízkezelés és az ivóvízellátás terén 
egyaránt), a fokozódó vízhiánnyal, a 
városi árvizek nagyobb kockázatával, a 
vízszennyezéssel és a mezőgazdaság, az 
ipar és a városi lakosság növekvő és 
speciálisabb vízigényével. A társadalmi 
kihívásoknak való megfelelés érdekében 
(megfizethető, jó minőségű víz 
garantálása mindenki számára, a 
megfelelő víz biztosítása a megfelelő 
minőségben és a megfelelő áron az ipar, 
illetve a mezőgazdaság számára, valamint 
a szennyezés minimalizálása) Európának 
be kell ruháznia az innovatív vízügyi 
rendszerekre való áttérésbe.

Or. en

Módosítás 1616
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
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berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az EU nagy mértékben függ 
továbbá az olyan stratégiailag fontos 
nyersanyagok importjától, amelyek piacán 
riasztó mértékű torzulások mutatkoznak. 
Az Unió ezenfelül továbbra is rendelkezik
értékes ásványkészletekkel, ezek feltárása 
és kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az Unió értékes 
ásványkészletekkel rendelkezik, ezek 
feltárása és kitermelése azonban a 
megfelelő technológiák és közlekedési 
infrastruktúra hiányában akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára. Az földrajzilag gyakran 
távoli területeken található európai 
nyersanyagforrásokhoz való hozzáférés 
továbbra is kihívást jelent az ezen 
nyersanyagokkal való biztos ellátástól 
függő ágazatok számára. Az EU nagy 
mértékben függ továbbá az olyan 
stratégiailag fontos nyersanyagok 
importjától, amelyek piacán riasztó 
mértékű torzulások mutatkoznak.

Or. en

Módosítás 1617
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
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gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az EU nagy mértékben függ 
továbbá az olyan stratégiailag fontos 
nyersanyagok importjától, amelyek piacán 
riasztó mértékű torzulások mutatkoznak.
Az Unió ezenfelül továbbra is rendelkezik 
értékes ásványkészletekkel, ezek feltárása 
és kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az EU nagy mértékben függ
továbbá az olyan stratégiailag fontos 
nyersanyagok importjától, amelyek piacán 
riasztó mértékű torzulások mutatkoznak.
Az Unió ezenfelül továbbra is rendelkezik 
értékes ásványkészletekkel, ezek feltárása 
és kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Az Európai Unió a világ 
kulturális öröksége számos 
legkiemelkedőbb példájának ad otthont, 
amelyek eredetileg helyi nyersanyagok 
felhasználásával épültek.  Az érintett 
nyersanyagok fenntarthatóságára 
vonatkozó ismereteknek korlátot szab az 
anyagok éghajlat-változással kapcsolatos 
jellegzetességeire és ellenálló képességére 
irányuló kutatás hiánya.  Tekintettel arra, 
hogy milyen fontos szerepük van a 
nyersanyagoknak az európai 
versenyképesség, gazdaság és az innovatív 
termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

Or. it

Módosítás 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az EU nagy mértékben függ 
továbbá az olyan stratégiailag fontos 
nyersanyagok importjától, amelyek piacán 
riasztó mértékű torzulások mutatkoznak.
Az Unió ezenfelül továbbra is rendelkezik 
értékes ásványkészletekkel, ezek feltárása 
és kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, erőforrás-
hatékony felhasználásukat,
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az EU nagy mértékben függ 
továbbá az olyan stratégiailag fontos 
nyersanyagok importjától, amelyek piacán 
riasztó mértékű torzulások mutatkoznak.
Az Unió ezenfelül továbbra is rendelkezik 
értékes ásványkészletekkel, ezek feltárása, 
kitermelése és feldolgozása azonban a 
megfelelő technológiák és a beruházások
hiányában és a fokozott globális verseny 
miatt akadályokba ütközik. Tekintettel 
arra, hogy milyen fontos szerepük van a 
nyersanyagoknak az európai 
versenyképesség, gazdaság és az innovatív 
termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

Or. en

Módosítás 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az EU nagy mértékben függ 
továbbá az olyan stratégiailag fontos 
nyersanyagok importjától, amelyek piacán 
riasztó mértékű torzulások mutatkoznak.
Az Unió ezenfelül továbbra is rendelkezik 
értékes ásványkészletekkel, ezek feltárása 
és kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok és az energia
hozzáférhetőségétől. Az Unió nyersanyag-
ellátása azonban egyre nehézkesebb. Az 
EU nagy mértékben függ továbbá az olyan 
stratégiailag fontos nyersanyagok 
importjától, amelyek piacán riasztó 
mértékű torzulások mutatkoznak. Az Unió 
ezenfelül továbbra is rendelkezik értékes 
ásványkészletekkel, ezek feltárása és 
kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

Or. en

Módosítás 1620
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás és azok erőforrás-hatékony 
kezelése – beleértve felkutatásukat, 
kitermelésüket, feldolgozásukat, 
újrafelhasználásukat, újrafeldolgozásukat 
és helyettesítésüket is – alapvető 
fontosságú a modern társadalom és 
gazdaság működéséhez. Az olyan európai 
ágazatok, mint az építőipar, a vegyipar, az 
autóipar, a repülőgépipar vagy a gép- és 
berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 
1,3 billió euró hozzáadott értéket állítanak 
elő és közel 30 millió embert 
foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az EU nagy mértékben függ 
továbbá az olyan stratégiailag fontos 
nyersanyagok importjától, amelyek piacán 
riasztó mértékű torzulások mutatkoznak.
Az Unió ezenfelül továbbra is rendelkezik 
értékes ásványkészletekkel, ezek feltárása 
és kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

A nyersanyagokkal való fenntartható 
gazdálkodás, azok erőforrás-hatékony és 
biztonságos kezelése – beleértve 
felkutatásukat, kitermelésüket, 
feldolgozásukat, újrafelhasználásukat, 
újrafeldolgozásukat és helyettesítésüket is 
– alapvető fontosságú a modern társadalom 
és gazdaság működéséhez. Az olyan 
európai ágazatok, mint az építőipar, a 
vegyipar, az autóipar, a repülőgépipar vagy 
a gép- és berendezésgyártó ipar, amelyek 
együttesen 1,3 billió euró hozzáadott 
értéket állítanak elő és közel 30 millió 
embert foglalkoztatnak, erősen függenek a 
nyersanyagok hozzáférhetőségétől. Az 
Unió nyersanyag-ellátása azonban egyre 
nehézkesebb. Az EU nagy mértékben függ 
továbbá az olyan stratégiailag fontos 
nyersanyagok importjától, amelyek piacán 
riasztó mértékű torzulások mutatkoznak.
Az Unió ezenfelül továbbra is rendelkezik 
értékes ásványkészletekkel, ezek feltárása 
és kitermelése azonban a megfelelő 
technológiák hiányában és a fokozott 
globális verseny miatt akadályokba 
ütközik. Tekintettel arra, hogy milyen 
fontos szerepük van a nyersanyagoknak az 
európai versenyképesség, gazdaság és az 
innovatív termékekben való alkalmazásuk 
szempontjából, a nyersanyagokkal való 
fenntartható gazdálkodás és azok erőforrás-
hatékony kezelése elsőrendű prioritás az 
Unió számára.

Or. en

Módosítás 1621
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.1 alpont – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdaság alkalmazkodóképessége és az, 
hogy rugalmasabban tud-e reagálni az 
éghajlatváltozásra, erőforrás-hatékonyabb 
lesz-e, és ezzel egyidejűleg versenyképes 
marad-e, nagy mértékben függ mind a 
társadalmi, mind a technológiai természetű 
ökoinnovációtól. Az ökoinnováció, 
melynek globális piaca évente mintegy 1 
billió euró értékű – és ez 2030-ra várhatóan 
megháromszorozódik –, nagyszerű 
lehetőséget jelent az európai gazdaságok 
versenyképességének fokozására és a
munkahelyteremtésre.

A gazdaság alkalmazkodóképessége és az, 
hogy rugalmasabban tud-e reagálni az 
éghajlatváltozásra, erőforrás-hatékonyabb 
lesz-e, és ezzel egyidejűleg versenyképes 
marad-e, nagy mértékben függ mind a 
társadalmi, szervezeti, mind pedig a 
technológiai természetű ökoinnovációtól.
Az ökoinnováció, melynek globális piaca 
évente mintegy 1 billió euró értékű – és ez 
2030-ra várhatóan megháromszorozódik –, 
nagyszerű lehetőséget jelent az európai 
gazdaságok versenyképességének 
fokozására és a munkahelyteremtésre.

Or. en

Módosítás 1622
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
üvegházhatást okozó gázok 
koncentrációjára vonatkozó uniós és 
nemzetközi célkitűzések teljesítéséhez, 
valamint az éghajlatváltozás hatásainak 
kezeléséhez költséghatékony technológiák 
kidolgozására és alkalmazására, továbbá 
enyhítési és alkalmazkodási intézkedésekre 
van szükség. Az uniós és világszintű 
szakpolitikai kereteknek garantálniuk kell 
az ökoszisztémák és a biodiverzitás 
védelmét, megbecsülését és megfelelő 
helyreállítását, hiszen az azok által 
biztosított erőforrások és szolgáltatások 
csak így állhatnak a jövőben is 
rendelkezésre. A kutatás és az innováció 
segíthet a nyersanyagok megbízható és 
fenntartható hozzáférhetőségének 
biztosításában, valamint az erőforrások 

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
üvegházhatást okozó gázok 
koncentrációjára vonatkozó uniós és 
nemzetközi célkitűzések teljesítéséhez, 
valamint az éghajlatváltozás hatásainak 
kezeléséhez költséghatékony technológiák 
kidolgozására és alkalmazására, továbbá 
enyhítési és alkalmazkodási intézkedésekre 
van szükség. Az uniós és világszintű 
szakpolitikai kereteknek garantálniuk kell 
az ökoszisztémák és a biodiverzitás
védelmét, megbecsülését és megfelelő 
helyreállítását, hiszen az azok által 
biztosított erőforrások és szolgáltatások 
csak így állhatnak a jövőben is 
rendelkezésre. A kulturális örökség 
alkalmazásához és megőrzéséhez használt 
módszereket fel lehet használni az 
éghajlat-változás enyhítése terén azáltal, 
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felhasználásának és pazarlásának jelentős 
csökkentésében.

hogy körültekintőbben használják fel az 
energiát, fenntartható nyersanyagokat, 
környezetbarát technológiákat és passzív 
tervezési megközelítéseket alkalmaznak. E 
módszerek új lehetőségeket kínálnak az 
enyhítést és az alkalmazkodást célzó 
intézkedések számára minden ágazatban, 
az építőipartól a közlekedésig. A kutatás és 
az innováció segíthet a nyersanyagok 
megbízható és fenntartható 
hozzáférhetőségének biztosításában, 
valamint az erőforrások felhasználásának 
és pazarlásának jelentős csökkentésében.

Or. it

Módosítás 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
üvegházhatást okozó gázok 
koncentrációjára vonatkozó uniós és 
nemzetközi célkitűzések teljesítéséhez, 
valamint az éghajlatváltozás hatásainak 
kezeléséhez költséghatékony technológiák 
kidolgozására és alkalmazására, továbbá 
enyhítési és alkalmazkodási intézkedésekre 
van szükség. Az uniós és világszintű 
szakpolitikai kereteknek garantálniuk kell 
az ökoszisztémák és a biodiverzitás 
védelmét, megbecsülését és megfelelő 
helyreállítását, hiszen az azok által 
biztosított erőforrások és szolgáltatások 
csak így állhatnak a jövőben is 
rendelkezésre. A kutatás és az innováció 
segíthet a nyersanyagok megbízható és 
fenntartható hozzáférhetőségének 
biztosításában, valamint az erőforrások 
felhasználásának és pazarlásának jelentős 
csökkentésében.

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
üvegházhatást okozó gázok 
koncentrációjára vonatkozó uniós és 
nemzetközi célkitűzések teljesítéséhez, 
valamint az éghajlatváltozás hatásainak 
kezeléséhez az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású társadalom felé való 
eltolódásra és költséghatékony 
technológiák kidolgozására és 
alkalmazására, továbbá enyhítési és 
alkalmazkodási intézkedésekre, valamint 
az ezen kihívásokra adott társadalmi 
válaszok alaposabb megértésére van 
szükség, beleértve a gazdasági és 
társadalmi gátak megértését is. Az uniós 
és világszintű szakpolitikai kereteknek 
garantálniuk kell az ökoszisztémák és a 
biodiverzitás védelmét, megbecsülését és 
megfelelő kezelését, végső fokon pedig a
helyreállítását, hiszen az azok által 
biztosított erőforrások és szolgáltatások 
csak így állhatnak a jövőben is 
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rendelkezésre. A kutatás és az innováció 
segíthet a szárazföldön és a tengerfenéken
található nyersanyagok megbízható és 
fenntartható hozzáférhetőségének és 
kitermelésének a biztosításában, valamint 
az erőforrások felhasználásának és 
pazarlásának jelentős csökkentésében.

Or. en

Módosítás 1624
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és az 
üvegházhatást okozó gázok 
koncentrációjára vonatkozó uniós és 
nemzetközi célkitűzések teljesítéséhez, 
valamint az éghajlatváltozás hatásainak 
kezeléséhez költséghatékony technológiák
kidolgozására és alkalmazására, továbbá 
enyhítési és alkalmazkodási intézkedésekre 
van szükség. Az uniós és világszintű 
szakpolitikai kereteknek garantálniuk kell 
az ökoszisztémák és a biodiverzitás 
védelmét, megbecsülését és megfelelő 
helyreállítását, hiszen az azok által 
biztosított erőforrások és szolgáltatások 
csak így állhatnak a jövőben is 
rendelkezésre. A kutatás és az innováció 
segíthet a nyersanyagok megbízható és 
fenntartható hozzáférhetőségének 
biztosításában, valamint az erőforrások 
felhasználásának és pazarlásának jelentős 
csökkentésében.

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
vonatkozó uniós és nemzetközi 
célkitűzések teljesítéséhez, valamint az 
éghajlatváltozás hatásainak kezeléséhez
fenntartható és hatékony nem 
technológiai és technológiai jellegű 
megoldások kidolgozására és 
alkalmazására, továbbá enyhítési és 
alkalmazkodási intézkedésekre van 
szükség. Az uniós és világszintű 
szakpolitikai kereteknek garantálniuk kell 
az ökoszisztémák és a biodiverzitás 
védelmét, megbecsülését és megfelelő 
helyreállítását, hiszen az azok által 
biztosított erőforrások és szolgáltatások 
csak így állhatnak a jövőben is 
rendelkezésre. A kutatás és az innováció 
segíthet a nyersanyagok megbízható és 
fenntartható hozzáférhetőségének 
biztosításában, valamint az erőforrások 
felhasználásának és pazarlásának jelentős 
csökkentésében.

Or. en
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Módosítás 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 205030-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv31; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés32; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája33; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája34; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv35; az ökoinnovációs 
cselekvési terv és az európai digitális 
menetrend36. Ezen cselekvések célja, hogy 
a társadalom rugalmasabban tudjon 
reagálni a környezet és az éghajlat 
megváltozására, és biztosított legyen a 
nyersanyagok hozzáférhetősége.

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 205030-ig történő 
megvalósításának ütemterve; az integrált 
iparpolitika a globalizáció korában; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv31; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés32; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája33; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája34; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv35; az ökoinnovációs 
cselekvési terv; ; a nyersanyagokra 
vonatkozó európai innovációs partnerség; 
A 7. környezetvédelmi cselekvési program. 
Ezen cselekvések célja, hogy a társadalom 
rugalmasabban tudjon reagálni a környezet 
és az éghajlat megváltozására, és biztosított 
legyen a nyersanyagok hozzáférhetősége.

Or. en

Módosítás 1626
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió cselekvéseinek középpontjában Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
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ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 205030-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv31; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés32; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája33; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája34; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv35; az ökoinnovációs 
cselekvési terv és az európai digitális 
menetrend36. Ezen cselekvések célja, hogy 
a társadalom rugalmasabban tudjon 
reagálni a környezet és az éghajlat 
megváltozására, és biztosított legyen a 
nyersanyagok hozzáférhetősége.

ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 205030-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv31; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés32; a vízre vonatkozó 
európai innovációs partnerség; az Európai 
Unió fenntartható fejlődési stratégiája33; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája34; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv35; az ökoinnovációs 
cselekvési terv és az európai digitális 
menetrend36. Ezen cselekvések célja, hogy 
a társadalom rugalmasabban tudjon 
reagálni a környezet és az éghajlat 
megváltozására, és biztosított legyen a 
nyersanyagok hozzáférhetősége.

Or. en

Módosítás 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 2 bekezdés
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 205030-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 205030-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
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egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv31; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés32; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája33; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája34; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv35; az ökoinnovációs 
cselekvési terv és az európai digitális 
menetrend36. Ezen cselekvések célja, hogy 
a társadalom rugalmasabban tudjon 
reagálni a környezet és az éghajlat 
megváltozására, és biztosított legyen a 
nyersanyagok hozzáférhetősége.

egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv31; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés32; a vízre vonatkozó 
európai innovációs partnerség; az Európai 
Unió fenntartható fejlődési stratégiája33; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája34; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv35; az ökoinnovációs 
cselekvési terv és az európai digitális 
menetrend36. Ezen cselekvések célja, hogy 
a társadalom rugalmasabban tudjon 
reagálni a környezet és az éghajlat 
megváltozására, és biztosított legyen a 
nyersanyagok hozzáférhetősége.

Or. en

Módosítás 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 205030-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv31; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés32; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája33; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája34; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv35; az ökoinnovációs 
cselekvési terv és az európai digitális 
menetrend36. Ezen cselekvések célja, hogy 
a társadalom rugalmasabban tudjon 
reagálni a környezet és az éghajlat 

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 205030-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv31; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés32; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája33; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája34; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv35; az ökoinnovációs 
cselekvési terv és az európai digitális 
menetrend36; a vízügyi keretirányelv és 
annak származékos irányelvei37; Ezen 
cselekvések célja, hogy a társadalom 
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megváltozására, és biztosított legyen a 
nyersanyagok hozzáférhetősége.

rugalmasabban tudjon reagálni a környezet 
és az éghajlat megváltozására, és biztosított 
legyen a nyersanyagok hozzáférhetősége.

__________________
372000/20/EK irányelv

Or. en

Módosítás 1629
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 205030-ig történő 
megvalósításának ütemterve; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv31; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés32; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája33; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája34; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv35; az ökoinnovációs 
cselekvési terv és az európai digitális 
menetrend36. Ezen cselekvések célja, hogy 
a társadalom rugalmasabban tudjon 
reagálni a környezet és az éghajlat 
megváltozására, és biztosított legyen a 
nyersanyagok hozzáférhetősége. Ezen 
cselekvések célja, hogy a társadalom 
rugalmasabban tudjon reagálni a környezet 
és az éghajlat megváltozására, és biztosított 
legyen a nyersanyagok hozzáférhetősége.

Az Unió cselekvéseinek középpontjában 
ezért a kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
és politikák támogatása áll. Ide tartoznak a 
következők: az Európa 2020 stratégia; az 
Innovatív Unió; az erőforrás-hatékony 
Európa és a kapcsolódó ütemterv; „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
egy európai fellépési keret felé” című fehér 
könyv31; a nyersanyag-politikai 
kezdeményezés32; az Európai Unió 
fenntartható fejlődési stratégiája33; az 
Európai Unió integrált tengerpolitikája34; a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv35; az ökoinnovációs 
cselekvési terv és az európai digitális 
menetrend36. Ezen cselekvések célja, hogy 
a társadalom rugalmasabban tudjon 
reagálni a környezet és az éghajlat 
megváltozására, és biztosított legyen a 
nyersanyagok hozzáférhetősége. Ezen 
cselekvések célja, hogy a társadalom 
rugalmasabban tudjon reagálni a környezet 
és az éghajlat megváltozására, és biztosított 
legyen a nyersanyagok hozzáférhetősége.

Or. it



AM\907850HU.doc 55/168 PE492.790v01-00

HU

Módosítás 1630
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel az éghajlat és a környezet 
nemzeteken átnyúló, globális jellegére, 
nagyságrendjére és összetettségére, 
valamint a nyersanyagok ellátási láncának 
nemzetközi dimenziójára, e cselekvéseket 
uniós és afeletti szinten kell megvalósítani.
A szükséges kutatások multidiszciplináris 
jellege miatt, a kihívások eredményes 
kezelése érdekében indokolt összevonni az 
egymást kiegészítő ismereteket és 
forrásokat. Az erőforrás-felhasználásnak és 
a környezeti hatásoknak a versenyképesség 
egyidejű fokozása mellett történő 
csökkentéséhez olyan döntő társadalmi és 
technológiai átalakulásra van szükség, 
melynek eredményeképp a természet és az 
emberi jólét közötti fenntartható 
kapcsolaton alapuló gazdaság jön létre. A 
kutatással és innovációval kapcsolatos 
összehangolt tevékenységek lehetővé 
teszik majd az éghajlati és környezeti 
változások rendszerszerű és ágazatközi 
jobb megértését és előrejelzését, a 
bizonytalanságok csökkentését, a 
sebezhető pontok, a kockázatok, a 
költségek és lehetőségek azonosítását és 
értékelését, valamint a társadalmi és 
politikai válaszok és megoldások 
tárházának bővítését és hatékonyságának 
javítását. A cselekvések célja továbbá, 
hogy lehetőséget adjon a társadalom 
valamennyi rétegéből származó 
szereplőknek arra, hogy aktívan részt 
vegyenek ebben a folyamatban.

Tekintettel az éghajlat és a környezet 
nemzeteken átnyúló, globális jellegére, 
nagyságrendjére és összetettségére, 
valamint a nyersanyagok ellátási láncának 
nemzetközi dimenziójára, e cselekvéseket 
uniós és afeletti szinten kell megvalósítani.
A szükséges kutatások multidiszciplináris 
jellege miatt, a kihívások eredményes 
kezelése érdekében indokolt összevonni az 
egymást kiegészítő ismereteket és 
forrásokat. Az erőforrás-felhasználásnak és 
a környezeti hatásoknak a versenyképesség 
egyidejű fokozása mellett történő 
csökkentéséhez olyan döntő társadalmi és 
technológiai átalakulásra van szükség, 
melynek eredményeképp a természet és az 
emberi jólét közötti fenntartható 
kapcsolaton alapuló gazdaság jön létre. A
vízzel kapcsolatos kihívások közé tartozik 
a vidéki, városi és ipari környezetben 
történő vízfelhasználás és a vízi 
ökoszisztémák védelme. A kutatással és 
innovációval kapcsolatos összehangolt 
tevékenységek lehetővé teszik majd az 
éghajlati és környezeti változások 
rendszerszerű és ágazatközi jobb 
megértését és előrejelzését, a 
bizonytalanságok csökkentését, a 
sebezhető pontok, a kockázatok, a 
költségek és lehetőségek azonosítását és 
értékelését, valamint a társadalmi és 
politikai válaszok és megoldások 
tárházának bővítését és hatékonyságának 
javítását. A cselekvések célja továbbá, 
hogy lehetőséget adjon a társadalom 
valamennyi rétegéből származó 
szereplőknek arra, hogy aktívan részt 
vegyenek ebben a folyamatban.
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Or. en

Indokolás

A vízzel kapcsolatos kihívások körének kifejtése.

Módosítás 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagok hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). Az 
innováció e területeken növekedési és 
foglalkoztatási, továbbá a tudományt, a 
technológiát, a gazdaságot, a politikát és a 
kormányzást is felölelő innovatív 
lehetőségeket fog kínálni. Ezért előkészítés 
alatt áll a nyersanyagokra vonatkozó
európai innovációs partnerség létrehozása.

A nyersanyagok fenntartható 
felhasználásának és hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, erőforrás-hatékonyság,
újrafelhasználás, újrafeldolgozás és 
helyettesítés). Az innováció e területeken 
növekedési és foglalkoztatási, továbbá a 
tudományt, a technológiát, a gazdaságot, a 
politikát és a kormányzást is felölelő 
innovatív lehetőségeket fog kínálni. Ezért 
előkészítés alatt áll a nyersanyagokra 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
létrehozása, a ritkaföldfémek elnevezésű 
kritikus jelentőségű nyersanyagok 
vonatkozásában pedig felállítják a 
ritkaföldfémekkel kapcsolatos európai 
kompetenciahálózatot. Nagy jelentősége 
van emellett a nyersanyagok 
vonatkozásában folytatott nemzetközi 
együttműködésnek, mint például az EU, 
Japán és USA között a kritikus 
jelentőségű nyersanyagok tekintetében 
létrehozott háromoldalú kutatás-fejlesztési 
együttműködésnek, amit folytatni kell.
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Módosítás 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagok hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). Az 
innováció e területeken növekedési és 
foglalkoztatási, továbbá a tudományt, a 
technológiát, a gazdaságot, a politikát és a 
kormányzást is felölelő innovatív 
lehetőségeket fog kínálni. Ezért előkészítés 
alatt áll a nyersanyagokra vonatkozó 
európai innovációs partnerség létrehozása.

A nyersanyagok hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). Bele kell 
venni abba a vidéki, városi és ipari 
területeken való vízfelhasználással 
kapcsolatos felhívást, akár csak a vízi 
ökoszisztémák védelmére vonatkozó 
felhívást. Az innováció e területeken 
növekedési és foglalkoztatási, továbbá a 
tudományt, a technológiát, a gazdaságot, a 
politikát és a kormányzást is felölelő 
innovatív lehetőségeket fog kínálni. Ezért 
előkészítés alatt áll a nyersanyagokra 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
létrehozása.

Or. en

Módosítás 1633
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagok hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). Az 
innováció e területeken növekedési és 
foglalkoztatási, továbbá a tudományt, a 
technológiát, a gazdaságot, a politikát és a 
kormányzást is felölelő innovatív 
lehetőségeket fog kínálni. Ezért előkészítés 
alatt áll a nyersanyagokra vonatkozó 
európai innovációs partnerség létrehozása.

A nyersanyagok hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). Az 
innováció e területeken növekedési és 
foglalkoztatási, továbbá a tudományt, a 
technológiát, a gazdaságot, a politikát és a 
kormányzást is felölelő innovatív 
lehetőségeket fog kínálni. Ezért előkészítés 
alatt áll a nyersanyagokra vonatkozó 
európai innovációs és a vízhatékonysági
partnerség létrehozása.

Or. en

Indokolás

A víz nem része a nyersanyagokra vonatkozó specifikus kihívásoknak (amelyek csak a nem 
mezőgazdasági és nem energiával kapcsolatos nyersanyagokat foglalják magukban, nem 
pedig általában véve az erőforrásokat), és ezért el kell azt különíteni az egyes kihívások 
leírása során.

Módosítás 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.2 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ökoinnováció értékes új növekedési és 
munkahely-teremtési lehetőségeket fog 
kínálni. Az uniós szintű cselekvés 
keretében kidolgozott megoldások 
védelmet fognak nyújtani az ipari 

Az ökoinnováció értékes új növekedési és 
munkahely-teremtési lehetőségeket fog 
kínálni. Az uniós szintű cselekvés 
keretében kidolgozott megoldások 
védelmet fognak nyújtani az ipari 



AM\907850HU.doc 59/168 PE492.790v01-00

HU

versenyképességet fenyegető főbb 
tényezők ellen, és gyorsan bevezethetők és 
elterjeszthetők lesznek az egységes piacon 
és azon kívül is, így lehetőség fog nyílni az 
erőforrások fenntartható használatán 
alapuló zöld gazdaság felé történő 
átmenetre. Az e koncepcióban részt vevő 
partnerek többek között: nemzetközi, 
európai és nemzeti politikai döntéshozók;
nemzetközi és tagállami kutatási és 
innovációs programok; az európai üzleti 
élet és ipar; az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség és a nemzeti környezetvédelmi 
hivatalok, valamint más érdekelt felek. A 
bilaterális és regionális együttműködés 
mellett az uniós szintű cselekvések 
támogatni fogják a témához kapcsolódó 
olyan nemzetközi erőfeszítéseket és 
kezdeményezéseket is, mint az Éghajlat-
változási Kormányközi Testület (IPCC), a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
platform (IPBES) és a Föld-megfigyelési 
Csoport (GEO).

versenyképességet fenyegető főbb 
tényezők ellen, és gyorsan bevezethetők és 
elterjeszthetők lesznek az egységes piacon 
és azon kívül is, így lehetőség fog nyílni az 
erőforrások fenntartható használatán 
alapuló zöld gazdaság felé történő 
átmenetre. Az e koncepcióban részt vevő 
partnerek többek között: nemzetközi, 
európai és nemzeti politikai döntéshozók;
nemzetközi és tagállami kutatási és 
innovációs programok; az európai üzleti 
élet és ipar, és különösen a kkv-k, az 
európai egyetemek és kutatóintézetek;
nem kormányzati szervezetek és szellemi 
műhelyek; az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség és a nemzeti környezetvédelmi 
hivatalok, valamint más érdekelt felek. A 
bilaterális és regionális együttműködés 
mellett az uniós szintű cselekvések 
támogatni fogják a témához kapcsolódó 
olyan nemzetközi erőfeszítéseket és 
kezdeményezéseket is, mint az Éghajlat-
változási Kormányközi Testület (IPCC), a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
platform (IPBES), a nemzetközi 
erőforráspanel és a Föld-megfigyelési 
Csoport (GEO).

Or. en

Módosítás 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – a alpont –1 bekezdés
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek mind a CO2-t, mind a 
CO2-től eltérő üvegházhatást okozó 

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek a CO2-t, a CO2-től 
eltérő üvegházhatást okozó gázokat és a 
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gázokat célba veszik, és kiemelt helyen 
kezelik a technológiai és a nem 
technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
intézkedések kidolgozása; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
célzó politikák támogatása.

tengervíz és a belvizek szintjének 
emelkedését is célba veszik, és kiemelt 
helyen kezelik a technológiai és a nem 
technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
intézkedések kidolgozása; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
célzó politikák támogatása. Ezzel a 
kérdéssel a COM(2011)811, III. rész, 
5.1.1. és 5.1.2. pontokon kívül itt is 
foglalkozni kell.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása, hogy az Európai társadalmak felkészültek az éghajlatváltozás 
következményei által teremtett szükségletekre az éghajlatváltozás enyhítésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló kutatás támogatását célzó intézkedések révén.

Módosítás 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek mind a CO2-t, mind a 
CO2-től eltérő üvegházhatást okozó 
gázokat célba veszik, és kiemelt helyen 
kezelik a technológiai és a nem 

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek mind a CO2-t, mind a 
CO2-től eltérő üvegházhatást okozó 
gázokat célba veszik, és kiemelt helyen 
kezelik a technológiai és a nem 
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technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra,
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
alkalmazkodási és kockázatmegelőző
intézkedések kidolgozása; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
célzó politikák támogatása.

technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
alkalmazkodási, kockázatmegelőző és
kockázatkezelő intézkedések kidolgozása a 
kulcsfontosságú szoco-ökonómiai 
ágazatokban (pl. mezőgazdaság, energia, 
közlekedés, turizmus, épített környezet és 
kulturális örökség); az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítését célzó politikák 
támogatása.

Or. en

Módosítás 1637
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – a alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek mind a CO2-t, mind a 
CO2-től eltérő üvegházhatást okozó 
gázokat célba veszik, és kiemelt helyen 
kezelik a technológiai és a nem 
technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 

A cél olyan innovatív, költséghatékony és 
fenntartható alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések kidolgozása 
és elemzése, melyek mind a CO2-t, mind a 
CO2-től eltérő üvegházhatást okozó 
gázokat célba veszik, és kiemelt helyen 
kezelik a technológiai és a nem 
technológiai jellegű zöld megoldásokat is: 
ehhez az intézkedések megalapozott, korai 
szakaszban és hatékonyan történő 
meghozatalát lehetővé tévő adatokra, 
valamint a szükséges kompetenciák 
hálózatba szervezésére van szükség. A 
tevékenységek középpontjában a 
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következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony 
alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
intézkedések kidolgozása; az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését 
célzó politikák támogatása.

következők állnak: az éghajlatváltozás jobb 
megértése és megbízható éghajlat-változási 
előrejelzések rendelkezésre bocsátása; a 
következmények és sebezhető pontok 
vizsgálata, innovatív és költséghatékony
enyhítési, alkalmazkodási és 
kockázatmegelőző intézkedések 
kidolgozása; az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítését célzó politikák támogatása.

Or. en

Módosítás 1638
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – b alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A természeti erőforrásokkal és az 
ökoszisztémákkal való fenntartható
gazdálkodás

b) A természeti erőforrások és 
ökoszisztémák fenntartható és biztonságos 
kezelése

Or. en

Módosítás 1639
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – b alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A természeti erőforrásokkal és az 
ökoszisztémákkal való fenntartható
gazdálkodás

b) A természeti és kulturális örökséghez 
kapcsolódó erőforrások és ökoszisztémák
fenntartható kezelése

Or. en

Módosítás 1640
Corinne Lepage
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – b alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél: tudást biztosítani a természeti 
erőforrásokkal való olyan gazdálkodáshoz, 
mely fenntartható egyensúlyt eredményez a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság szükségletei között. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoszisztémák 
működéséről, a társadalmi rendszerekkel 
való kölcsönhatásaikról és a gazdasági és 
emberi jólét fenntartásában betöltött 
szerepükről szóló tudásunk bővítése;
továbbá a hatékony döntéshozatalhoz és a 
nyilvánosság bevonásához szükséges 
ismeretek és eszközök biztosítása.

A cél: tudást biztosítani a természeti 
erőforrásokkal való olyan gazdálkodáshoz, 
mely fenntartható egyensúlyt eredményez a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság szükségletei között. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoszisztémák 
működéséről, ezen belül az óceánok és az 
erdők által betöltött, a globális 
felmelegedés megelőzését szolgáló 
szabályozó szerepről, a társadalmi 
rendszerekkel való kölcsönhatásaikról és a 
gazdasági és emberi jólét fenntartásában 
betöltött szerepükről szóló tudásunk 
bővítése; továbbá a hatékony 
döntéshozatalhoz és a nyilvánosság 
bevonásához szükséges ismeretek és 
eszközök biztosítása.

Or. en

Módosítás 1641
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – b alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél: tudást biztosítani a természeti 
erőforrásokkal való olyan gazdálkodáshoz, 
mely fenntartható egyensúlyt eredményez a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság szükségletei között. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoszisztémák 
működéséről, a társadalmi rendszerekkel 

A cél: tudást biztosítani a természeti 
erőforrásokkal való olyan gazdálkodáshoz, 
mely fenntartható egyensúlyt eredményez a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrások, valamint a társadalom 
szükségletei között. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: az 
ökoszisztémák működéséről, a társadalmi 
rendszerekkel való kölcsönhatásaikról és a 
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való kölcsönhatásaikról és a gazdasági és 
emberi jólét fenntartásában betöltött 
szerepükről szóló tudásunk bővítése;
továbbá a hatékony döntéshozatalhoz és a 
nyilvánosság bevonásához szükséges 
ismeretek és eszközök biztosítása.

gazdasági és emberi jólét fenntartásában 
betöltött szerepükről szóló tudásunk 
bővítése; továbbá a hatékony 
döntéshozatalhoz és a nyilvánosság 
bevonásához szükséges ismeretek és 
eszközök biztosítása.

Or. en

Módosítás 1642
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – b alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél: tudást biztosítani a természeti 
erőforrásokkal való olyan gazdálkodáshoz, 
mely fenntartható egyensúlyt eredményez a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság szükségletei között. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoszisztémák 
működéséről, a társadalmi rendszerekkel 
való kölcsönhatásaikról és a gazdasági és 
emberi jólét fenntartásában betöltött 
szerepükről szóló tudásunk bővítése;
továbbá a hatékony döntéshozatalhoz és a 
nyilvánosság bevonásához szükséges 
ismeretek és eszközök biztosítása.

A cél: tudást biztosítani a természeti és 
kulturális örökséghez kapcsolódó
erőforrásokkal való olyan gazdálkodáshoz, 
mely fenntartható egyensúlyt eredményez a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság szükségletei között. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoszisztémák 
működéséről, a társadalmi rendszerekkel 
való kölcsönhatásaikról és a gazdasági és 
emberi jólét fenntartásában betöltött 
szerepükről szóló tudásunk bővítése;
továbbá a hatékony döntéshozatalhoz és a 
nyilvánosság bevonásához szükséges 
ismeretek és eszközök biztosítása.

Or. en

Módosítás 1643
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – b a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A kulturális örökség fenntartható 
kezelése
A cél a kulturális örökséget jelentő 
erőforrások fenntartható kezelésének és 
felhasználásának biztosítása és az 
éghajlatváltozás által előidézett 
kockázatok minimálisra csökkentése. A 
tevékenységeknek a megfigyelésre, a 
nyomon követésre és a modellezésre kell 
összpontosítaniuk a rugalmassági szintek 
meghatározását és a kulturális örökség 
kezelését célzó eszközként annak 
érdekében, hogy megteremtsék a koherens 
kockázatértékelési és irányítási keret 
alapjait. Mutatószámokat kell kialakítani 
a kulturális örökség és az archeológiai 
örökség (épületek és leletek) vizuális, 
anyagi és strukturális integritásában 
tapasztalható változások mérésére. 

Or. it

Módosítás 1644
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az erőforrások felhasználásának 
mintázatai és az életmódbeli változások
Az életmódbeli változások 
fenntarthatóságának kutatása és a 
fenntartható életmód kialakításának 
elősegítése. A keresletoldali innovációk és 
megoldások végrehajtásának, valamint az 
erőforrások felhasználásának és nem 
fenntartható használatának csökkentését 
szolgáló megoldásoknak a támogatása.
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Módosítás 1645
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A vízforrások és a vízügyi 
szolgáltatások fenntartható 
átalakításának, kezelésének és 
felhasználásának védelmére irányuló 
intézkedések biztosítása A cél a jövőbeni 
szükségletek kielégítése érdekében a 
vízellátásra, a víztisztításra, a vízciklus 
lezárására, az energia/nyersanyagok 
visszanyerésére (vagy ezek átalakítására) 
vonatkozó innovatív tudásbázis javítása és 
a végső fogyasztók 
szerepvállalásának/magatartásának 
javítása.

Or. en

Módosítás 1646
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – c alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A nem energetikai célú és nem 
mezőgazdasági nyersanyagok fenntartható 
biztosítása

c) c) A nem energetikai célú és nem 
mezőgazdasági nyersanyagok fenntartható
felhasználásának, kezelésének és 
ellátásának biztosítása

Or. en
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Módosítás 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – c alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a nyersanyagokkal kapcsolatos 
tudásalap fejlesztése és a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát
felkutatásához, kitermeléséhez, 
feldolgozásához, újrahasznosításához és 
visszanyeréséhez, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó, gazdasági 
szempontból vonzó alternatívákkal való 
helyettesítésükhöz szükséges innovatív 
megoldások kidolgozása. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: a 
nyersanyagok hozzáférhetőségével 
kapcsolatos tudásalap fejlesztése; a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
és használatának előmozdítása, a kritikus 
jelentőségű nyersanyagok helyettesítésére 
alkalmas alternatívák felvázolása; valamint 
a nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi 
tudatosság és készségek fejlesztése.

A cél a nyersanyagokkal kapcsolatos 
tudásalap fejlesztése és a nyersanyagok 
költséghatékony, erőforrás-hatékony és 
környezetbarát felhasználásához,
újrafelhasználásához, újrahasznosításához 
és visszanyeréséhez, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó, gazdasági 
szempontból vonzó alternatívákkal való 
helyettesítésükhöz szükséges innovatív 
megoldások kidolgozása. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: a 
nyersanyagok hozzáférhetőségével 
kapcsolatos tudásalap fejlesztése; a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
és használatának előmozdítása; a 
környezettudatos tervezés elősegítése, a
nyersanyagok fenntartható biztosításának, 
felhasználásának és újrafelhasználásának 
előmozdítása; a kritikus jelentőségű 
nyersanyagok helyettesítésére alkalmas 
alternatívák felvázolása, zárthurkú 
folyamatok és rendszerek kifejlesztése, az 
újrafeldolgozási és újrahasználati 
stratégiák és technológia támogatása; a 
polgárok és fogyasztók helyzetét erősítő 
keresletoldali intézkedések a nyersanyag-
fogyasztás és a pazarlás csökkentése 
érdekében; valamint a nyersanyagokkal 
kapcsolatos társadalmi tudatosság és 
készségek fejlesztése.

Or. en

Módosítás 1648
Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – c alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a nyersanyagokkal kapcsolatos 
tudásalap fejlesztése és a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
felkutatásához, kitermeléséhez, 
feldolgozásához, újrahasznosításához és 
visszanyeréséhez, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó, gazdasági 
szempontból vonzó alternatívákkal való 
helyettesítésükhöz szükséges innovatív 
megoldások kidolgozása. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: a 
nyersanyagok hozzáférhetőségével 
kapcsolatos tudásalap fejlesztése; a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
és használatának előmozdítása, a kritikus 
jelentőségű nyersanyagok helyettesítésére 
alkalmas alternatívák felvázolása; valamint
a nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi 
tudatosság és készségek fejlesztése.

A cél a nyersanyagokkal kapcsolatos 
tudásalap fejlesztése és a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
felkutatásához, kitermeléséhez, 
feldolgozásához, újrahasznosításához és 
visszanyeréséhez, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó, gazdasági 
szempontból vonzó alternatívákkal való 
helyettesítésükhöz szükséges innovatív 
megoldások kidolgozása. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: a 
nyersanyagok hozzáférhetőségével 
kapcsolatos tudásalap fejlesztése; a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
és használatának előmozdítása; a kritikus 
jelentőségű nyersanyagok helyettesítésére 
alkalmas alternatívák felvázolása; a 
nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi 
tudatosság és készségek fejlesztése; a 
regionális és nemzeti 
nyersanyagklaszterek létrehozása és 
támogatása; valamint az egyes iparágak 
nyersanyagforrásokkal való 
összekapcsolásával összefüggő logisztikai 
kihívások kezelése.

Or. en

Módosítás 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – c alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a nyersanyagokkal kapcsolatos 
tudásalap fejlesztése és a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
felkutatásához, kitermeléséhez, 
feldolgozásához, újrahasznosításához és 

A cél a nyersanyagokkal kapcsolatos 
tudásalap fejlesztése és a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
felkutatásához, kitermeléséhez, 
feldolgozásához, újrahasznosításához és 
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visszanyeréséhez, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó, gazdasági 
szempontból vonzó alternatívákkal való 
helyettesítésükhöz szükséges innovatív 
megoldások kidolgozása. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: a 
nyersanyagok hozzáférhetőségével 
kapcsolatos tudásalap fejlesztése; a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
és használatának előmozdítása, a kritikus 
jelentőségű nyersanyagok helyettesítésére 
alkalmas alternatívák felvázolása; valamint 
a nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi 
tudatosság és készségek fejlesztése.

visszanyeréséhez, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó, gazdasági 
szempontból vonzó alternatívákkal való 
helyettesítésükhöz szükséges innovatív 
megoldások kidolgozása. A tevékenységek 
középpontjában a következők állnak: a 
nyersanyagok hozzáférhetőségével 
kapcsolatos tudásalap fejlesztése; a 
nyersanyagok fenntartható biztosításának 
és használatának előmozdítása; a kritikus 
jelentőségű és veszélyes nyersanyagok 
helyettesítésére alkalmas alternatívák 
felvázolása; az anyagok fenntartható 
felhasználását és újrafelhasználását célzó 
tervezés elősegítése; valamint a 
nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi 
tudatosság és készségek fejlesztése.

Or. en

Indokolás

Az újrafelhasználást figyelembe vevő tervezés olyan alapot jelent, amelyre építve 
végrehajtható az anyagok fenntarható áramlása.

Módosítás 1650
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – d alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá piaci bevezetésük és 
elterjedésük támogatása, különös 
tekintettel a kkv-kra; innovatív politikák és 
társadalmi változások támogatása; a zöld 
gazdaság irányában tett haladás mérése és 
értékelése; valamint az erőforrás-

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá piaci bevezetésük és 
elterjedésük támogatása, különös 
tekintettel a kkv-kra; innovatív politikák és 
társadalmi változások támogatása; a zöld 
gazdaság irányában tett haladás mérése és 
értékelése; valamint az erőforrás-
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hatékonyság előmozdítása a digitális 
rendszerek segítségével.

hatékonyság előmozdítása a digitális 
rendszerek segítségével. A Horizont 2020 
program keretében ambiciózus 
költségvetési előirányzat mellett folytatni 
kell különösen az EU korábbi többéves 
pénzügyi keretén belül a versenyképességi 
és innovációs keretprogram alatt 
sikeresen végrehajtott ökoinnovációs 
programot.

Or. en

Módosítás 1651
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – d alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá piaci bevezetésük és 
elterjedésük támogatása, különös 
tekintettel a kkv-kra; innovatív politikák és 
társadalmi változások támogatása; a zöld 
gazdaság irányában tett haladás mérése és 
értékelése; valamint az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása a digitális 
rendszerek segítségével.

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá piaci bevezetésük és 
elterjedésük támogatása, különös 
tekintettel a kkv-kra; innovatív politikák és 
társadalmi változások támogatása; Az 
Európai Unió vegyi anyagokról és azok 
használatáról szóló rendeletében 
(REACH) veszélyesnek minősített 
anyagok biztonságos helyettesítőire 
vonatkozó kutatás támogatása; a zöld 
gazdaság irányában tett haladás mérése és 
értékelése; valamint az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása a digitális 
rendszerek segítségével.

Or. en

Módosítás 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines



AM\907850HU.doc 71/168 PE492.790v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – d alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá piaci bevezetésük és 
elterjedésük támogatása, különös 
tekintettel a kkv-kra; innovatív politikák és 
társadalmi változások támogatása; a zöld 
gazdaság irányában tett haladás mérése és 
értékelése; valamint az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása a digitális 
rendszerek segítségével.

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá piaci bevezetésük és 
elterjedésük támogatása, különös 
tekintettel a kkv-kra; öko-innovatív 
stratégiák, módszerek és eszközök 
kifejlesztése az európai kulturális örökség 
megőrzése érdekében; innovatív politikák 
és társadalmi változások támogatása; a zöld 
gazdaság irányában tett haladás mérése és 
értékelése; valamint az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása a digitális 
rendszerek segítségével.

Or. en

Módosítás 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – d alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá piaci bevezetésük és 
elterjedésük támogatása, különös 
tekintettel a kkv-kra; innovatív politikák és 
társadalmi változások támogatása; a zöld 
gazdaság irányában tett haladás mérése és 
értékelése; valamint az erőforrás-

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá piaci bevezetésük és 
elterjedésük támogatása, különös 
tekintettel a kkv-kra; innovatív politikák, 
fenntartható gazdasági modellek és 
társadalmi változások támogatása; a zöld 
gazdaság irányában tett haladás mérése és 
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hatékonyság előmozdítása a digitális 
rendszerek segítségével.

értékelése; valamint az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása a digitális 
rendszerek segítségével.

Or. en

Módosítás 1654
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – d alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá piaci bevezetésük és 
elterjedésük támogatása, különös 
tekintettel a kkv-kra; innovatív politikák és 
társadalmi változások támogatása; a zöld 
gazdaság irányában tett haladás mérése és 
értékelése; valamint az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása a digitális 
rendszerek segítségével.

A cél az ökoinnováció összes olyan 
formájának előmozdítása, mely lehető teszi 
a zöld gazdaság felé történő átmenetet. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az ökoinnovációs 
technológiák, eljárások, szolgáltatások és 
termékek, továbbá versenyképes áron 
történő piaci bevezetésük és elterjedésük 
támogatása, különös tekintettel a kkv-kra;
innovatív politikák és társadalmi 
változások támogatása; a zöld gazdaság 
irányában tett haladás mérése és értékelése;
valamint az erőforrás-hatékonyság 
előmozdítása a digitális rendszerek 
segítségével.

Or. it

Módosítás 1655
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A kulturális javak helyreállítása, 
fenntartása, digitalizálása és 
újrafelhasználása a 21. század számára
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A cél a 20. századi kulturális örökség 
védelme, beleértve a digitális örökséget is. 
A tevékenységeknek az új technológiák 
kifejlesztésére és megvalósítására kell 
összpontosítaniuk – beleértve a 
nanotechnológiát is – a hagyományos 
technológiákkal vegyítve és az új 
intézkedések kulturális 
elfogadhatóságának értékelése alapján, 
beleértve az érzékeny és sérülékeny 
kulturális anyagok ellenálló képességének 
javítása érdekében végzett digitalizálást és 
a kortárs épületek és műalkotások 
újrafelhasználását, megfelelően 
figyelembe véve a regionális 
különbségeket és a különféle kulturális 
megközelítéseket.

Or. it

Módosítás 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – e a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Kulturális örökség
A cél az európai dinamikus és 
fenntartható kulturális örökséget lehetővé 
tevő stratégiák, módszertanok és eszközök 
kutatása az éghajlatváltozás elleni 
intézkedésként. A különböző fizikai 
formákban megjelenő kulturális örökség 
biztosítja az élő hátteret a sokrétű 
változásokra reagáló rugalmas közösségek 
számára. A kulturális örökség kutatása 
multidiszciplináris megközelítést kíván a 
történelmi anyag megértésének javítása 
céljából. A cselekvéseknek a 
megfigyeléseken, figyelemmel kísérésen és 
modellezésen alapuló ellenállási szintek 
azonosítására kell összpontosítaniuk, 
illetve érthetőbb megvilágításba kell 
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helyezniük a közösségek 
éghajlatváltozásról, szeizmikus és 
vulkanikus veszélyekről alkotott 
elképzeléseit és válaszait.

Or. it

Indokolás

A társadalmi kihívásokra – különösen az éghajlatváltozásra és az új technológiákra – a 
kulturális örökségre gyakorolt hatásuk fényében kell tekinteni, megfelelő figyelmet fordítva a 
bennük rejlő kockázatokra és az általuk kínált lehetőségekre.

Módosítás 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – e a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Kulturális örökség: közösségi 
válaszadás az éghajlatváltozásra
Európa öröksége fontos és egyedülálló 
kérdés mivel az olyan egyedi forrást jelent, 
amely az egyéni és kollektív identitás 
fontos kiindulási eleme, kutatást kell 
végezni azon stratégiák, módszerek és 
eszközök vonatkozásában, amelyek 
biztosítják Európa számára a folyamatos 
és dinamikus kulturális örökséget. 
Például a változó környezet és a 
gyakoribbá váló szélsőséges események –
mint amilyenek az áradások, a vulkanikus 
és a szeizmikus természeti kockázatok –
felvetik azt a kérdés, hogy a közösségek 
hogyan érthetik meg e kihívásokat, és 
milyen válaszokat adhatnak azokra.

Or. en

Módosítás 1658
Hermann Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – e a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Kulturális örökség
A cél olyan stratégiák, módszerek és 
eszközök kutatása, amelyek lehetővé teszik 
Európa számára, hogy az 
éghajlatváltozásra adott válaszként 
dinamikus és fenntartható kulturális 
örökséggel rendelkezzen. A kulturális 
örökségre irányuló kutatások a történelmi 
anyagok megértésének javítása érdekében 
multidiszciplináris megközelítést 
igényelnek.

Or. de

Módosítás 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 5 pont – 5.3 alpont – e a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Európa tengerei és óceánjai jó 
környezeti állapotának elérése
A tengeri szennyező anyagok hatásaira 
vonatkozó ismeretek javítása az európai 
tengerek és óceánok jó környezeti 
állapotának elérése érdekében, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben előírtaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 1660
Christian Ehler

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

6. INKLUZÍV, INNOVATÍV ÉS 
BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

6. EURÓPA EGY VÁLTOZÓ 
VILÁGBAN – INKLUZÍV ÉS 
GONDOLKODÓ TÁRSADALMAK

Or. en

Módosítás 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. INKLUZÍV, INNOVATÍV ÉS
BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

6. EURÓPA EGY VÁLTOZÓ 
VILÁGBAN – INKLUZÍV, INNOVATÍV
ÉS GONDOLKODÓ TÁRSADALMAK

Or. en

Módosítás 1662
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. INKLUZÍV, INNOVATÍV ÉS 
BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

6. AZ EURÓPAI TÁRSADALMAK, 
KULTÚRA ÉS TÁRSADALMI 
VÁLTOZÁSOK MEGÉRTÉSE

Or. en

Módosítás 1663
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az inkluzív, 
innovatív és biztonságos európai 
társadalmak előmozdítása, tekintettel a 
korábban nem tapasztalt változásokra és a 
növekvő globális egymásrautaltságra.

A sajátos célkitűzésekhez tartozik Európa 
jobb megértése és gazdasági 
növekedésének elősegítése a kultúra és 
kreativitás mint alapvető értékek révén az 
inkluzívabb és innovatívabb társadalom 
építése érdekében.

Or. en

Indokolás

Nem csak a társadalom megértését kell hangsúlyozni, de annak pozitív megváltoztatását és a 
gazdasági növekedés támogatását is, és ebben az értelemben a kultúra és kreativitás alapvető 
szerepet tölthet be. Az is egyértelmű, hogy a kreatív és kulturális ágazat Európa jövőbeni 
gazdasági növekedésének alapját képezheti:  kultúránk védelme annak megfelelő értékelését is 
jelenti a kreativitás és innováció elősegítése érdekében.

Módosítás 1664
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az inkluzív, innovatív 
és biztonságos európai társadalmak 
előmozdítása, tekintettel a korábban nem 
tapasztalt változásokra és a növekvő 
globális egymásrautaltságra.

A különös célkitűzés az inkluzív és 
gondolkodó európai társadalmak 
előmozdítása, tekintettel a korábban nem 
tapasztalt változásokra és a növekvő 
globális egymásrautaltságra.

Or. en

Módosítás 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 1 bekezdés



PE492.790v01-00 78/168 AM\907850HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az inkluzív, innovatív 
és biztonságos európai társadalmak 
előmozdítása, tekintettel a korábban nem 
tapasztalt változásokra és a növekvő 
globális egymásrautaltságra.

A különös célkitűzés az inkluzív,
összetartó, innovatív és biztonságos
európai társadalmak előmozdítása, 
tekintettel a korábban nem tapasztalt 
változásokra és a növekvő globális 
egymásrautaltságra.

Or. en

Módosítás 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a jövőjét nagy mértékben 
befolyásoló, jelentős társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal néz szembe, mint például: a 
növekvő gazdasági és kulturális 
egymásrautaltság, a társadalom 
elöregedése, a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység, az egyenlőtlenségek és a 
migrációs áramlások, a digitális szakadék 
felszámolása, az innováció és kreativitás 
kultúrájának elősegítése a társadalomban 
és a gazdaságban, továbbá a biztonság és 
szabadság, csakúgy mint a demokratikus 
intézményekbe vetett bizalom és a 
polgárok közötti bizalom biztosítása 
Európa határain belül és azokon túl. Ezek a 
rendkívüli kihívások közös európai 
megközelítést kívánnak.

Európa a jövőjét nagy mértékben 
befolyásoló, jelentős társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal néz szembe, mint például: a 
növekvő gazdasági és kulturális 
egymásrautaltság, a társadalom 
elöregedése és a demográfiai változások, a 
társadalmi kirekesztés, a szegénység, az 
egyenlőtlenségek és a migrációs 
áramlások, a digitális szakadék 
felszámolása, a tudomány, az innováció és 
kreativitás kultúrájának elősegítése a 
társadalomban és a gazdaságban, továbbá a 
biztonság és szabadság, csakúgy mint a 
demokratikus intézményekbe vetett 
bizalom és a polgárok közötti bizalom 
biztosítása Európa határain belül és azokon 
túl, a politikai és társadalmi befogadás, az 
európai közszféra megértése, valamint az 
európai társadalmak közötti 
kommunikáció és kapcsolat támogatása a 
nemzeti, faji, nyelvi, vallási technológiai 
és társadalmi korlátokon túlmutatóan.
Ezek a rendkívüli kihívások közös európai 
megközelítést kívánnak.

Or. en
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Módosítás 1667
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a jövőjét nagy mértékben 
befolyásoló, jelentős társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal néz szembe, mint például: a 
növekvő gazdasági és kulturális 
egymásrautaltság, a társadalom 
elöregedése, a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység, az egyenlőtlenségek és a 
migrációs áramlások, a digitális szakadék 
felszámolása, az innováció és kreativitás 
kultúrájának elősegítése a társadalomban 
és a gazdaságban, továbbá a biztonság és 
szabadság, csakúgy mint a demokratikus 
intézményekbe vetett bizalom és a 
polgárok közötti bizalom biztosítása 
Európa határain belül és azokon túl. Ezek a 
rendkívüli kihívások közös európai
megközelítést kívánnak.

Európa a jövőjét nagy mértékben 
befolyásoló, jelentős társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal néz szembe, mint például: a 
növekvő gazdasági és kulturális 
egymásrautaltság, a társadalom 
elöregedése, a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység, az egyenlőtlenségek és a 
migrációs áramlások, a digitális szakadék 
felszámolása, az innováció és kreativitás 
kultúrájának elősegítése a társadalomban 
és a gazdaságban, továbbá a biztonság és 
szabadság, csakúgy mint a demokratikus 
intézményekbe vetett bizalom és a 
polgárok közötti bizalom biztosítása 
Európa határain belül és azokon túl. Ezek a 
rendkívüli kihívások az eltérő és közös 
európai megközelítések egyre összetettebb 
struktúráját kívánják meg, amely olyan 
közös tudományos ismereteken alapul, 
amelyeket csak a humán tudományok, a 
társadalomtudomány, valamint a 
kulturális és kreatív ágazat biztosíthatnak.

Or. en

Indokolás

A társadalmi kihívásokra a kultúra és a humán tudományok segítségével is választ lehet adni.

Módosítás 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az Unióban, mind az országok között, mind 
az országokon belül jelentős 
egyenlőtlenségek állnak fenn. 2010-ben a 
humán fejlettségi mutató, azaz az 
egészségügyi, oktatásügyi és a jövedelem 
területén elért fejlettség összesített 
mutatója az uniós tagállamokat 0,743 és 
0,895 közé sorolja, amely az országok 
közötti jelentős eltérésekre utal. A nemek 
között is nagy mértékű egyenlőtlenségek 
figyelhetők meg: a nemek közötti 
bérkülönbség az Unióban például továbbra 
is 17,8% a férfiak javára37. Manapság 
minden hatodik uniós polgárt (mintegy 80 
millió embert) veszélyeztet a szegénység.
Az elmúlt két évtizedben nőtt a szegénység 
a fiatal felnőttek és a gyermekes családok 
körében. A fiatalok munkanélküliségi 
aránya meghaladja a 20%-ot. 150 millió 
európai (a polgárok mintegy 25%-a) még 
nem használta az internetet és talán 
sohasem fog szert tenni megfelelő mértékű 
digitális műveltségre. A politikával 
szembeni közönyösség és a választásokon 
tapasztalható polarizálódás is nőtt, jelezve, 
hogy megrendült a polgároknak a jelenlegi 
politikai rendszerekbe vetett bizalma. A 
fenti számok arról tanúskodnak, hogy 
egyes társadalmi csoportok és közösségek 
folyamatosan kimaradnak a társadalmi-
gazdasági fejlődésből és/vagy a 
demokratikus politikából.

az Unióban, mind az országok között, mind 
az országokon belül jelentős 
egyenlőtlenségek állnak fenn. 2010-ben a 
humán fejlettségi mutató, azaz az 
egészségügyi, oktatásügyi és a jövedelem 
területén elért fejlettség összesített 
mutatója az uniós tagállamokat 0,743 és 
0,895 közé sorolja, amely az országok 
közötti jelentős eltérésekre utal. A férfiak 
és a nők közötti esélyegyenlőtlenségek 
továbbra is fennállnak. A nemek közötti 
bérkülönbség az Unióban például továbbra 
is 17,8% a férfiak javára37. Manapság 
minden hatodik uniós polgárt (mintegy 80 
millió embert) veszélyeztet a szegénység.
Az elmúlt két évtizedben nőtt a szegénység 
a fiatal felnőttek és a gyermekes családok 
körében. A fiatalok munkanélküliségi 
aránya meghaladja a 20%-ot. 150 millió 
európai (a polgárok mintegy 25%-a) még 
nem használta az internetet és talán 
sohasem fog szert tenni megfelelő mértékű 
digitális műveltségre. A politikával 
szembeni közönyösség és a választásokon 
tapasztalható polarizálódás is nőtt, jelezve, 
hogy megrendült a polgároknak a jelenlegi 
politikai rendszerekbe vetett bizalma. A 
fenti számok arról tanúskodnak, hogy 
egyes társadalmi csoportok és közösségek 
folyamatosan kimaradnak a társadalmi-
gazdasági fejlődésből és/vagy a 
demokratikus politikából.

Or. en

Módosítás 1669
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a biztonság hiányának számos típusa, 
legyen szó akár bűnözésről, erőszakról, 
terrorizmusról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-
gazdasági zavarok más formáiról, egyre 
inkább érinti a polgárokat. A becslések 
szerint a bűncselekmények közvetlen 
sértettjeinek száma Európában évente a 
75 milliót is elérheti39. A bűnözés, 
terrorizmus, illegális tevékenységek, 
erőszak és katasztrófák költségei 2010-ben 
Európában a becslések szerint legalább 
650 milliárd eurót (azaz az Unió GDP-
jének kb. 5%-át) tettek ki. A terrorizmus 
következményeinek szemléletes példája a 
manhattani ikertornyok ellen 2001. 
szeptember 11-én elkövetett támadás. 
Több ezren vesztették életüket, és a 
becslések szerint ez az esemény az USA 
termelékenységében 35 milliárd USD, az 
össztermelésben pedig 47 milliárd USD 
értékű veszteséget okozott, és a következő 
negyedévben a munkanélküliség csaknem 
1%-os emelkedéséhez vezetett. A polgárok, 
a cégek és az intézmények egyre több 
digitális interakcióban és tranzakcióban 
vesznek részt az élet társadalmi, pénzügyi 
és kereskedelmi területein, az internet 
fejlődése azonban a számítástechnikai 
bűnözést is magával hozta, amely évente 
több milliárd euró értékű kárt okoz, és 
megsérti az egyének vagy társaságok 
személyes adatainak védelmét szerte a 
kontinensen. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanságérzet 
növekedése és a váratlan események 
valószínűleg a polgároknak nemcsak az 
intézményekbe, de az egymásba vetett 
bizalmát is megingatják.

törölve

Or. en
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Módosítás 1670
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a biztonság hiányának számos típusa, 
legyen szó akár bűnözésről, erőszakról, 
terrorizmusról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-
gazdasági zavarok más formáiról, egyre 
inkább érinti a polgárokat. A becslések 
szerint a bűncselekmények közvetlen 
sértettjeinek száma Európában évente a 
75 milliót is elérheti39. A bűnözés, 
terrorizmus, illegális tevékenységek, 
erőszak és katasztrófák költségei 2010-ben 
Európában a becslések szerint legalább 
650 milliárd eurót (azaz az Unió GDP-
jének kb. 5%-át) tettek ki. A terrorizmus 
következményeinek szemléletes példája a 
manhattani ikertornyok ellen 2001. 
szeptember 11-én elkövetett támadás. 
Több ezren vesztették életüket, és a 
becslések szerint ez az esemény az USA 
termelékenységében 35 milliárd USD, az 
össztermelésben pedig 47 milliárd USD 
értékű veszteséget okozott, és a következő 
negyedévben a munkanélküliség csaknem 
1%-os emelkedéséhez vezetett. A polgárok, 
a cégek és az intézmények egyre több 
digitális interakcióban és tranzakcióban 
vesznek részt az élet társadalmi, pénzügyi 
és kereskedelmi területein, az internet 
fejlődése azonban a számítástechnikai 
bűnözést is magával hozta, amely évente 
több milliárd euró értékű kárt okoz, és 
megsérti az egyének vagy társaságok 
személyes adatainak védelmét szerte a 
kontinensen. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanságérzet 
növekedése és a váratlan események 
valószínűleg a polgároknak nemcsak az 
intézményekbe, de az egymásba vetett 

törölve
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bizalmát is megingatják.

Or. en

Módosítás 1671
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a biztonság hiányának számos típusa, 
legyen szó akár bűnözésről, erőszakról, 
terrorizmusról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-gazdasági 
zavarok más formáiról, egyre inkább érinti 
a polgárokat. A becslések szerint a 
bűncselekmények közvetlen sértettjeinek 
száma Európában évente a 75 milliót is 
elérheti39. A bűnözés, terrorizmus, illegális 
tevékenységek, erőszak és katasztrófák 
költségei 2010-ben Európában a becslések 
szerint legalább 650 milliárd eurót (azaz az 
Unió GDP-jének kb. 5%-át) tettek ki. A 
terrorizmus következményeinek 
szemléletes példája a manhattani 
ikertornyok ellen 2001. szeptember 11-én 
elkövetett támadás. Több ezren vesztették 
életüket, és a becslések szerint ez az 
esemény az USA termelékenységében 35 
milliárd USD, az össztermelésben pedig 
47 milliárd USD értékű veszteséget 
okozott, és a következő negyedévben a 
munkanélküliség csaknem 1%-os 
emelkedéséhez vezetett. A polgárok, a 
cégek és az intézmények egyre több 
digitális interakcióban és tranzakcióban 
vesznek részt az élet társadalmi, pénzügyi 
és kereskedelmi területein, az internet 
fejlődése azonban a számítástechnikai 
bűnözést is magával hozta, amely évente 
több milliárd euró értékű kárt okoz, és 
megsérti az egyének vagy társaságok 
személyes adatainak védelmét szerte a 

a biztonság hiányának számos típusa, 
legyen szó akár bűnözésről, erőszakról, 
terrorizmusról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-gazdasági 
zavarok más formáiról, egyre inkább érinti 
a polgárokat. A becslések szerint a 
bűncselekmények közvetlen sértettjeinek 
száma Európában évente a 75 milliót is 
elérheti39. A bűnözés, terrorizmus, illegális 
tevékenységek, erőszak és katasztrófák 
költségei 2010-ben Európában a becslések 
szerint legalább 650 milliárd eurót (azaz az 
Unió GDP-jének kb. 5%-át) tettek ki.
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kontinensen. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanságérzet 
növekedése és a váratlan események 
valószínűleg a polgároknak nemcsak az 
intézményekbe, de az egymásba vetett 
bizalmát is megingatják.

Or. en

Módosítás 1672
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a biztonság hiányának számos típusa, 
legyen szó akár bűnözésről, erőszakról, 
terrorizmusról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-gazdasági 
zavarok más formáiról, egyre inkább érinti 
a polgárokat. A becslések szerint a 
bűncselekmények közvetlen sértettjeinek 
száma Európában évente a 75 milliót is 
elérheti39. A bűnözés, terrorizmus, illegális 
tevékenységek, erőszak és katasztrófák 
költségei 2010-ben Európában a becslések 
szerint legalább 650 milliárd eurót (azaz az 
Unió GDP-jének kb. 5%-át) tettek ki. A 
terrorizmus következményeinek 
szemléletes példája a manhattani 
ikertornyok ellen 2001. szeptember 11-én 
elkövetett támadás. Több ezren vesztették 
életüket, és a becslések szerint ez az 
esemény az USA termelékenységében 35 
milliárd USD, az össztermelésben pedig 47 
milliárd USD értékű veszteséget okozott, 
és a következő negyedévben a 
munkanélküliség csaknem 1%-os 
emelkedéséhez vezetett. A polgárok, a 
cégek és az intézmények egyre több 
digitális interakcióban és tranzakcióban 
vesznek részt az élet társadalmi, pénzügyi 
és kereskedelmi területein, az internet 

a biztonság hiányának számos típusa, 
legyen szó akár bűnözésről, erőszakról, 
terrorizmusról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-gazdasági 
zavarok más formáiról, egyre inkább érinti 
a polgárokat. A becslések szerint a 
bűncselekmények közvetlen sértettjeinek 
száma Európában évente a 75 milliót is 
elérheti39. A bűnözés, terrorizmus, illegális 
tevékenységek, erőszak és katasztrófák 
költségei 2010-ben Európában a becslések 
szerint legalább 650 milliárd eurót (azaz az 
Unió GDP-jének kb. 5%-át) tettek ki. A 
terrorizmus következményeinek 
szemléletes példája a manhattani 
ikertornyok ellen 2001. szeptember 11-én 
elkövetett támadás. Több ezren vesztették 
életüket, és a becslések szerint ez az 
esemény az USA termelékenységében 35 
milliárd USD, az össztermelésben pedig 47 
milliárd USD értékű veszteséget okozott, 
és a következő negyedévben a 
munkanélküliség csaknem 1%-os 
emelkedéséhez vezetett. A polgárok, a 
cégek és az intézmények egyre több 
digitális interakcióban és tranzakcióban 
vesznek részt az élet társadalmi, pénzügyi 
és kereskedelmi területein, az internet 
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fejlődése azonban a számítástechnikai 
bűnözést is magával hozta, amely évente 
több milliárd euró értékű kárt okoz, és 
megsérti az egyének vagy társaságok 
személyes adatainak védelmét szerte a 
kontinensen. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanságérzet 
növekedése és a váratlan események 
valószínűleg a polgároknak nemcsak az 
intézményekbe, de az egymásba vetett 
bizalmát is megingatják.

fejlődése azonban a számítástechnikai 
bűnözést is magával hozta, amely évente 
több milliárd euró értékű kárt okoz, és 
megsérti az egyének vagy társaságok 
személyes adatainak védelmét szerte a 
kontinensen. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanságérzet 
növekedése és a váratlan események 
valószínűleg a polgároknak nemcsak az 
intézményekbe, de az egymásba vetett 
bizalmát is megingatják. A gazdasági 
növekedés elősegítésének egyik 
kulcsfontosságú eleme az információ 
szabad áramlását ösztönző megfelelő 
megközelítés, amelyet az információk 
biztonságának, valamint a magánélet és a 
személyes adatok védelmének megfelelő 
szintje egyenlít ki.

Or. en

Módosítás 1673
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a biztonság hiányának számos típusa, 
legyen szó akár bűnözésről, erőszakról, 
terrorizmusról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-gazdasági 
zavarok más formáiról, egyre inkább érinti 
a polgárokat. A becslések szerint a 
bűncselekmények közvetlen sértettjeinek 
száma Európában évente a 75 milliót is 
elérheti39. A bűnözés, terrorizmus, illegális 
tevékenységek, erőszak és katasztrófák 
költségei 2010-ben Európában a becslések 
szerint legalább 650 milliárd eurót (azaz az 
Unió GDP-jének kb. 5%-át) tettek ki. A 
terrorizmus következményeinek 
szemléletes példája a manhattani 
ikertornyok ellen 2001. szeptember 11-én 

a biztonság hiányának számos típusa, 
legyen szó akár bűnözésről, erőszakról – a 
nemi alapú erőszakot is beleértve –, 
terrorizmusról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-gazdasági 
zavarok más formáiról, egyre inkább érinti 
a polgárokat. A becslések szerint a 
bűncselekmények közvetlen sértettjeinek 
száma Európában évente a 75 milliót is 
elérheti39. A bűnözés, terrorizmus, illegális 
tevékenységek, erőszak és katasztrófák 
költségei 2010-ben Európában a becslések 
szerint legalább 650 milliárd eurót (azaz az 
Unió GDP-jének kb. 5%-át) tettek ki. A 
terrorizmus következményeinek 
szemléletes példája a manhattani 
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elkövetett támadás. Több ezren vesztették 
életüket, és a becslések szerint ez az 
esemény az USA termelékenységében 35 
milliárd USD, az össztermelésben pedig 47 
milliárd USD értékű veszteséget okozott, 
és a következő negyedévben a 
munkanélküliség csaknem 1%-os 
emelkedéséhez vezetett. A polgárok, a 
cégek és az intézmények egyre több 
digitális interakcióban és tranzakcióban 
vesznek részt az élet társadalmi, pénzügyi 
és kereskedelmi területein, az internet 
fejlődése azonban a számítástechnikai 
bűnözést is magával hozta, amely évente 
több milliárd euró értékű kárt okoz, és 
megsérti az egyének vagy társaságok 
személyes adatainak védelmét szerte a 
kontinensen. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanságérzet 
növekedése és a váratlan események 
valószínűleg a polgároknak nemcsak az 
intézményekbe, de az egymásba vetett 
bizalmát is megingatják.

ikertornyok ellen 2001. szeptember 11-én 
elkövetett támadás. Több ezren vesztették 
életüket, és a becslések szerint ez az 
esemény az USA termelékenységében 35 
milliárd USD, az össztermelésben pedig 47 
milliárd USD értékű veszteséget okozott, 
és a következő negyedévben a 
munkanélküliség csaknem 1%-os 
emelkedéséhez vezetett. A polgárok, a 
cégek és az intézmények egyre több 
digitális interakcióban és tranzakcióban 
vesznek részt az élet társadalmi, pénzügyi 
és kereskedelmi területein, az internet 
fejlődése azonban a számítástechnikai 
bűnözést is magával hozta, amely évente 
több milliárd euró értékű kárt okoz, és 
megsérti az egyének vagy társaságok 
személyes adatainak védelmét szerte a 
kontinensen. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanságérzet 
növekedése és a váratlan események 
valószínűleg a polgároknak nemcsak az 
intézményekbe, de az egymásba vetett 
bizalmát is megingatják.

Or. es

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a rendelet külön hivatkozást tartalmazzon a nemi alapú erőszak 
elleni küzdelem szükségességére.

Módosítás 1674
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kihívások bonyolultsága és az igények 
fejlődése tehát elengedhetetlenné teszi az 
innovációs kutatást és az olyan új, 
intelligens technológiák, folyamatok és 
módszerek, társadalmi innovációs 
mechanizmusok, összehangolt cselekvések 

E kihívások bonyolultsága és az igények 
fejlődése tehát elengedhetetlenné teszi az 
innovációs kutatást és az olyan új, 
intelligens technológiák, folyamatok és 
módszerek, társadalmi innovációs 
mechanizmusok, összehangolt cselekvések 
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és intézkedések kidolgozását, amelyek 
előrejelzik vagy befolyásolják a fő európai 
fejleményeket. Szükség van az e 
kihívásokban szerepet játszó mögöttes 
tendenciák és hatások megértésére, 
valamint a szolidaritás, a koordináció és a 
kreativitás olyan sikeres formáinak 
újrafelfedezésére, illetve újbóli 
feltalálására, amelyek Európát a világ többi 
részéhez képest az inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak különleges 
példájává teszik. Ez a harmadik 
országokkal való együttműködés még 
inkább stratégiai megközelítését kívánja 
meg. Végül, mivel a biztonsági 
politikáknak kölcsönhatásban kell állniuk 
a különböző társadalmi politikákkal, a 
biztonságkutatás társadalmi dimenziója is 
e kihívás fontos aspektusa lesz.

és intézkedések kidolgozását, amelyek 
előrejelzik vagy befolyásolják a fő európai 
fejleményeket. Szükség van az e 
kihívásokban szerepet játszó mögöttes 
tendenciák és hatások megértésére, 
valamint a szolidaritás, a koordináció és a 
kreativitás olyan sikeres formáinak 
újrafelfedezésére, illetve újbóli 
feltalálására, amelyek Európát a világ többi 
részéhez képest az inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak különleges 
példájává teszik. Ez a harmadik 
országokkal való együttműködés még 
inkább stratégiai megközelítését kívánja 
meg.

Or. en

Módosítás 1675
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kihívások bonyolultsága és az igények 
fejlődése tehát elengedhetetlenné teszi az 
innovációs kutatást és az olyan új, 
intelligens technológiák, folyamatok és 
módszerek, társadalmi innovációs 
mechanizmusok, összehangolt cselekvések 
és intézkedések kidolgozását, amelyek 
előrejelzik vagy befolyásolják a fő európai 
fejleményeket. Szükség van az e 
kihívásokban szerepet játszó mögöttes 
tendenciák és hatások megértésére, 
valamint a szolidaritás, a koordináció és a 
kreativitás olyan sikeres formáinak 
újrafelfedezésére, illetve újbóli 
feltalálására, amelyek Európát a világ többi 
részéhez képest az inkluzív, innovatív és 

E kihívások bonyolultsága és az igények 
fejlődése tehát elengedhetetlenné teszi az 
innovációs kutatást és az olyan új, 
intelligens technológiák, folyamatok és 
módszerek, társadalmi innovációs 
mechanizmusok, összehangolt cselekvések 
és intézkedések kidolgozását, amelyek 
előrejelzik vagy befolyásolják a fő európai 
fejleményeket. Szükség van az e 
kihívásokban szerepet játszó mögöttes 
tendenciák és hatások megértésére, 
valamint a szolidaritás, a koordináció és a 
kreativitás olyan sikeres formáinak 
újrafelfedezésére, illetve újbóli 
feltalálására, amelyek Európát a világ többi 
részéhez képest az inkluzív, innovatív és 
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biztonságos társadalmak különleges 
példájává teszik. Ez a harmadik 
országokkal való együttműködés még 
inkább stratégiai megközelítését kívánja 
meg. Végül, mivel a biztonsági 
politikáknak kölcsönhatásban kell állniuk a 
különböző társadalmi politikákkal, a 
biztonságkutatás társadalmi dimenziója is e 
kihívás fontos aspektusa lesz.

biztonságos társadalmak különleges 
példájává teszik. Ez a harmadik 
országokkal való együttműködés még 
inkább stratégiai megközelítését kívánja 
meg. Szintén alapvető fontosságú Európa 
hatalmas kulturális örökségének 
kiaknázása, amely eszközt jelent ahhoz, 
hogy közelebb hozzuk egymáshoz az EU 
polgárait és megerősítsük az európai 
társadalmon belüli kohéziót. Végül, mivel 
a biztonsági politikáknak kölcsönhatásban 
kell állniuk a különböző társadalmi 
politikákkal, a biztonságkutatás társadalmi 
dimenziója is e kihívás fontos aspektusa 
lesz.

Or. it

Módosítás 1676
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bár a technológia szerepet játszhat 
Európa biztonságának növelésében, 
fontos, hogy a már viszonylag biztonságos 
Európa lépéseket tegyen (az Európán 
belüli és azon kívüli) biztonság hiánya 
mögötti okok kezelése céljából, és olyan 
intézkedésekkel ellensúlyozza az elmúlt 
évtizedben a biztonság növelésére 
irányuló nagymértékű összpontosítást, 
amelyek helyreállítják a polgári 
szabadságjogokat, megőrzik az alapvető 
jogokat és fokozzák az 
elszámoltathatóságot. E kezdeményezések 
mindegyikét egy tágabb „humán 
biztonsági” kutatási menetrend részeként 
kezelik.

Or. en
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Módosítás 1677
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.1 alpont – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program főként a természettudományok 
és a technológia, valamint egyéb 
tudományágak – főként a politika- a 
társadalomtudomány és a humán 
tudományok – területén folytatott kutatás 
közötti kapcsolatra összpontosít, amelyek 
középpontjában a konfliktusok és az 
együttműködés természe, a konfliktusok 
átalakítása, valamint a biztonság területén 
veló együttműködés, az állam és a 
nemzetközi szervezetek, a nem állami 
szereplők és a civil társadalom szerepe áll, 
továbbá emellett a konfliktusmegelőzés, a 
béketeremtés és a polgári biztonság 
ágazati reformja is. 

Or. en

Módosítás 1678
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak létrehozásához Európának 
olyan módszerre van szüksége, amely 
maga után vonja az új tudás, technológiák 
és képességek kialakítását, valamint a 
politikai lehetőségek kijelölését. Ez a 
vállalkozás segíteni fog Európának abban, 
hogy ne csak határain belül kezelje a 
kihívásokat, hanem a nemzetközi színtéren 

Az inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak létrehozásához Európának 
olyan módszerre van szüksége, amely 
maga után vonja az új tudás, technológiák 
és képességek kialakítását, valamint a 
politikai lehetőségek kijelölését; ajánlatos 
lenne összeállítani azon általános érdekű 
és általános befolyást gyakorló, ide tartozó 
témák pontos katalógusát, amelyek 
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fellépő globális szereplőként is. Ez egyúttal 
segíteni fog a tagállamoknak is a máshol 
szerzett tapasztalatok hasznosításában és 
saját körülményeiknek megfelelő 
intézkedéseik jobb meghatározásában.

megoldásokat kínálnak az Unió 
társadalmi, jogi és politikai problémáira, 
azonosítva azt a tudományágat, amelyből 
kiindulva az egyes vizsgálatokat el kell 
indítani.  Ez a vállalkozás segíteni fog 
Európának abban, hogy ne csak határain 
belül kezelje a kihívásokat, hanem a 
nemzetközi színtéren fellépő globális 
szereplőként is. Ez egyúttal segíteni fog a 
tagállamoknak is a máshol szerzett 
tapasztalatok hasznosításában és saját 
körülményeiknek megfelelő intézkedéseik 
jobb meghatározásában.

Or. es

Indokolás

A rendszer nélküli megközelítéseket el kell kerülni azáltal, hogy tematikus katalógus 
formájában egyértelmű iránymutatásokat határoznak meg; ez segíteni fog azon tudományág 
meghatározásában, amelyből kiindulva az egyes problémákat kezelni kell.

Módosítás 1679
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak létrehozásához Európának 
olyan módszerre van szüksége, amely 
maga után vonja az új tudás, technológiák 
és képességek kialakítását, valamint a 
politikai lehetőségek kijelölését. Ez a 
vállalkozás segíteni fog Európának abban, 
hogy ne csak határain belül kezelje a 
kihívásokat, hanem a nemzetközi színtéren 
fellépő globális szereplőként is. Ez egyúttal 
segíteni fog a tagállamoknak is a máshol 
szerzett tapasztalatok hasznosításában és 
saját körülményeiknek megfelelő 
intézkedéseik jobb meghatározásában.

Az inkluzív, innovatív és gondolkodó
társadalmak létrehozásához Európának 
olyan módszerre van szüksége, amely 
maga után vonja az új tudás, technológiák 
és képességek kialakítását, valamint a 
politikai lehetőségek kijelölését. Ez a 
vállalkozás segíteni fog Európának abban,
hogy ne csak határain belül kezelje a 
kihívásokat, hanem a nemzetközi színtéren 
fellépő globális szereplőként is. Ez egyúttal 
segíteni fog a tagállamoknak is a máshol 
szerzett tapasztalatok hasznosításában és 
saját körülményeiknek megfelelő 
intézkedéseik jobb meghatározásában.

Or. en
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Módosítás 1680
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.2 alpont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tudás tudományos közösségekben és a 
szélesebb közönség körében történő 
áramlásának javítása érdekében az 
államilag finanszírozott kutatási 
eredmények hozzáférhetőségét és 
felhasználását tovább kell fejleszteni, pl. 
népszerű tudományos filmek segítségével.

Or. en

Indokolás

Az EU támogatja a kutatást, és a kutatásnak láthatónak kell lennie – nem csak a többi kutató,
de a társadalom számára is. Óriási szükség van arra, hogy az európai kutatást életteli, 
érdekes és érthető módon láthatóvá tegyék a társadalom és a nagyközönség számára. Ez 
népszerű tudományos filmek segítségével is megvalósítható. A tudományos filmek hidat 
teremthetnek a tudomány és a társadalom között, és a híd alapot jelent a tudományos 
párbeszéd számára.

Módosítás 1681
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az országok közötti együttműködés új 
formáinak elősegítése az Unión belül és 
világszerte, valamint a vonatkozó kutatási 
és innovációs közösségek között ezért e 
kihívás egyik legfontosabb feladata.
Szükség van a polgárok és a vállalatok 
bevonására, a társadalmi és technológiai 
innovációs folyamatok támogatására, az 

Az országok közötti együttműködés új 
formáinak elősegítése az Unión belül és 
világszerte, valamint a vonatkozó kutatási 
és innovációs közösségek között ezért e 
kihívás egyik legfontosabb feladata.
Szükség van a polgárok és a vállalatok 
bevonására, a társadalmi és technológiai
innovációs folyamatok támogatására, az 
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intelligens és a polgárok részvételére épülő 
közigazgatás ösztönzésére, valamint a 
kutatási eredményeken alapuló politikai 
döntéshozatal elősegítésére ahhoz, hogy az 
említett tevékenységek fontosabbá váljanak 
a politikai döntéshozók, a társadalmi-
gazdasági szereplők és a polgárok számára.
Ebből a szempontból a kutatás-fejlesztés az 
európai iparágak és szolgáltatások 
versenyképességének előfeltétele, 
különösen a biztonság, a digitális fejlődés 
és a magánélet védelme területén.

intelligens és a polgárok részvételére épülő 
közigazgatás ösztönzésére, valamint a 
kutatási eredményeken alapuló politikai 
döntéshozatal elősegítésére ahhoz, hogy az 
említett tevékenységek fontosabbá váljanak 
a politikai döntéshozók, a társadalmi-
gazdasági szereplők és a polgárok számára.
Ebből a szempontból a kutatás-fejlesztés az 
európai iparágak és szolgáltatások 
versenyképességének és Európa békés 
konfliktusmegoldáshoz való 
hozzájárulásának előfeltétele, különösen a 
biztonság, a digitális fejlődés és a 
magánélet védelme területén.

Or. en

Módosítás 1682
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az országok közötti együttműködés új 
formáinak elősegítése az Unión belül és 
világszerte, valamint a vonatkozó kutatási 
és innovációs közösségek között ezért e 
kihívás egyik legfontosabb feladata.
Szükség van a polgárok és a vállalatok 
bevonására, a társadalmi és technológiai 
innovációs folyamatok támogatására, az 
intelligens és a polgárok részvételére épülő 
közigazgatás ösztönzésére, valamint a 
kutatási eredményeken alapuló politikai 
döntéshozatal elősegítésére ahhoz, hogy az 
említett tevékenységek fontosabbá váljanak 
a politikai döntéshozók, a társadalmi-
gazdasági szereplők és a polgárok számára.
Ebből a szempontból a kutatás-fejlesztés az 
európai iparágak és szolgáltatások 
versenyképességének előfeltétele, 
különösen a biztonság, a digitális fejlődés 
és a magánélet védelme területén.

Az országok közötti együttműködés új 
formáinak elősegítése az Unión belül és 
világszerte, valamint a vonatkozó kutatási 
és innovációs közösségek között ezért e 
kihívás egyik legfontosabb feladata.
Szükség van a polgárok és a vállalatok 
bevonására, a társadalmi és technológiai 
innovációs folyamatok támogatására, az 
intelligens és a polgárok részvételére épülő 
közigazgatás ösztönzésére, valamint a 
kutatási eredményeken alapuló politikai 
döntéshozatal elősegítésére ahhoz, hogy az 
említett tevékenységek fontosabbá váljanak 
a politikai döntéshozók, a társadalmi-
gazdasági szereplők és a polgárok számára.
Ebből a szempontból a kutatás-fejlesztés az 
európai iparágak és szolgáltatások 
versenyképességének előfeltétele, 
különösen a biztonság, a digitális fejlődés 
és a magánélet védelme területén. A 
szükséges változások végrehajtásának 
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sikere a nyilvánosság tudomány és 
innováció, illetve azok előnyei melletti 
elkötelezettségén múlik. Ennek eléréséhez 
alapvető fontosságú, hogy a társadalmi 
kihívások szociális aspektusaira is 
figyelmet fordítsunk, nem csak az ágazati 
szereplők, de a kutatók és az egyetemek, 
valamint a civil társadalom és annak 
szervezetei és intézményei bevonásával.

Or. en

Módosítás 1683
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.2 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a fő uniós politikák 
kidolgozására, végrehajtására és 
kiigazítására fog irányulni, nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
prioritásokra, a közös kül- és 
biztonságpolitikára, valamint az Európai 
Unió belbiztonsági stratégiájára, mely a 
katasztrófa-megelőzési és -elhárítási
politikákra is kiterjed. A koordináció a 
Közös Kutatóközpont által folytatott 
közvetlen cselekvések révén fog történni.

Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a fő uniós politikák 
kidolgozására, végrehajtására és 
kiigazítására fog irányulni, nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
prioritásokra. A koordináció a Közös 
Kutatóközpont által folytatott közvetlen 
cselekvések révén fog történni.

Or. en

Módosítás 1684
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.2 alpont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a fő uniós politikák 
kidolgozására, végrehajtására és 
kiigazítására fog irányulni, nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
prioritásokra, a közös kül- és 
biztonságpolitikára, valamint az Európai 
Unió belbiztonsági stratégiájára, mely a 
katasztrófa-megelőzési és -elhárítási 
politikákra is kiterjed. A koordináció a 
Közös Kutatóközpont által folytatott 
közvetlen cselekvések révén fog történni.

Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a fő uniós politikák 
kidolgozására, végrehajtására és 
kiigazítására fog irányulni, nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
prioritásokra, a közös biztonsági és 
védelmi politika (kbvp) keretében 
végrehajtott, a jogérvényesülésre, az 
igazságügyre és a biztonságpolitika 
reformjára összpontosító polgári missziók, 
továbbá a katasztrófa-megelőzési és -
elhárítási politikákra is kiterjed. A 
koordináció a Közös Kutatóközpont által 
folytatott közvetlen cselekvések révén fog 
történni.

Or. en

Módosítás 1685
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.2 alpont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapvető értékek tiszteletben tartása 
minden hatékony biztonsági kutatás és 
politika építőeleme. A biztonsági kutatás 
és technológia hozzájárulhat a kockázatok 
csökkentéséhez, azonban a 
technológiának el kell kerülnie a félelem
erősödését vagy hogy az a szegregáció és a 
kirekesztés eszközévé váljon, és 
tiszteletben kell tartania az emberi jogokat 
és a jogszabályokat.

Or. en
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Módosítás 1686
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6 pont – 6.2 alpont – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek biztosítása érdekében minden 
biztonsággal kapcsolatos kutatás 
magában foglalja az európai adatvédelmi 
biztossal, az EU Alapjogi Ügynökségével, 
a tudomány és az új technológiák etikai 
kérdéseit vizsgáló európai csoporttal, a 
civil társadalmi szervezetekkel és a 
tudományos körökkel való konzultációt. 
Többek között minden projektnek meg kell 
felelnie a jelenlegi jogszabályoknak és az 
alapvető jogoknak, amennyiben a tervezett 
eredményeket most alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 1687
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. A humán 
tudományok és a társadalomtudományok 
területén folytatott kutatás olyan alapvető 
eszközt jelent, amely segítségével előre 
lehet haladni a Horizont 2020 által 
kialakított speciális célok és prioritások 
irányába, és nincs kétség afelől, hogy az 
alapvető szerepet játszik az inkluzív 
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a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részvevők köre.

társadalmak megteremtésében. A 
kutatásnak a politikai döntéshozókat olyan 
politikák kidolgozásában kell támogatnia, 
amelyek az európai társadalmakban, és a 
világ többi tájához viszonyítva is elősegítik 
a szegénység elleni küzdelmet, és 
megelőzik a megosztottság, a 
diszkrimináció és az egyenlőtlenségek 
különböző formáinak kialakulását, például 
a nemek közötti egyenlőtlenségeket, a 
nemi, faji alapú vagy etnikai 
származáson, valláson, illetve 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális orientáción 
alapuló diszkriminációt, valamint a 
digitális vagy innovációs szakadékokat. A 
kutatás különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részt vevők köre.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás a társadalomtudományok és a humán tudományok jelentőségét hangsúlyozza 
a Horizont 2020 keretén belül, kiemelve az „inkluzív társadalmakra” vonatkozó célkitűzést. 
Ismét hangsúlyozza továbbá, hogy minden kutatást a megkülönböztetésmentességnek kell 
vezérelnie.

Módosítás 1688
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
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élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részvevők köre.

élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részt vevők köre.

Ebben társadalomtudományok, a kultúra 
és a kreativitás, a humán tudományok és 
a kulturális örökség is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ 
többi tájához képest viszonyítva is 
elősegítik a szegénység elleni küzdelmet, 
és megelőzik a megosztottság, a 
diszkrimináció és az egyenlőtlenségek 
különböző formáinak kialakulását, 
például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat, és ezzel 
együtt elősegítik a kreativitást, a 
befogadást, az innovációt és a kulturális 
örökséghez való hozzáférést és annak 
megőrzését. Annak egyebek mellett 
illeszkednie kell az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához és kiigazításához.

Or. en
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Módosítás 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részvevők köre.

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához viszonyítva is elősegítik a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés –
mint például a nők és férfiak számára 
egyenlő lehetőségek hiánya –, valamint a 
digitális vagy innovációs szakadékok 
elleni küzdelmet. A kutatás különösen az 
Európa 2020 stratégia végrehajtását és 
elfogadását, és az Unió széles körű külső 
tevékenységeit szolgálja. Különleges 
intézkedéseket kell hozni annak érdekében, 
hogy a kiválóság a kevésbé fejlett 
régiókban is kibontakozzon, és ezáltal 
szélesedjen a Horizont 2020-ban részt 
vevők köre.
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Ioannis A. Tsoukalas
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részvevők köre.

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció, a 
kirekesztés és az egyenlőtlenségek 
különböző formáinak kialakulását, például 
a nemek közötti egyenlőtlenségeket, a 
politikai és társadalmi kirekesztést, a 
nemen, fajon, etnikai származáson, 
nyelven, valláson, illetve meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkkoron alapuló,
valamint a digitális, az információs, az 
oktatási vagy az innovációs szakadékokat.
A kutatás különösen az Európa 2020 
stratégia végrehajtását és elfogadását, és az 
Unió széles körű külső tevékenységeit 
szolgálja. Különleges intézkedéseket kell 
hozni annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részt vevők köre.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részvevők köre.

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részt vevők köre. Fokozott erőfeszítéseket 
kell tenni a gyermekek szegénységének és 
a fiatalok munkaerőpiacról való 
kizárásának hatásaira irányuló kutatás 
terén.

Or. en

Módosítás 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
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gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részvevők köre.

gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részt vevők köre. Az Európai Innovációs 
és Technológiai Intézetnek és a hozzá 
tartozó tudományos és innovációs 
társulásoknak hozzá kell járulniuk a 
kiválóság terjesztéséhez és a részvétel 
kiszélesítéséhez is.

Or. en

Módosítás 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
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Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részvevők köre.

Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben
társadalom- és bölcsészettudományok is 
fontos szerepet játszanak. A kutatásnak a 
politikai döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részt vevők köre.

Or. en

Módosítás 1694
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti és társadalmi innováció 
révén. Ebben a humán tudományok –
többek között a társadalom- és 
politikatudomány –is fontos szerepet
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kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részvevők köre.

játszanak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység, a konfliktus, a háború elleni 
küzdelmet, és megelőzik a megosztottság, 
a diszkrimináció és az egyenlőtlenségek 
különböző formáinak kialakulását, például 
a nemek közötti egyenlőtlenségeket, 
valamint a digitális vagy innovációs 
szakadékokat. A kutatás különösen az 
Európa 2020 stratégia végrehajtását és 
elfogadását, és az Unió széles körű külső 
tevékenységeit szolgálja. Különleges 
intézkedéseket kell hozni annak érdekében, 
hogy a kiválóság a kevésbé fejlett 
régiókban is kibontakozzon, és ezáltal 
szélesedjen a Horizont 2020-ban részt 
vevők köre.

Or. en

Módosítás 1695
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
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egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban
részvevők köre.

egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, a fogyatékossággal élő 
személyekkel szembeni diszkriminációt,
valamint a digitális vagy innovációs 
szakadékokat. A kutatás különösen az 
Európa 2020 stratégia végrehajtását és 
elfogadását, és az Unió széles körű külső 
tevékenységeit szolgálja. Különleges 
intézkedéseket kell hozni annak érdekében, 
hogy a kiválóság a kevésbé fejlett 
régiókban is kibontakozzon, és ezáltal 
szélesedjen a Horizont 2020-ban részt 
vevők köre.

Or. en

Módosítás 1696
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 

A cél a szolidaritás és a társadalmi
kohézió, a gazdasági és politikai 
integráció, valamint a pozitív 
interkulturális dinamika erősítése 
Európában és a nemzetközi partnerekkel az 
élvonalbeli tudományos kutatás, az 
interdiszciplinaritás, a technológiai haladás 
és a szervezeti innováció révén. Ebben a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ többi 
tájához képest viszonyítva is elősegítik a 
szegénység elleni küzdelmet, és megelőzik 
a megosztottság, a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenségek különböző formáinak 
kialakulását, például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
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széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban 
részvevők köre.

végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja.
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is kibontakozzon, 
és ezáltal szélesedjen a Horizont 2020-ban 
részvevők köre.

Or. en

Indokolás

Az „inkluzív, innovatív és gondolkodó társadalmakkal” kapcsolatos kihívással 
összefüggésben szeretnénk kiemelni, hogy kutatni kell a befogadás, kirekesztés és szolidaritás 
mögötti dinamikákat, ami jó példa a humán tudományok jelentőségére. Ezzel kapcsolatban 
jelentős szempont az ikt-megoldások beolvasztása a demokratikus részvétel fokozása 
érdekében. Ezért fontos kutatási terület, hogy hogyan építhetők be az ikt-technológiák az 
európai oktatási rendszerek minden szintjébe. A technológiával kiegészített tanulást ezért bele 
kell foglalni e kihívásba.

Módosítás 1697
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokon és Európán belüli 
kutatási és innovációs szakadék 
megszüntetésének elősegítése érdekében a 
strukturális alapokkal való kiegészítő 
jelleg és alapos szinergiák kidolgozására 
kerül sor a kezdeti szakaszban 
(kapacitásépítés a tagállamokban a 
„Horizont 2020” keretprogramban való 
részvételük megfelelőbb előkészítése 
céljából) és a későbbiekben is (a 
„Horizont 2020” keretprogramból 
származó kutatási és innovációs 
eredmények hasznosítása és terjesztése). 
Amennyiben lehetséges, elő kell segíteni a 
két eszköz közötti interoperabilitást. 
Ösztönözni kell a kumulatív vagy összetett 
finanszírozást.
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Ebben az összefüggésben az intézkedések 
arra irányulnak majd, hogy az Európa 
tehetségbázisában rejlő potenciált a 
legteljesebb mértékben ki lehessen 
aknázni, és hogy optimalizálni lehessen a 
kutatás és innováció gazdasági és 
társadalmi hatását, ami a kohéziós 
politikai alapok politikáitól és akcióitól 
ugyan eltérő, azonban kiegészíti azokat. 
Ezen intézkedések közé tartoznak az 
alábbiak:
a) A kevésbé fejlett térségek, régiók és 
tagállamok feltörekvő intézeteinek, 
kiválósági központjainak és innovatív 
régióinak verseny szempontú 
összekapcsolása vezető nemzetközi 
megfelelőikkel Európa más területeiről. 
Ez csapatba foglalja majd a kiváló 
kutatóintézeteket vagy részlegeket és a 
kevésbé fejlett térségekben vagy régiókban 
találhatókat, ikerintézményi 
csereprogramokat, szakértői tanácsot és 
segítséget, valamint a kiválósági 
központok létrehozása tekintetében közös 
stratégiák kifejlesztését vonja maga után. 
Ezeket a kohéziós politikai alapokon 
keresztül finanszírozhatják a kevésbé 
fejlett régiókban. Figyelembe veszik az 
innovatív klaszterekkel való kapcsolat 
megteremtését és a kiválóság elismerését a 
kevésbé fejlett régiókban, többek között 
szakértői felülvizsgálatok és a nemzetközi 
standardoknak megfelelő intézetek 
számára kiválósági címek adományozása 
révén.
b) Legfeljebb 40 darab „EKT-tanszék” 
alapítása, hogy a kiemelkedő elméleti 
szakembereket a kutatási kiválóság 
elérésére egyértelmű potenciállal 
rendelkező intézetekhez vagy részlegekhez 
vonzzák, annak érdekében, hogy segítsék 
ezen intézményeket e potenciáljuk 
legteljesebb felszabadításában, ezáltal 
megteremtve az Európai Kutatási 
Térségben a kutatás és innováció egyenlő 
feltételeit. Ez magában foglalja a 
versenyképes kutatási környezet és a 
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kiemelkedő kutatási tehetség vonzásához, 
megtartásához és kialakításához 
szükséges keretfeltételek megteremtését 
szolgáló intézményi támogatást.
c) „Kiválósági pecsét” odaítélése a 
kedvezően elbírált EKK-, Maria
Skłodowska-Curie- vagy együttműködésen 
alapuló olyan projektjavaslatoknak, 
amelyek költségvetési korlátozások miatt 
nem tudtak finanszírozáshoz jutni. A 
nemzeti és regionális alapokat tehát arra 
lehetne ösztönözni, hogy járuljanak hozzá 
azon projektek finanszírozásához, 
amelyek megfelelnek a kiválósági 
kritériumoknak, de az európai források 
hiánya miatt nem finanszírozhatóak.
d) „Kiválósági pecsét” odaítélése 
befejezett projekteknek a nyomon követés 
(pl. kísérleti modellek, demonstrációs 
projektek vagy a kutatási eredmények 
felmérése) nemzeti vagy regionális 
forrásokból történő finanszírozásának 
elősegítése érdekében.
e) EKK „visszatérési támogatás” 
odaítélése olyan kutatóknak, akik jelenleg 
Európán kívül dolgoznak, és vissza 
akarnak térni Európába.
f) Az együttműködésen alapuló kutatási 
projektek kedvezményezett szervezetei és a 
főként a projektben közvetlenül részt vevő 
országoktól eltérő országokban 
letelepedett más jogalanyokkal és 
szervezetek körében a képzési lehetőségek 
különös céljával megkötött kiegészítő 
megállapodások támogatása (nevezetesen 
doktori és poszt-doktori álláshelyek)
g) A kiemelkedő minőségű intézményi 
kutatási és innovációs hálózat kiépítését 
szolgáló sikeres hálózatok megerősítése. 
Európa szerte a „kiválósági pontok” 
(csúcsminőségű tudományos közösségek 
és korai karrier vizsgálók) azonosítását és 
összekapcsolását szolgáló tevékenységek 
előmozdítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani a COST-ra.
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h) Különleges képzési mechanizmusok 
kifejlesztése a „Horizont 2020”-ban való 
részvétel módjára vonatkozóan, teljes 
mértékben kiaknázva a nemzeti kapcsolati 
pontokhoz hasonló, már meglévő 
hálózatok előnyeit.
i) Doktori és poszt-doktori ösztöndíjak, 
valamint magas szintű tanulmányi 
ösztöndíjak meghirdetése mérnököknek, 
hogy hozzáférhessenek valamennyi 
európai nemzetközi kutatási 
infrastruktúrához, beleértve a nemzetközi 
tudományos szervezetek által 
működtetetteket is.
j) Az intelligens szakosodási stratégiák 
fejlesztésének és nyomon követésének 
támogatása. Kialakításra kerül egy
szakpolitika támogató eszköz és a 
regionális szintű szakpolitikai képzést 
nemzetközi szakemberek által végzett 
értékeléssel és a bevált gyakorlatok 
megosztásával segítik elő.
k) Egy olyan online piactér létrehozása, 
ahol a szellemi tulajdon hirdethető, hogy 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
birtokosait és használói találkozhassanak.

Or. en

Indokolás

A Carvalho-jelentésből, megadva azonban az EKT-tanszékek számát – fontos, hogy azok 
magas minőségűek legyenek.

Módosítás 1698
Luigi Berlinguer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés előmozdítása;

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés előmozdítására irányuló 
mechanizmusok, figyelembe véve Európa 
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kulturális heterogenitását;

Or. en

Módosítás 1699
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés előmozdítása;

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés előmozdítása, elemezve a 
jelenlegi gazdasági rendszer gyengeségeit;

Or. es

Indokolás

E tevékenységi terület pontosabb meghatározása, hozzáadva a jelenlegi gazdasági rendszer 
vizsgálatára vonatkozó felhívást.

Módosítás 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – a a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az európai régiók közötti és a világ 
egyéb régióihoz mért egyenlőtlenségek 
csökkentése

Or. en

Módosítás 1701
Francisco Sosa Wagner
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rugalmas és befogadó európai 
társadalmak létrehozása;

b) rugalmas és befogadó európai 
társadalmak létrehozása, amelyek 
elősegítik a közös európai tudatosság 
kialakítását;

Or. es

Indokolás

Az ellenálló és inkluzív társadalmak kialakításához fontos e közös tudatosság ösztönzése.

Módosítás 1702
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – b alpont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. Javasoljuk továbbá, hogy a turizmusra, 
a tapasztalt gazdaságra és a kulturális 
örökségre vonatkozó kutatást vonják be e 
tevékenységbe. Például a turizmus és 
kulturális örökségünk jelentős szerepet 
játszik az európai identitás kialakításában 
és ezért az fontos annak megismeréséhez, 
hogy például a turizmus hogyan 
befolyásolja a magunkról alkotott képet;

Or. en

Indokolás

Végezetül javasoljuk, hogy a turizmusra, a tapasztalt gazdaságra és a kulturális örökségre 
vonatkozó tanulmányok szerepet játszanak az inkluzív Európa célkitűzése tekintetében. 
Valamennyi terület központi szerepet játszik az európai identitás kialakításában, és ezért 
annak feltérképezéséhez fontos, hogy például a turizmus hogyan befolyásolja a polgárok 
önmagukról és másokról alkotott képét.
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Módosítás 1703
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – b alpont – ii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. Hangsúlyt kell fektetni a 
felhasználókból kiinduló olyan új 
technológiai eredményekre, amelyek 
képesek lesznek radikálisan erősíteni az 
ikt-megoldások felhasználóbarát jellegét;

Or. en

Módosítás 1704
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – b alpont – iii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. Ehhez annak jobb megértésére is 
szükség lesz, hogy az ikt hogyan javíthatja 
a tanulási folyamatokat Európa oktatási 
rendszerének minden szintjén;

Or. en

Módosítás 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az emlékezet és az identitás 
kialakítása, valamint a kulturális cserék 
elősegítése;
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Or. en

Módosítás 1706
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Európa mint globális szereplő 
megerősítése;

c) Európa mint globális szereplő
státuszának megerősítése. A sarki 
területek geopolitikai, környezeti és 
kulturális jelentősége várhatólag 
növekedni fog a következő években, 
hangsúlyozva a sarkvidéki kutatás humán 
dimenzióját azon gyors fejlődés és változás 
megértése érdekében, amelyen e 
társadalmak, kultúrák és földrajzi 
területek keresztülmennek;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy megerősítsük Európa szerepét a globális terepen, ugyanolyan fontos a 
sarkvidéki területeken a társadalomtudományok és a humán tudományok bevonása. A 
sarkvidéki terület geopolitikai jelentősége növekszik ezekben az években. Ez egyre fontosabbá 
teszi a sarkvidéken ezekben az években végbemenő radikális társadalmi és kulturális 
változások megértését. A sarkvidéki kutatással foglalkozó dán SHH határozott pozícióval 
rendelkezik, amely értékes betekintést és megoldásokat biztosíthat e kihívás vonatkozásában.

Módosítás 1707
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Európa mint globális szereplő 
megerősítése;

c) Európa mint globális szereplő 
megerősítése, különös tekintettel a 
konfliktusmegelőzésre, a civil 
válságkezelésre, a közvetítésre, a 
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párbeszédre és a béketeremtésre;

Or. en

Módosítás 1708
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kiválóság terjesztése és a részvétel 
szélesítése;

Or. en

Indokolás

Zavarok mutatkoznak a részvétel terén nem csak a tagállamok között, hanem a régiók között 
és azokon belül is. A siker szintje a természettudományok, technológia, mérnöki tudományok 
és matematika (az ún. STEM tárgyak) terén nagyban eltérő lehet még a régiókon belül is. A 
kiválóság népszerűsítése és a részvétel szélesebb körűvé tétele ezért társadalmi kihívásként 
kell, hogy megjelenjen.

Módosítás 1709
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.2. Innovatív társadalmak törölve
A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és 
innovációba történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai 
Kutatási Térség és az innováció 
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keretfeltételeinek létrehozása.
A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:
a) az Innovatív Unió és az Európai 
Kutatási Térség tudásalapjának és 
támogatásának megerősítése;
b) az innováció új formáinak 
feltérképezése, beleértve a társadalmi 
innovációt és kreativitást is;
c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;
d) a harmadik országokkal történő 
koherens és hatékony együttműködés 
előmozdítása. Biztonságos társadalmak

Or. en

Módosítás 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai
Kutatási Térség és az innováció 
keretfeltételeinek létrehozása.

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Az innovatív 
társadalom létrehozásához stabil 
oktatásra van szükség a fiatalok számára, 
amelyet a modern világ követelményeihez 
igazítottak. Nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül az élethosszig tartó megfelelő 
tanulás iránti megnövekedett igényt sem, 
amely terület az egész társadalmat lefedi. 
Ez a helyzet új kihívásokat jelent, 
különösen az állami hatáskörrel 
rendelkező intézmények számára, mivel a 
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oktatással foglalkozó rendszeres 
tanulmányok fenntartása azon modern 
fejlődési stratégiák előfeltétele, amelyek 
célja a tudásalapú, versenyképes európai
gazdaság kialakítása.

Különleges támogatásban részesül az 
Európai Kutatási Térség és az innováció 
keretfeltételeinek létrehozása.

Or. en

Módosítás 1711
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek 
létrehozása.

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, a globalizációnak és 
Európa kulturális örökségének 
kiaknázásának kontextusában olyan
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén, amelyek 
fokozott hangsúlyt helyeznek a nemzeti és 
regionális hagyományok, identitás és az 
azok közötti interakció jelentőségére.
Különleges támogatásban részesül az 
Európai Kutatási Térség és az innováció 
keretfeltételeinek létrehozása.

Or. it

Módosítás 1712
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek 
létrehozása.

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a civil társadalmi 
szervezeteknek, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek 
létrehozása.

Or. en

Módosítás 1713
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek 
létrehozása.

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, köztük a fogyatékossággal 
élőknek, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges 
támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek 
létrehozása.

Or. en

Módosítás 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tudomány és társadalom:
A cél a tudomány és a társadalom 
párbeszédének elősegítése oly módon, 
hogy a polgárok megértsék a 
mechanizmust és a tudományos fejlődést, 
és hogy a tudósok jobban megértsék 
tevékenységük szükségszerű határait. Az 
európai kutatáspolitika csak akkor lesz 
sikeres, ha Európában és a 
tagállamokban a társadalom 
meggyőződése, hogy a különféle indokolt 
etikai korlátokat tiszteletben tartják.
– A tevékenységek középpontjában a 
tudomány és a társadalom többi része 
közötti párbeszéd megerősítésének kell 
állnia
– A kutatási tevékenységekről való 
kritikus gondolkodás azzal a céllal, hogy 
mérföldköveket állapítsanak meg etikailag 
megfelelő kutatás révén, az alapvető jogok 
gondos figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – -1 alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. a társadalmi innováció megértése, 
megerősítése és elősegítése a kutatáshoz 
való multidiszciplináris megközelítésként;

Or. en
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Módosítás 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az innováció új formáinak 
feltérképezése, beleértve a társadalmi
innovációt és kreativitást is;

b) az innováció új formáinak 
feltérképezése, fokozott hangsúlyt 
helyezve a társadalmi innovációra és a 
kreativitásra;

Or. en

Módosítás 1717
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az innováció új formáinak 
feltérképezése, beleértve a társadalmi 
innovációt és kreativitást is;

b) az innováció új formáinak 
feltérképezése, beleértve a társadalmi 
innovációt és kreativitást is, a természet- és 
társadalomtudományok közötti szakadék 
áthidalása érdekében;

Or. en

Módosítás 1718
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kutatási és összehasonlítási 
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folyamatok, amelyek kedvező hátteret 
biztosítanak a kreativitásnak és az 
innovációnak;
A cél Európának a kreativitás és a 
vállalkozás terén elért kiváló eredményei, 
valamint versenyképességének mint 
Európában az egyik legkiemelkedőbb 
ágazati klaszternek a támogatása, amely a 
befektetéseket – különösen a kkv-kra 
vonatkozó befektetéseket – vonzó új erőt 
hoz létre a csúcstechnológiához 
kapcsolódó kreatív ágazat növekedése és a 
hagyományos ipari rendszerek 
innovációja érdekében, az európai 
gazdaság számára kulcsfontosságú olyan 
ágazatokban, mint a dizájn és tartalom, az 
audiovizuális, a műsorszolgáltatási és a 
művészeti ágazat.

Or. en

Módosítás 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;

c) A tudomány a társadalommal és a 
társadalomért

Or. en

Módosítás 1720
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása, a civil 
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társadalmi szerepvállalás biztosítása; társadalmi szervezetekkel való konzultáció 
támogatásával;

Or. es

Indokolás

Az „innovatív társadalmak” célkitűzésnek el kell ismernie a civil társadalom jelentőségét és 
hogy annak szervezeteit be kell vonni e tevékenységi területekbe. 

Módosítás 1721
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása, a 
társadalommal és a társadalomért 
tevékenykedő tudomány elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása; a 
tudomány társadalmi elismertségének 
növelése;

Or. en
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Indokolás

A tudomány jelentőségének megértése fontos tényező a társadalom számára.

Módosítás 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása; a 
tudomány társadalmi elismertségének 
növelése;

Or. en

Módosítás 1724
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása, a civil 
társadalmi szervezetekkel való konzultáció 
révén;

Or. en

Módosítás 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő c) a kutatásban és innovációban történő 
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társadalmi szerepvállalás biztosítása; társadalmi szerepvállalás biztosítása, a civil 
társadalmi szervezetek bevonása révén;

Or. en

Módosítás 1726
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás és részvétel
biztosítása;

Or. en

Módosítás 1727
Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) tanulmányozni, megőrizni és 
kiaknázni a materiális és immateriális 
kulturális örökséget és a nemzeti és 
regionális tradíciókat, valamint az azok 
közötti interakciókat és az általuk 
biztosított lehetőségeket a társadalmi 
kohézió erősítése és a közös európai 
identitás kialakítása érdekében;

Or. it

Módosítás 1728
Patrizia Toia
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Intelligens kreativitás és a
társadalomban való kollektív részvétel, a 
meghatározott cél az innovatív 
technológiákon alapuló folyamatok és a 
kreatív és intelligens társadalom számára 
szükséges szolgáltatások átvételének 
felgyorsítása;

Or. en

Módosítás 1729
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 alpont – 2 bekezdés – d b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) A kulturális élmények és az európai 
identitás támogatása. A kulturális 
élmények ágazata rendkívül jövedelmező, 
kihasználható terület a jövő technológiái 
és a javasolt kezdeményezések 
szempontjából.

Or. en

Indokolás

E cselekvésekre az előző, az (1) bekezdésben, általános elképzelésként kifejtett gondolatok 
aktív végrehajtása érdekében van szükség, amely elképzelést a (ba), (da) és a (db) fellépések 
konkrét végrehajtása követ.

Módosítás 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.2 a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.2. Kulturális örökségüket tiszteletben 
tartó és a gazdasági fejlődést előmozdító 
társadalmak
Jóllehet a kulturális örökség az európai 
gazdaság legígéretesebb ágazata a 
közeljövőben, néhány technológiai, 
társadalmi és kulturális akadályt le kell 
győzni.
Konkrét célkitűzések:
– a kulturális örökség megőrzését és 
védelmét szolgáló kutatások támogatása
– olyan gazdasági modellek és módszerek 
kidolgozása, melyekkel értékelni lehet a 
kulturális örökség társadalmi-gazdasági 
vonatkozásait

Or. es

Indokolás

Az európai gazdaság szorosan összekapcsolódik a kultúrával – a kulturális és kreatív ágazat 
több mint 654 milliárd eurós forgalmat bonyolít, ami a GDP 2,6%-a, és az elmúlt néhány 
évben 12,3%-os növekedési rátát mutatott. A kulturális örökség egyéb gazdasági 
tevékenységekhez, pl. a turizmushoz is kapcsolódik. Új technológiákra van szükség a 
kulturális örökséggel foglalkozó európai vállalkozások versenyképességének ösztönzéséhez. A 
kulturális örökség gondozásához kapcsolódó problémák megoldása érdekében alapvető 
fontosságú, hogy a kutatást a következő keretprogramhoz tartozóan folytassák le.

Módosítás 1731
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.3. Biztonságos társadalmak törölve
A cél a belső és külső biztonságra 
vonatkozó uniós politikák támogatása, a 
kiberbiztonság, bizalom és az adatok 
védelmének biztosítása az egységes 
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digitális piacon, ezzel egyidejűleg 
fejlesztve az Unió biztonsági, IKT- és 
szolgáltatási ágazatainak 
versenyképességét. Erre az olyan 
innovatív technológiák és megoldások 
kidolgozása révén fog sor kerülni, 
amelyek kezelik a biztonsági réseket, és 
megelőzik a biztonsági kockázatokat. Ezek 
a küldetésorientált cselekvések integrálni 
fogják a különböző végfelhasználók 
(polgárok, vállalatok és közigazgatási 
szervek, köztük a nemzeti és nemzetközi 
hatóságok, a polgári védelem, a 
bűnüldözési szervek, a határőrségek stb.) 
igényeit a biztonsági kockázatok 
alakulása, a magánélet védelme, valamint 
a szükséges társadalmi szempontok 
figyelembevétele érdekében.
A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:
a) a bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem;
b) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén;
c) a kiberbiztonság elősegítése;
d) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképességének javítása;
e) a magánélet védelmének és a 
szabadságnak a biztosítása az interneten, 
és a biztonság társadalmi dimenziójának 
erősítése.

Or. en

Indokolás

Új 7. kihívás.

Módosítás 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.3. Biztonságos társadalmak 6.3.3. Társadalmi változások és kulturális 
örökség

A cél a belső és külső biztonságra 
vonatkozó uniós politikák támogatása, a
kiberbiztonság, bizalom és az adatok 
védelmének biztosítása az egységes 
digitális piacon, ezzel egyidejűleg 
fejlesztve az Unió biztonsági, IKT- és 
szolgáltatási ágazatainak 
versenyképességét. Erre az olyan 
innovatív technológiák és megoldások 
kidolgozása révén fog sor kerülni, 
amelyek kezelik a biztonsági réseket, és 
megelőzik a biztonsági kockázatokat. Ezek 
a küldetésorientált cselekvések integrálni 
fogják a különböző végfelhasználók 
(polgárok, vállalatok és közigazgatási 
szervek, köztük a nemzeti és nemzetközi 
hatóságok, a polgári védelem, a 
bűnüldözési szervek, a határőrségek stb.) 
igényeit a biztonsági kockázatok 
alakulása, a magánélet védelme, valamint 
a szükséges társadalmi szempontok 
figyelembevétele érdekében.

A cél, hogy megkönnyítsük Európa 
szellemi alapjainak, történelmének és a
számos európai és Európán kívüli 
hatásnak a megértését, amelyek mai 
életünket is befolyásolják. Európát a
különböző népek – ezen belül kisebbségek 
és őslakosok –, hagyományok, valamint 
regionális és nemzeti identitások 
változatossága, valamint az eltérő szintű 
gazdasági és társadalmi fejlődés jellemzi. 
A migráció és a mobilitás, a média, az 
ipar és a közlekedés hozzájárul a nézetek 
és életstílusok sokféleségéhez. Ezt a 
sokszínűséget és a benne rejlő 
lehetőségeket el kell ismerni és meg kell 
vizsgálni.

Az európai könyvtári – ideértve a digitális 
könyvtárakat is – , levéltári, múzeumi, 
képtári és más közintézményekben 
található gyűjtemények a 
tanulmányozható dokumentumok és 
tárgyak gazdag és kiaknázatlan tárházát 
jelentik. Ezek a források a szellemi 
örökséggel együtt az egyes tagállamok 
történelmét, ugyanakkor az Európai 
Uniónak az idők során felhalmozódott 
közös örökségét is képviselik. Ezeket az 
anyagokat – az új technológiák 
alkalmazásával is – a kutatók és a 
polgárok rendelkezésére kell bocsátani 
annak érdekében, hogy a múlt 
tanulmányozásával tekinthessenek a 
jövőbe. A kulturális örökség ilyen 
formában való hozzáférhetősége és 
megőrzése szükséges az európai 
kultúrákon belül és között jelenleg élő 
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kapcsolatok életképességéhez,és 
hozzájárul a fenntartható gazdasági 
növekedéshez.

A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:

A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:

a) a bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem;

a) az európai örökség, emlékezet, 
identitás, az integráció, valamint a
kulturális kölcsönhatások és kifejeződések 
tanulmányozása, beleértve a kulturális és 
tudományos gyűjteményekben, 
levéltárakban és múzeumokban való 
megjelenését annak érdekében, hogy a 
múlt alaposabb megismerésével jobban 
tájékozódjunk a jelenben és megértsük 
azt;

b) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén;

b) az európai országok és régiók 
történelmének, irodalmának, 
művészetének, filozófiájának és 
vallásainak, valamint annak a kutatása, 
hogy mindezek hogyan járultak hozzá a 
kortárs Európa sokszínűségéhez;

c) a kiberbiztonság elősegítése; c) Európa világbeli szerepének és a világ 
régiói közötti kölcsönhatásoknak és 
kötelékeknek a kutatása, valamint annak 
tanulmányozása, hogy kívülről hogyan 
látják az európai kultúrákat.

d) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképességének javítása;
e) a magánélet védelmének és a 
szabadságnak a biztosítása az interneten, 
és a biztonság társadalmi dimenziójának 
erősítése.

Or. xm

Indokolás

Megfelelő figyelmet kell fordítani Európa örökségének és kulturális identitásának 
megőrzésére.

Módosítás 1733
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.3. Biztonságos társadalmak 6.3.3. A szabadság és az emberek 
biztonságának védelme

Or. en

Módosítás 1734
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a belső és külső biztonságra 
vonatkozó uniós politikák támogatása, a 
kiberbiztonság, bizalom és az adatok 
védelmének biztosítása az egységes 
digitális piacon, ezzel egyidejűleg 
fejlesztve az Unió biztonsági, IKT- és 
szolgáltatási ágazatainak 
versenyképességét. Erre az olyan 
innovatív technológiák és megoldások 
kidolgozása révén fog sor kerülni, 
amelyek kezelik a biztonsági réseket, és 
megelőzik a biztonsági kockázatokat. Ezek 
a küldetésorientált cselekvések integrálni 
fogják a különböző végfelhasználók 
(polgárok, vállalatok és közigazgatási 
szervek, köztük a nemzeti és nemzetközi 
hatóságok, a polgári védelem, a 
bűnüldözési szervek, a határőrségek stb.) 
igényeit a biztonsági kockázatok 
alakulása, a magánélet védelme, valamint 
a szükséges társadalmi szempontok 
figyelembevétele érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

Új 7. kihívás.
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Módosítás 1735
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a belső és külső biztonságra 
vonatkozó uniós politikák támogatása, a 
kiberbiztonság, bizalom és az adatok 
védelmének biztosítása az egységes 
digitális piacon, ezzel egyidejűleg 
fejlesztve az Unió biztonsági, IKT- és 
szolgáltatási ágazatainak 
versenyképességét. Erre az olyan innovatív 
technológiák és megoldások kidolgozása 
révén fog sor kerülni, amelyek kezelik a 
biztonsági réseket, és megelőzik a 
biztonsági kockázatokat. Ezek a 
küldetésorientált cselekvések integrálni 
fogják a különböző végfelhasználók
(polgárok, vállalatok és közigazgatási 
szervek, köztük a nemzeti és nemzetközi 
hatóságok, a polgári védelem, a 
bűnüldözési szervek, a határőrségek stb.) 
igényeit a biztonsági kockázatok alakulása, 
a magánélet védelme, valamint a szükséges 
társadalmi szempontok figyelembevétele 
érdekében.

A cél a nemzetközi biztonságra, az emberi 
jogokra, a megkülönböztetésmentességre, 
a társadalmi befogadásra, a 
konfliktusmegelőzésre, a konfliktusok 
békés rendezésére, a közvetítésre, a 
párbeszédre, az átmeneti 
igazságszolgáltatásra és egyeztetésre, a 
biztonsági ágazat reformjára, az 
igazságügyi ágazat reformjára, a 
demokratikus elszámoltathatóságra, a 
média szabadságára és függetlenségére, 
valamint a jogérvényesülésre irányuló
uniós politikák támogatása. Erre a 
konfliktushoz vezető, illetve az
együttműködést lehetővé tevő társadalmi 
és gazdasági tényezők kutatás és az olyan 
innovatív politikák, technológiák és 
megoldások kidolgozása révén fog sor 
kerülni, amelyek kezelik a biztonsági 
réseket, és megelőzik a biztonsági 
kockázatokat és az együttműködés előtt 
álló akadályokat. Ezek a küldetésorientált 
cselekvések integrálni fogják a különböző 
végfelhasználók (polgárok, vállalatok és 
közigazgatási szervek, köztük a nemzeti és 
nemzetközi hatóságok, a polgári védelem, 
a bűnüldözési szervek stb.) igényeit a 
biztonsági kockázatok és kihívások
alakulása, a magánélet védelme, valamint a 
szükséges társadalmi szempontok 
figyelembevétele érdekében.

Or. en



PE492.790v01-00 130/168 AM\907850HU.doc

HU

Módosítás 1736
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:

törölve

a) a bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem;
b) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén;
c) a kiberbiztonság elősegítése;
d) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképességének javítása;
e) a magánélet védelmének és a 
szabadságnak a biztosítása az interneten, 
és a biztonság társadalmi dimenziójának 
erősítése.

Or. en

Indokolás

Új 7. kihívás.

Módosítás 1737
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem;

törölve

Or. en

Indokolás

Új 7. kihívás.
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Módosítás 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem;

a) A bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem, többek között e problémák 
társadalmi vonatkozásainak megértése és 
a kezelésükre szolgáló társadalompolitikai 
intézkedések azonosítása;

Or. en

Módosítás 1739
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem;

a) a bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem, egyebek mellett hatékony 
szociálpolitikai intézkedések révén;

Or. en

Módosítás 1740
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – a a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a biztonság megerősítése, valamint a 
harmadik országokon belüli konfliktusok 
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átalakítása konfliktusmegelőzés, 
béketeremtés és a civil biztonsági ágazat 
reformja révén;

Or. en

Módosítás 1741
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – a a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kritikus jelentőségű infrastruktúra 
és hálózatok védelme;

Or. en

Módosítás 1742
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – a b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az erőszakos radikalizálódást elősegítő 
tényezők kezelése;

Or. en

Módosítás 1743
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biztonság erősítése a határigazgatás törölve
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révén;

Or. en

Indokolás

Új 7. kihívás.

Módosítás 1744
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén;

törölve

Or. en

Módosítás 1745
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén;

b) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén, különös tekintettel az EU területére 
történő illegális bevándorlás elleni 
küzdelemre;

Or. it

Módosítás 1746
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – c alpont



PE492.790v01-00 134/168 AM\907850HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kiberbiztonság elősegítése; törölve

Or. en

Indokolás

Új 7. kihívás.

Módosítás 1747
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképességének javítása;

törölve

Or. en

Indokolás

Új 7. kihívás.

Módosítás 1748
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképességének javítása;

d) a válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképesség javítása és a 
környezeti és éghajlati tényezőkkel
összefüggő biztonsági problémák 
minimálisra csökkentése, beleértve a ritka 
természeti erőforrások kezelését pl. a 
sarkvidéki régióban.
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Or. en

Módosítás 1749
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképességének javítása;

d) a válságok és katasztrófák európai 
megelőzésének, az ezekre való 
válaszadásnak és Európa válságokkal és 
katasztrófákkal – köztük a természeti és az 
ember okozta katasztrófákkal – szembeni 
ellenállóképességének javítása;

Or. en

Módosítás 1750
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Európa válságokkal és katasztrófákkal
szembeni ellenállóképességének javítása;

d) Európa válságokra és katasztrófákra 
való válaszadási képességének és az 
azokkal szembeni ellenállóképességének 
javítása;

Or. en

Módosítás 1751
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – e alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a magánélet védelmének és a 
szabadságnak a biztosítása az interneten, 
és a biztonság társadalmi dimenziójának 
erősítése.

törölve

Or. en

Indokolás

Új 7. kihívás.

Módosítás 1752
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – e alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a magánélet védelmének és a
szabadságnak a biztosítása az interneten,
és a biztonság társadalmi dimenziójának 
erősítése.

e) a magánélet és a szabadság biztosítása 
az interneten, valamint a biztonság, a 
kockázat és az irányítás valamennyi 
területének jobb társadalmi, jogi és 
erkölcsi megértése.

Or. en

Módosítás 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – e alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a magánélet védelmének és a 
szabadságnak a biztosítása az interneten, 
és a biztonság társadalmi dimenziójának 
erősítése.

e) a magánélet védelmének és a 
szabadságnak a biztosítása, és a biztonság 
társadalmi dimenziójának erősítése.
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Or. en

Módosítás 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 bekezdés – e a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképesség javítása és a 
környezeti és éghajlati tényezőkkel 
összefüggő biztonsági problémák 
minimálisra csökkentése, beleértve a ritka 
természeti erőforrások kezelését pl. a 
sarkvidéki régióban.

Or. en

Indokolás

Várhatólag az éghajlati és környezeti változások súlyos hatást gyakorolnak a világ számos, 
amúgy is szegény részén. Ez az aszályok, az áradások és a szélsőséges éghajlati körülmények 
miatt fog bekövetkezni. Jelentős az olyan másodrendű hatások kockázata, mint a nagy 
migrációs problémák, a ritka természeti erőforrások terén megnövekedett verseny és egyes 
társadalmaknak a konfliktusokkal és válságokkal való, amúgy is alacsony megküzdési 
képességének további gyengülése.

Módosítás 1755
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programból kizárandó a védelmi 
kutatás, beleértve a civil/katonai kettős 
felhasználást is.

Or. en
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Módosítás 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK –
EURÓPA ÉS POLGÁRAI 
SZABADSÁGÁNAK ÉS 
BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME
6.1. (a) A különös célkitűzés:
A különös célkitűzés célja a biztonságos 
európai társadalmak előmozdítása a 
korábban nem tapasztalt változások, 
valamint a növekvő globális 
egymásrautaltság és fenyegetések 
körülményei között, és ezzel egyidejűleg a 
szabadság a jogérvényesülés európai 
kultúrájának megerősítése.
Széles körben észlelhető a biztonság 
hiánya, legyen szó akár bűnözésről, 
erőszakról, terrorizmusról, természeti vagy 
ember okozta katasztrófáról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-
gazdasági zavarok más formáiról. Mindez 
közvetlenül érinti a polgárokat, szélesebb 
körben befolyásolja a bizalom, a törődés 
és a kommunikáció felfogását, valamint 
kapcsolódik a társadalom készültségi és 
szervezettségi szintjéhez.
A becslések szerint a bűncselekmények 
közvetlen sértettjeinek száma Európában 
évente a 75 milliót is elérheti. A bűnözés, 
terrorizmus, illegális tevékenységek, 
erőszak és katasztrófák költségei 2010-ben 
Európában a becslések szerint legalább 
650 milliárd eurót (azaz az Unió GDP-
jének kb. 5%-át) tettek ki. A terrorizmus 
következményeinek szemléletes példája a 
manhattani ikertornyok ellen 2001. 
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szeptember 11-én elkövetett támadás. 
Több ezren vesztették életüket, és a 
becslések szerint ez az esemény az USA 
termelékenységében 35 milliárd USD, az 
össztermelésben pedig 47 milliárd USD 
értékű veszteséget okozott, és a következő 
negyedévben a munkanélküliség csaknem 
1%-os emelkedéséhez vezetett. Kulturális 
és globális hatása szintén jelentős volt. A 
polgárok, a cégek és az intézmények egyre 
több digitális interakcióban és 
tranzakcióban vesznek részt az élet 
társadalmi, pénzügyi és kereskedelmi 
területein, az internet fejlődése azonban a 
számítástechnikai bűnözést is magával 
hozta, amely évente több milliárd euró 
értékű kárt okoz, és megsérti az egyének 
vagy társaságok személyes adatainak 
védelmét szerte a kontinensen. A 
kibertámadások szintén komoly hatást 
gyakorolnak a kritikus fontosságú 
infrastruktúrára. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanságérzet 
jellegének és felfogásának változásai és a 
váratlan események valószínűleg a 
polgároknak nemcsak az intézményekbe, 
hanem az egymásba vetett bizalmát is 
megingatják.
E fenyegetettségek előrejelzése, 
megakadályozása és kezelése érdekében 
innovatív technológiák, megoldások, 
előrejelző eszközök és tudás kifejlesztésére 
és alkalmazására, a szolgáltatók és a 
felhasználók közötti együttműködés 
ösztönzésére, polgári biztonsági 
megoldások megtalálására, az európai 
biztonsági és szolgáltatási ágazatok 
versenyképességének a javítására, 
valamint a magánélethez való joggal az 
interneten és máshol való visszaéléseknek 
és az emberi jogok megsértéseinek a 
megelőzésére és az ez ellen folytatott 
küzdelemre van szükség, egyúttal 
biztosítani kell az európai polgárok egyéni 
jogait és szabadságát.
A különböző vészhelyzeti szolgálatok 
közötti, határokon átnyúló jobb 
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együttműködés érdekében figyelmet kell 
fordítani az interoperabilitásra és a 
szabványosításra.
Végül, mivel a biztonsági politikáknak 
kölcsönhatásban kell állniuk a különböző 
társadalmi politikákkal, a 
biztonságkutatás társadalmi dimenziója is 
e kihívás fontos aspektusa lesz.
6.1. (b) Indoklás és uniós hozzáadott érték
A biztonság Európa és az európai 
polgárok jogos aggodalma, és ezért 
jelentős kihívást jelent a társadalom 
számára. Az Európai Unió, annak 
polgárai, ipara és nemzetközi partnerei 
számos biztonsági veszéllyel kerülnek 
szembe, mint például a bűnözés, a 
terrorizmus, az illegális kereskedelem, 
valamint az ember okozta vagy természeti 
katasztrófák következtében kialakuló 
tömeges vészhelyzetek. Ezek a 
fenyegetések átterjedhetnek a határokon, 
és célpontjaik lehetnek fizikai objektumok 
vagy a világháló, és különböző 
forrásokból érkező támadások 
jellemezhetik őket. A hatóságoknak és a 
magánszféra szervezeteinek az 
informatikai és kommunikációs 
rendszerei elleni támadások így például 
nem csupán a polgároknak az 
informatikai és kommunikációs 
rendszerekbe vetett bizalmát ássák alá, 
valamint közvetlen anyagi károkat és 
üzleti lehetőségek elvesztését okozzák, 
hanem súlyosan veszélyeztethetik az olyan 
kritikus infrastruktúrát és 
szolgáltatásokat, mint az energia, a légi és 
egyéb közlekedés, a víz- és élelmiszer-
ellátás, az egészségügy, a pénzügyek vagy 
a távközlés.
Ezek a fenyegetések társadalmunk belső 
alapjait is veszélybe sodorhatják. A 
technológia és a kreatív tervezés jelentős 
mértékben elősegítheti a válaszlépések 
megtételét. Új megoldásokat kell azonban 
kidolgozni, szem előtt tartva az eszközök 
helyes megválasztását és a társadalom 
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igényeinek való megfelelésüket, 
különösen a polgárok alapvető jogainak 
és szabadságainak garantálása 
tekintetében.
Végezetül a biztonság is nagy gazdasági 
kihívást képvisel. A biztonsági piac értéke 
hozzávetőlegesen 100 milliárd EUR 
évente világviszonylatban, ebből az 
Európára eső rész 25 és 35% között van. 
Ezen túlmenően – a jelenlegi gazdasági 
válság ellenére – gyorsan növekvő piacról 
van szó. Tekintve, hogy egyes 
fenyegetések potenciálisan hatással 
lehetnek a szolgáltatásokra, a hálózatokra 
vagy a vállalkozásokra, a megfelelő 
biztonsági megoldások alkalmazása 
elengedhetetlen a gazdaság és az európai 
gyártási versenyképesség szempontjából.
Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a fő uniós politikák 
kidolgozására, végrehajtására és 
kiigazítására fog irányulni, nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020-
prioritásokra, a közös kül- és 
biztonságpolitikára és az Európai Unió 
belbiztonsági stratégiájára. A koordináció 
a Közös Kutatóközpont által folytatott 
közvetlen cselekvések révén fog történni.
6.1. (c) A tevékenységek nagy vonalakban
A cél a belső és külső biztonságra 
vonatkozó uniós politikák támogatása, a 
kiberbiztonság, bizalom és az adatok 
védelmének biztosítása az egységes 
digitális piacon, ezzel egyidejűleg 
fejlesztve az Unió biztonság és 
szolgáltatási ágazatainak 
versenyképességét. A tevékenységek 
magukban foglalják az innovatív 
megoldások új generációja kutatásának és 
fejlesztésének középpontba helyezését, 
amely az új elképzelésekkel és
tervezésekkel kapcsolatos munka és 
átjárható szabványok segítségével valósul 
meg. Erre olyan innovatív technológiák és 
megoldások kidolgozása révén fog sor 
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kerülni, amelyek megszüntetik a 
biztonsági réseket, és végeredményben 
csökkentik a biztonsági fenyegetésekből 
eredő kockázatokat. Ezek a 
küldetésorientált cselekvések integrálni 
fogják a különböző végfelhasználók 
(polgárok, vállalatok és közigazgatási 
szervek, köztük a nemzeti és nemzetközi 
hatóságok, a polgári védelem, a 
bűnüldözési szervek, a határőrségek stb.) 
igényeit a biztonsági kockázatok 
alakulása, a magánélet védelme, valamint 
a szükséges társadalmi szempontok 
figyelembevétele érdekében.
Az e kihívásra irányuló kutatások ezért 
támogatják a közös kül- és 
biztonságpolitikát, az Európai Unió 
belbiztonsági stratégiáját, ideértve a 
katasztrófamegelőzési és -elhárítási 
politikákat is.

A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:
a) a bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem, beleértve a terrorista eszmék és 
hitek megértését és kezelését;
b) a kritikus infrastruktúra 
rugalmasságának megőrzése és javítása;
c) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén;
d) a kiberbiztonság javítása;
e) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képességének javítása;
f) a magánélet és a szabadság biztosítása, 
valamint a biztonság, a kockázat és az 
irányítás valamennyi területének jobb 
társadalmi, jogi és erkölcsi megértése;
g) Az Unió közös biztonsági és védelmi 
politikájának és a civil katonai 
kapacitások fejlesztésének támogatása.
h) A biztonsági rendszerek 
szabványosítása és interoperabilitás 
fokozása
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Or. en

Indokolás

A hetedik keretprogramban a biztonsági kutatás különálló, kiválóan dokumentált téma. Ebben 
a programban a legmagasabb a kkv-k részvételi aránya, alkalmazásokat és piacorientált 
megoldásokat nyújt, valamint innen származik a közbiztonsággal kapcsolatos kutatás 
finanszírozásának közelítőleg 50%-a uniós és tagállami szinten. Ezenfelül a Lisszaboni 
Szerződés nagyobb hatásköröket ruházott az Unióra a biztonság terén. Az ehhez kapcsolódó 
új feladatokat megfelelő biztonsági kutatási témával kell támogatni a Horizont 2020 
programon belül.

Módosítás 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JRC tevékenységének fő területei: az 
energetika, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az éghajlatváltozás, a 
mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság, az 
egészségügy és a fogyasztóvédelem, az 
információs és kommunikációs 
technológiák, a referenciaanyagok, 
valamint a biztonság és a védelem (az 
Euratom-program keretében nukleáris 
vonatkozásban is).

A JRC tevékenységének fő területei: az 
energetika, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az éghajlatváltozás, a 
mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság, az 
egészségügy és a fogyasztóvédelem, az 
információs és kommunikációs 
technológiák, a referenciaanyagok, 
valamint a biztonság és a védelem (az 
Euratom-program keretében nukleáris 
vonatkozásban is). A JRC tevékenységeit 
úgy folytatja le e területeken, hogy 
figyelembe veszi a megfelelő 
kezdeményezéseket régiós, tagállami és 
európai uniós szinten, az európai kutatási 
térség kialakítására vonatkozó 
perspektíván belül.

Or. en

Módosítás 1758
Markus Pieper

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

a) előretekintő és előrejelző tevékenység –
proaktív stratégiai felderítés a tudomány, a 
technológia és a társadalom tendenciáit és 
eseményeit, valamint azok lehetséges
közpolitikai következményeit illetően;

a) előretekintő és előrejelző tevékenység –
proaktív stratégiai felderítés a tudomány,
környezet, a technológia és a társadalom
tendenciáit és eseményeit, valamint
azoknak az egyénekre gyakorolt és a 
közpolitikai lehetséges következményeit 
illetően;

Or. de

Indokolás

Az EU azon kapacitásának növelése, hogy proaktív stratégiák és pl. az árvízkezelés terén 
cselekvési stratégiák kidolgozása révén megküzdjön a környezeti kihívásokkal és azok 
hatásaival.

Módosítás 1759
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – b alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, a fenntartható halászat és 
akvakultúra által létrehozott termelékeny 
tengerek és óceánok, valamint a 
biogazdaság;

Or. en

Módosítás 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – b alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható b) Európai biogazdasági kihívások: 
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mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

élelmezésbiztonság, beleértve az 
élelmiszer-biztonságot, fenntartható 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás

Or. en

Módosítás 1761
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – b alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – b alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai mezőgazdasági és halászati 
politika fejlesztésének, végrehajtásának és 
nyomon követésének – az 
élelmiszerbiztonságra, az élelmiszerellátás 
biztonságára és a biogazdaság fejlesztésére 
is kiterjedő – támogatása például termés-
előrejelzés, valamint technikai és 
társadalom-gazdaságtani elemzések és 
modellezés révén.

Az európai mezőgazdasági és halászati 
politika fejlesztésének, végrehajtásának és 
nyomon követésének – az 
élelmiszerbiztonságra, az élelmiszerellátás 
biztonságára és a biogazdaság fejlesztésére 
is kiterjedő – támogatása például termés-
előrejelzés, valamint technikai és 
társadalom-gazdaságtani elemzések és 
modellezés, valamint az egészséges és 
produktív tengerek elősegítése révén, a jó 
környezeti állapot elérése és a kék 
növekedés megvalósítása érdekében.
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Or. en

Módosítás 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – c alpont –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „20%-os” éghajlat-változási és 
energiapolitikai célkitűzések teljesítésének 
előmozdítása az energiaellátás, az 
energiahatékonyság, az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák, valamint 
az energiaszállítási és a villamosenergia-
átviteli rendszerek technológiai és 
gazdasági vetületeinek kutatása révén.

A „20%-os” éghajlat-változási és 
energiapolitikai célkitűzések teljesítésének 
előmozdítása az energiaellátás, az 
energiahatékonyság, az alacsony
kibocsátású technológiák, valamint az 
energiaszállítási és a villamosenergia-
átviteli rendszerek technológiai és 
gazdasági vetületeinek kutatása révén.

Or. en

Módosítás 1764
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – d alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés

d) Intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés és mobilitás

Or. en

Módosítás 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – d alpont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyek és az áruk fenntartható, 
biztonságos és zavartalan mobilitását 
szolgáló uniós politika támogatása 
laboratóriumi vizsgálatok, modellezés és 
nyomon követés révén, beleértve az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
közlekedési technológiákat – például a 
villamosítást, a tiszta és energiahatékony 
járműveket és az alternatív 
üzemanyagokat, valamint az intelligens 
mobilitási rendszereket – is.

A személyek és az áruk fenntartható, 
biztonságos és zavartalan mobilitását 
szolgáló uniós politika támogatása 
laboratóriumi vizsgálatok, modellezés és 
nyomon követés révén, beleértve az 
alacsony kibocsátású közlekedési 
technológiákat – például a villamosítást, a 
tiszta és energiahatékony járműveket és az 
alternatív üzemanyagokat, valamint az 
intelligens mobilitási rendszereket – is.

Or. en

Módosítás 1766
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – e alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok

e) Éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-
hatékonyság és nyersanyagok

Or. en

Módosítás 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – f alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak

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

Or. en
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Módosítás 1768
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – f alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső biztonság és védelem támogatása a 
létfontosságú társadalmi feladatot ellátó 
kritikus infrastruktúra-elemek azonosítása 
és sérülékenységének értékelése, valamint
a digitális személyazonossághoz 
kapcsolódó technológiák operatív 
jellemzőinek értékelése révén. A 
világméretű biztonsági kihívások – köztük 
az újonnan megjelenő vagy összetett 
fenyegetések – kezelése korszerű 
információbányászati és -elemzési 
eszközök és válságkezelési eszközök 
kifejlesztése révén.

A belső biztonság és védelem támogatása a 
létfontosságú társadalmi feladatot ellátó 
kritikus infrastruktúra-elemek azonosítása 
és sérülékenységének értékelése, valamint 
a digitális személyazonossághoz 
kapcsolódó technológiák operatív, 
társadalmi és etikai jellemzőinek 
értékelése révén. A világméretű biztonsági 
kihívások – köztük az újonnan megjelenő 
vagy összetett fenyegetések – kezelése 
korszerű információbányászati és -elemzési 
eszközök és válságkezelési eszközök 
kifejlesztése révén.

Or. en

Módosítás 1769
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 rész – 3 pont – 3.3 alpont – f alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A természeti és az ember okozta 
katasztrófák uniós szintű kezelésére való
képesség növelése az infrastruktúrák 
fokozottabb nyomon követése, valamint a 
műholdas földmegfigyelést hasznosító, 
több veszélyforrásra kiterjedő globális 
korai figyelmeztető és kockázatkezelési 
információs rendszerek kifejlesztése révén.

Az Unió természeti és az ember okozta 
katasztrófák kezelésére való képessége
növelése az infrastruktúrák fokozottabb 
nyomon követése, valamint a műholdas 
földmegfigyelést hasznosító tesztelési 
eszközök, több veszélyforrásra kiterjedő 
globális korai figyelmeztető és 
kockázatkezelési információs rendszerek 
kifejlesztése révén.

Or. de
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Indokolás

A természeti vagy ember okozta katasztrófák esetén nem csak megfigyelésre és 
figyelmeztetésre van szükség, hanem a katasztrófa bekövetkeztekor gyakorlati 
segítségnyújtásra is – ezért a társadalom védelme szempontjából legalább olyan fontosak 
azok a speciális tesztelési eszközök, amelyek lehetővé teszik a katasztrófákra, pl. súlyos 
árvizekre való gyakorlati felkészülést.

Módosítás 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a kutatást, az 
innovációt és az oktatást felölelő 
tudásháromszög integrálása, és ezáltal az 
Unió innovációs kapacitásának növelése és 
a társadalmi kihívások kezelése.

A különös célkitűzés a kutatást, az 
innovációt és az oktatást felölelő 
tudásháromszög integrálása, és ezáltal az 
Unió innovációs kapacitásának növelése és
különösen a társadalmi kihívások kezelése.

Or. en

Módosítás 1771
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a kutatást, az 
innovációt és az oktatást felölelő 
tudásháromszög integrálása, és ezáltal az 
Unió innovációs kapacitásának növelése és 
a társadalmi kihívások kezelése.

A különös célkitűzés a kutatást, az 
innovációt és az oktatást felölelő 
tudásháromszög integrálása, és ezáltal az 
Unió innovációs kapacitásának növelése és
felgyorsítása, valamint a társadalmi 
kihívások kezelése.

Or. en
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Módosítás 1772
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának vannak bizonyos strukturális 
hiányosságai az innovációs kapacitást és az 
új szolgáltatások, termékek és eljárások 
felmutatására való képességet illetően. A 
fő nehézségek közé tartozik, hogy Európa 
viszonylag kevéssé sikeres a tehetségek 
idevonzásában és megtartásában, hogy a 
kutatásban rejlő gazdasági és társadalmi 
értékteremtő erő nincs kellően kihasználva,
hogy a vállalkozói tevékenység szintje 
alacsony, hogy a kiválósági központok 
erőforrásai nagyságrendileg nem elegendők 
a világszintű versenyképességhez, és hogy
a felsőoktatást, a kutatást és az üzleti 
életet felölelő tudásháromszögön belüli 
európai szintű együttműködésnek túl sok 
akadálya van. Indokolás és uniós 
hozzáadott érték Ahhoz, hogy Európa 
nemzetközi szinten felvehesse a versenyt a 
versenytársaival, ezeket a strukturális 
hiányosságokat orvosolni kell. A fenti 
megállapítások valamennyi uniós 
tagállamra érvényesek, és az Unió 
innovációs kapacitását egészében érintik.

Európának vannak bizonyos strukturális 
hiányosságai az innovációs kapacitást és az 
új szolgáltatások, termékek és eljárások 
felmutatására való képességet illetően. A 
fő nehézségek a következők: Európa 
viszonylag kevéssé sikeres a tehetségek 
idevonzásában és megtartásában; a 
kutatásban rejlő gazdasági és társadalmi 
értékteremtő erő nincs kellően kihasználva; 
hogy a vállalkozói tevékenység és a 
vállalkozói szellem szintje alacsony, a
kutatási eredmények kihasználtsága 
alacsony; a fejlettebb és kevésbé fejlett 
régiók közötti technológiai és az 
innovációs transzfer akadályai; a 
magánfinanszírozás megfelelő 
ösztönzőinek hiánya a k+f+i terén; a
kiválósági központok erőforrásai, mérete 
és minősége nagyságrendileg nem 
elegendők a világszintű 
versenyképességhez; A fenti 
megállapítások valamennyi uniós 
tagállamra érvényesek, és az Unió 
innovációs kapacitását egészében érintik.

Or. en

Módosítás 1773
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának vannak bizonyos strukturális 
hiányosságai az innovációs kapacitást és az 
új szolgáltatások, termékek és eljárások 

Európának vannak bizonyos strukturális 
hiányosságai az innovációs kapacitást és az 
új szolgáltatások, termékek és eljárások 
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felmutatására való képességet illetően. A 
fő nehézségek közé tartozik, hogy Európa 
viszonylag kevéssé sikeres a tehetségek 
idevonzásában és megtartásában, hogy a 
kutatásban rejlő gazdasági és társadalmi 
értékteremtő erő nincs kellően kihasználva, 
hogy a vállalkozói tevékenység szintje 
alacsony, hogy a kiválósági központok 
erőforrásai nagyságrendileg nem 
elegendők a világszintű 
versenyképességhez, és hogy a 
felsőoktatást, a kutatást és az üzleti életet 
felölelő tudásháromszögön belüli európai 
szintű együttműködésnek túl sok akadálya 
van. Indokolás és uniós hozzáadott érték
Ahhoz, hogy Európa nemzetközi szinten 
felvehesse a versenyt a versenytársaival, 
ezeket a strukturális hiányosságokat 
orvosolni kell. A fenti megállapítások 
valamennyi uniós tagállamra érvényesek, 
és az Unió innovációs kapacitását 
egészében érintik.

felmutatására való képességet illetően. A 
fő nehézségek a következők: Európa 
viszonylag kevéssé sikeres a tehetségek 
idevonzásában és megtartásában; az egyes 
ágazatokat történelmileg meghatározó 
műszaki és tudományos szakértelem 
kimerülőben van; a kutatásban rejlő 
gazdasági és társadalmi értékteremtő erő 
nincs kellően kihasználva; Indokolás és 
uniós hozzáadott érték Ahhoz, hogy 
Európa nemzetközi szinten felvehesse a 
versenyt a versenytársaival, ezeket a 
strukturális hiányosságokat orvosolni kell.
A fenti megállapítások valamennyi uniós 
tagállamra érvényesek, és az Unió 
innovációs kapacitását egészében érintik.

Or. it

Módosítás 1774
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT e kérdéseket az európai innovációs 
színtér strukturális változásainak 
előmozdításával igyekszik rendezni. Ehhez 
pedig elő fogja segíteni a 
legszínvonalasabb felsőoktatás, kutatás és 
innováció integrálását, s ezáltal újfajta, 
innovációserkentő körülmények 
kialakítását, valamint elő fogja mozdítani 
és támogatni fogja egy új vállalkozói 
nemzedék megjelenését. Az EIT ilyen 
módon messzemenően hozzá fog járulni az 
Európa 2020 stratégia – és különösen az
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az 

Az EIT e kérdéseket az európai innovációs 
színtér strukturális változásainak 
előmozdításával igyekszik rendezni, mivel 
az a Horizont 2020 keretprogramon belül 
az egyetlen olyan eszköz, amely magában 
foglalja a tudásháromszöget. Ehhez pedig 
elő fogja segíteni a legszínvonalasabb 
felsőoktatás, kutatás és innováció 
integrálását, s ezáltal újfajta, 
innovációserkentő körülmények 
kialakítását, valamint elő fogja mozdítani 
és támogatni fogja egy olyan új vállalkozói 
nemzedék megjelenését, akik vállalkozói 
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ifjúság” kiemelt kezdeményezések –
célkitűzéseinek eléréséhez.

készségekkel és tapasztalattal 
rendelkeznek, az innováció tényleges 
megvalósítói, akik megtöbbszörözik 
Európának az innovatív hasznosító és 
induló vállalkozások létrehozására 
irányuló potenciálját. Az EIT ilyen módon 
messzemenően hozzá fog járulni az Európa 
2020 stratégia – és különösen az
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az 
ifjúság” kiemelt kezdeményezések –
célkitűzéseinek eléréséhez.

Or. en

Módosítás 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT e kérdéseket az európai innovációs 
színtér strukturális változásainak 
előmozdításával igyekszik rendezni. Ehhez 
pedig elő fogja segíteni a 
legszínvonalasabb felsőoktatás, kutatás és 
innováció integrálását, s ezáltal újfajta, 
innovációserkentő körülmények 
kialakítását, valamint elő fogja mozdítani 
és támogatni fogja egy új vállalkozói 
nemzedék megjelenését. Az EIT ilyen 
módon messzemenően hozzá fog járulni az 
Európa 2020 stratégia – és különösen az
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az 
ifjúság” kiemelt kezdeményezések –
célkitűzéseinek eléréséhez.

Az EIT e kérdéseket az európai innovációs 
színtér strukturális változásainak 
előmozdításával igyekszik rendezni. Ehhez 
pedig elő fogja segíteni a 
legszínvonalasabb felsőoktatás, kutatás és 
innováció integrálását, s ezáltal újfajta,
innovációserkentő körülmények 
kialakítását, valamint elő fogja mozdítani 
és támogatni fogja egy új vállalkozói 
nemzedék megjelenését. Az EIT ilyen 
módon messzemenően hozzá fog járulni az 
Európa 2020 stratégia – és különösen az
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az 
ifjúság” kiemelt kezdeményezések –
célkitűzéseinek eléréséhez. Ezen 
túlmenően az EIT és a tudományos és 
innovációs társulásai (TIT) célja, hogy 
előmozdítsák a szinergiát és a 
kölcsönhatást a Horizont 2020 
keretprogram pillérei, illetve a területre 
vonatkozó más kezdeményezések között.

Or. en
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Módosítás 1776
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT sajátossága, hogy az oktatást és a 
vállalkozói tevékenységet a kutatással és az 
innovációval integrálja, ezek együtt 
ugyanis egyazon innovációs lánc 
különböző szemei az Unióban és annak 
határain túl.

Az EIT sajátossága, hogy a felsőoktatást és 
a vállalkozói tevékenységet a kutatással és 
az innovációval integrálja, ezek együtt 
ugyanis egyazon innovációs lánc 
különböző szemei az Unióban és annak 
határain túl.

Or. en

Módosítás 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 
vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli.
Mindegyik TIT éves üzleti tervet készít, 
amely ambiciózus, az oktatástól a 
vállalkozásteremtésig terjedő tevékenységi 
kört ölel fel, egyértelmű célokat és 
feladatokat jelöl meg, és egyaránt törekszik 
piaci és társadalmi hatás elérésére. A TIT-
ek részvételére, értékelésére és nyomon 
követésére vonatkozó jelenlegi szabályok 
gyorsított, az üzleti szektorra jellemző 
döntéshozatalt tesznek lehetővé.

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 
vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli.
Mindegyik TIT éves üzleti tervet készít, 
amely ambiciózus, az oktatástól a 
vállalkozásteremtésig terjedő tevékenységi 
kört ölel fel, egyértelmű célokat és 
feladatokat jelöl meg, és egyaránt törekszik 
piaci és társadalmi hatás elérésére. A TIT-
ek részvételére, értékelésére és nyomon 
követésére vonatkozó jelenlegi szabályok
gyorsított, az üzleti szektorra jellemző 
döntéshozatalt tesznek lehetővé. Az üzleti 
szempontnak jelentős szerepet kell 
biztosítani a TIT-ek tevékenységének 
irányításában, továbbá a TIT-eknek 
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képessé kell válniuk az üzleti ágazat 
befektetéseinek és hosszú távú 
kötelezettségvállalásainak mozgósítására.

Or. en

Módosítás 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 
vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli.
Mindegyik TIT éves üzleti tervet készít, 
amely ambiciózus, az oktatástól a 
vállalkozásteremtésig terjedő tevékenységi 
kört ölel fel, egyértelmű célokat és 
feladatokat jelöl meg, és egyaránt törekszik 
piaci és társadalmi hatás elérésére. A TIT-
ek részvételére, értékelésére és nyomon 
követésére vonatkozó jelenlegi szabályok 
gyorsított, az üzleti szektorra jellemző 
döntéshozatalt tesznek lehetővé.

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ és 
eredményorientált. A vezetői szellem 
előfeltétel: mindegyik TIT élén egy 
igazgató áll. A döntéshozatal ésszerűsítése 
érdekében a TIT mindegyik partnerét egy-
egy jogalany képviseli. Mindegyik TIT 
éves üzleti tervet készít, amely ambiciózus, 
az oktatástól a vállalkozásteremtésig 
terjedő tevékenységi kört ölel fel, 
egyértelmű célokat és feladatokat jelöl 
meg, és egyaránt törekszik piaci és 
társadalmi hatás elérésére. A TIT-ek 
részvételére, értékelésére és nyomon 
követésére vonatkozó jelenlegi szabályok 
gyorsított, az üzleti szektorra jellemző 
döntéshozatalt tesznek lehetővé.

Or. en

Módosítás 1779
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 
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vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli.
Mindegyik TIT éves üzleti tervet készít, 
amely ambiciózus, az oktatástól a 
vállalkozásteremtésig terjedő tevékenységi 
kört ölel fel, egyértelmű célokat és 
feladatokat jelöl meg, és egyaránt törekszik 
piaci és társadalmi hatás elérésére. A TIT-
ek részvételére, értékelésére és nyomon 
követésére vonatkozó jelenlegi szabályok 
gyorsított, az üzleti szektorra jellemző 
döntéshozatalt tesznek lehetővé.

vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli.
Mindegyik TIT eredményorientált éves 
üzleti tervet készít, amely ambiciózus, az 
oktatástól a vállalkozásteremtésig terjedő 
tevékenységi kört ölel fel, egyértelmű 
célokat és feladatokat jelöl meg, és 
egyaránt törekszik piaci és társadalmi hatás 
elérésére. A TIT-ek részvételére, 
értékelésére és nyomon követésére 
vonatkozó jelenlegi szabályok gyorsított, 
az üzleti szektorra jellemző döntéshozatalt 
tesznek lehetővé.

Or. en

Módosítás 1780
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 2 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 
vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli.
Mindegyik TIT éves üzleti tervet készít, 
amely ambiciózus, az oktatástól a 
vállalkozásteremtésig terjedő tevékenységi 
kört ölel fel, egyértelmű célokat és 
feladatokat jelöl meg, és egyaránt törekszik 
piaci és társadalmi hatás elérésére. A TIT-
ek részvételére, értékelésére és nyomon 
követésére vonatkozó jelenlegi szabályok 
gyorsított, az üzleti szektorra jellemző 
döntéshozatalt tesznek lehetővé.

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 
vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli.
Mindegyik TIT éves üzleti tervet készít, 
amely ambiciózus, az oktatástól a 
vállalkozásteremtésig terjedő tevékenységi 
kört ölel fel, egyértelmű célokat és 
feladatokat jelöl meg, és egyaránt törekszik 
piaci és társadalmi hatás elérésére, 
valamint eredményeken alapuló 
megközelítés alapján meghatározott, 
világos hozzáadott értékkel rendelkezik. A 
TIT-ek részvételére, értékelésére és 
nyomon követésére vonatkozó jelenlegi 
szabályok gyorsított, az üzleti szektorra 
jellemző döntéshozatalt tesznek lehetővé.
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Or. it

Indokolás

A bekezdés szövege nem tükrözi a címben szereplő, eredményeken alapuló megközelítésre 
való hivatkozást, amelynek egyértelműen hivatkoznia kell az ezen megközelítés által 
meghatározott hozzáadott értékre.

Módosítás 1781
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 2 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT TIT-jei ipari, felsőoktatási, kutatási 
és technológiai intézetek magas fokon 
integrált egyesülései, amelyek 
kiválóságukról nevezetesek. A TIT-ek 
lehetőséget teremtenek arra, hogy 
világszínvonalú partnerek újfajta, 
határokon átnyúló felállásban egyesítsék 
erőiket, optimalizálják a meglévő 
erőforrásokat, és új üzleti lehetőségekhez 
férjenek hozzá olyan értékláncok 
kialakításával, amelyek alkalmasak a 
kockázatosabb, nagyobb léptékű kihívások 
kezelésére.

Az EIT TIT-jei ipari, felsőoktatási, kutatási 
és technológiai intézetek magas fokon 
integrált egyesülései, amelyek 
kiválóságukról nevezetesek. A TIT-ek 
lehetőséget teremtenek arra, hogy 
világszínvonalú partnerek újfajta, 
határokon átnyúló felállásban egyesítsék 
erőiket, optimalizálják a meglévő 
erőforrásokat, és új üzleti lehetőségekhez 
férjenek hozzá olyan értékláncok 
kialakításával, amelyek alkalmasak a 
kockázatosabb, nagyobb léptékű kihívások 
kezelésére. Alapvető fontosságú, hogy a 
TIT-ek lehetőséget biztosítsanak a kkv-k 
számára ahhoz, hogy tevékenységeikben 
teljes körűen részt vehessenek: a részvétel 
új elképzeléseket hozó új belépők előtti 
kiszélesítését, és különösen a kkv-k 
részvételének növelését be kell építeni a 
TIT-ek növekedési stratégiájába.

Or. en

Módosítás 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 2 pont – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT TIT-jei ipari, felsőoktatási, kutatási 
és technológiai intézetek magas fokon 
integrált egyesülései, amelyek 
kiválóságukról nevezetesek. A TIT-ek 
lehetőséget teremtenek arra, hogy 
világszínvonalú partnerek újfajta, 
határokon átnyúló felállásban egyesítsék 
erőiket, optimalizálják a meglévő 
erőforrásokat, és új üzleti lehetőségekhez 
férjenek hozzá olyan értékláncok 
kialakításával, amelyek alkalmasak a 
kockázatosabb, nagyobb léptékű kihívások 
kezelésére.

Az EIT TIT-jei ipari, felsőoktatási, kutatási 
és technológiai intézetek magas fokon 
integrált egyesülései, amelyek 
kiválóságukról nevezetesek. A TIT-ek 
lehetőséget teremtenek arra, hogy 
világszínvonalú partnerek újfajta, hosszú 
távú, határokon átnyúló felállásban 
egyesítsék erőiket, optimalizálják a 
meglévő erőforrásokat, és új üzleti 
lehetőségekhez férjenek hozzá olyan 
értékláncok kialakításával, amelyek 
alkalmasak a kockázatosabb, nagyobb 
léptékű kihívások kezelésére.

Or. en

Módosítás 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 2 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT TIT-jei ipari, felsőoktatási, kutatási 
és technológiai intézetek magas fokon 
integrált egyesülései, amelyek 
kiválóságukról nevezetesek. A TIT-ek 
lehetőséget teremtenek arra, hogy 
világszínvonalú partnerek újfajta, 
határokon átnyúló felállásban egyesítsék 
erőiket, optimalizálják a meglévő 
erőforrásokat, és új üzleti lehetőségekhez 
férjenek hozzá olyan értékláncok 
kialakításával, amelyek alkalmasak a 
kockázatosabb, nagyobb léptékű kihívások 
kezelésére.

Az EIT TIT-jei a kkv-kat is magában 
foglaló ipari, felsőoktatási, kutatási és 
technológiai intézetek magas fokon 
integrált egyesülései, amelyek 
kiválóságukról nevezetesek. A TIT-ek 
lehetőséget teremtenek arra, hogy 
világszínvonalú partnerek újfajta, 
határokon átnyúló felállásban egyesítsék 
erőiket, optimalizálják a meglévő 
erőforrásokat, és új üzleti lehetőségekhez 
férjenek hozzá olyan értékláncok 
kialakításával, amelyek alkalmasak a 
kockázatosabb, nagyobb léptékű kihívások 
kezelésére.

Or. en
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Módosítás 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 2 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tehetség az innováció egyik 
alapösszetevője. Az EIT felkarolja az 
embereket és támogatja kölcsönhatásra 
lépésüket, hiszen innovációs modelljének 
középpontjába az egyetemi hallgatókat, a 
kutatókat és a vállalkozókat állítja. Az EIT 
a tehetséges embereknek vállalkozói és 
kreatív kultúrát, valamint 
multidiszciplináris műveltséget közvetít: 
mesterképzéseket és doktori képzéseket lát 
el saját védjegyével, amelyet a kiválóság
nemzetközileg elismert jelévé kíván tenni.
Az EIT ezáltal erőteljesen támogatja a 
tudásháromszögön belüli mobilitást.

A tehetség az innováció egyik 
alapösszetevője. Az EIT felkarolja az 
embereket és támogatja kölcsönhatásra 
lépésüket, hiszen innovációs modelljének 
középpontjába az egyetemi hallgatókat, a 
kutatókat és a vállalkozókat állítja. Az EIT 
a tehetséges embereknek vállalkozói és 
kreatív kultúrát, valamint 
multidiszciplináris műveltséget közvetít: 
mesterképzéseket és doktori képzéseket, 
valamint vezetői nyári egyetemeket és 
távoktatási tanfolyamokat lát el saját 
védjegyével, amelyet a kiválóság
globálisan elismert jelévé kíván tenni. Az 
EIT ezáltal erőteljesen támogatja a 
tudásháromszögön belüli mobilitást.

Or. en

Módosítás 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT elsősorban, de nem kizárólag a 
tudományos és innovációs társulások (TIT) 
révén fejti ki tevékenységét a közös 
európai jövő szempontjából kiemelten 
fontos társadalmi kihívások területén. Bár a 
TIT-ek széles körű önállóságot élveznek 
saját stratégiáik és tevékenységük 
meghatározásában, vannak bizonyos, 
mindannyiukra jellemző innovatív 
sajátosságok. Az EIT ezenkívül azáltal 
kívánja fellépését még hatásosabbá tenni, 

Az EIT elsősorban, de nem kizárólag a 
tudományos és innovációs társulások (TIT) 
révén fejti ki tevékenységét a közös 
európai jövő szempontjából kiemelten 
fontos társadalmi kihívások területén. Bár a 
TIT-ek széles körű önállóságot élveznek 
saját stratégiáik és tevékenységük 
meghatározásában, vannak bizonyos, 
mindannyiukra jellemző innovatív 
sajátosságok, amelyek vonatkozásában 
törekedni kell a koordinációra és a 
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hogy a TIT-ek tapasztalatait az egész 
Unióban hozzáférhetővé teszi, és 
előmozdítja egy újfajta tudásmegosztási 
kultúra meghonosodását.

szinergiára. Az EIT ezenkívül azáltal 
kívánja fellépését még hatásosabbá tenni, 
hogy a TIT-ek tapasztalatait az egész 
Unióban hozzáférhetővé teszi, terjeszti a 
tudásháromszög integrálására és a 
vállalkozói szellem fejlesztésére vonatkozó 
jó gyakorlati megoldásokat és támogatja a 
további partnerek bevonását azáltal, hogy
előmozdítja egy újfajta tudásmegosztási 
kultúra meghonosodását.

Or. en

Módosítás 1786
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT elsősorban, de nem kizárólag a 
tudományos és innovációs társulások (TIT) 
révén fejti ki tevékenységét a közös 
európai jövő szempontjából kiemelten 
fontos társadalmi kihívások területén. Bár 
a TIT-ek széles körű önállóságot élveznek 
saját stratégiáik és tevékenységük 
meghatározásában, vannak bizonyos, 
mindannyiukra jellemző innovatív 
sajátosságok. Az EIT ezenkívül azáltal 
kívánja fellépését még hatásosabbá tenni, 
hogy a TIT-ek tapasztalatait az egész 
Unióban hozzáférhetővé teszi, és 
előmozdítja egy újfajta tudásmegosztási 
kultúra meghonosodását.

Az EIT elsősorban a tudományos és 
innovációs társulások (TIT) révén fejti ki 
tevékenységét a valós innovációs 
potenciált kínáló területeken. Bár a TIT-
ek széles körű önállóságot élveznek saját 
stratégiáik és tevékenységük 
meghatározásában, vannak bizonyos, 
mindannyiukra jellemző innovatív 
sajátosságok. Az EIT ezenkívül azáltal 
kívánja fellépését még hatásosabbá tenni, 
hogy a TIT-ek tapasztalatait az egész 
Unióban hozzáférhetővé teszi, és 
előmozdítja egy újfajta tudásmegosztási 
kultúra meghonosodását.

Or. en

Módosítás 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT elsősorban, de nem kizárólag a 
tudományos és innovációs társulások (TIT) 
révén fejti ki tevékenységét a közös 
európai jövő szempontjából kiemelten 
fontos társadalmi kihívások területén. Bár a 
TIT-ek széles körű önállóságot élveznek 
saját stratégiáik és tevékenységük 
meghatározásában, vannak bizonyos, 
mindannyiukra jellemző innovatív 
sajátosságok. Az EIT ezenkívül azáltal 
kívánja fellépését még hatásosabbá tenni, 
hogy a TIT-ek tapasztalatait az egész 
Unióban hozzáférhetővé teszi, és 
előmozdítja egy újfajta tudásmegosztási 
kultúra meghonosodását.

Az EIT elsősorban, de nem kizárólag a 
tudományos és innovációs társulások (TIT) 
révén fejti ki tevékenységét, különösen a 
közös európai jövő szempontjából 
kiemelten fontos társadalmi kihívások 
területén. Bár a TIT-ek széles körű 
önállóságot élveznek saját stratégiáik és 
tevékenységük meghatározásában, vannak 
bizonyos, mindannyiukra jellemző 
innovatív sajátosságok. Az EIT ezenkívül 
azáltal kívánja fellépését még hatásosabbá 
tenni, hogy a TIT-ek tapasztalatait az egész 
Unióban hozzáférhetővé teszi, és 
előmozdítja egy újfajta tudásmegosztási 
kultúra meghonosodását.

Or. en

Módosítás 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont – a alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT arra törekszik, hogy felszabadítsa 
az emberek innovációs képességét, és 
ötleteiket hasznosítsa, függetlenül az 
innovációs láncban elfoglalt helyüktől. Az 
EIT így segíteni fog abban is, hogy 
megoldódjon az „európai paradoxon”, 
amely abban áll, hogy a meglévő kiváló 
kutatásban rejlő lehetőségek messze 
nincsenek kihasználva. Ezáltal az EIT elő 
fogja segíteni az ötletek piacosítását. Az 
EIT – elsősorban TIT-jei révén és a 
vállalkozó szellem ösztönzésének 
középpontba állításával – új üzleti 

Az EIT arra törekszik, hogy felszabadítsa 
az emberek innovációs képességét, és 
ötleteiket hasznosítsa, függetlenül az 
innovációs láncban elfoglalt helyüktől. Az 
EIT így segíteni fog abban is, hogy 
megoldódjon az „európai paradoxon”, 
amely abban áll, hogy a meglévő kiváló 
kutatásban rejlő lehetőségek messze 
nincsenek kihasználva. Ezáltal az EIT elő 
fogja segíteni az ötletek piacosítását. Az
EIT-nek biztosítania kell a nyílt 
hozzáférést minden magas minőségű 
európai kutató közösséghez. Az EIT –
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lehetőségeket fog teremteni mind start-up 
és spin-off cégek formájában, mind a 
meglévő cégek keretein belül.

elsősorban TIT-jei révén és a vállalkozó 
szellem ösztönzésének középpontba 
állításával – új üzleti lehetőségeket fog 
teremteni mind start-up és spin-off cégek 
formájában, mind a meglévő cégek 
keretein belül.

Or. en

Módosítás 1789
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont – a alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT arra törekszik, hogy felszabadítsa 
az emberek innovációs képességét, és 
ötleteiket hasznosítsa, függetlenül az 
innovációs láncban elfoglalt helyüktől. Az 
EIT így segíteni fog abban is, hogy 
megoldódjon az „európai paradoxon”, 
amely abban áll, hogy a meglévő kiváló 
kutatásban rejlő lehetőségek messze 
nincsenek kihasználva. Ezáltal az EIT elő 
fogja segíteni az ötletek piacosítását. Az 
EIT – elsősorban TIT-jei révén és a 
vállalkozó szellem ösztönzésének 
középpontba állításával – új üzleti 
lehetőségeket fog teremteni mind start-up 
és spin-off cégek formájában, mind a 
meglévő cégek keretein belül.

Az EIT arra törekszik, hogy felszabadítsa 
az emberek innovációs képességét, és 
ötleteiket hasznosítsa, függetlenül az 
innovációs láncban elfoglalt helyüktől. Az 
EIT így segíteni fog abban is, hogy 
megoldódjon az „európai paradoxon”, 
amely abban áll, hogy a meglévő kiváló 
kutatásban rejlő lehetőségek messze 
nincsenek kihasználva. Ezáltal az EIT elő 
fogja segíteni az ötletek piacosítását és 
ösztönzi a tudományos felfedezések iparba 
történő átvitelének jelentőségével 
kapcsolatos tudatosságot. Az EIT –
elsősorban TIT-jei révén és a vállalkozó 
szellem ösztönzésének középpontba 
állításával – új üzleti lehetőségeket fog 
teremteni mind start-up és spin-off cégek 
formájában, mind a meglévő cégek 
keretein belül.

Or. en

Módosítás 1790
Ioannis A. Tsoukalas

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

Az EIT arra törekszik, hogy felszabadítsa 
az emberek innovációs képességét, és 
ötleteiket hasznosítsa, függetlenül az 
innovációs láncban elfoglalt helyüktől. Az 
EIT így segíteni fog abban is, hogy 
megoldódjon az „európai paradoxon”, 
amely abban áll, hogy a meglévő kiváló 
kutatásban rejlő lehetőségek messze 
nincsenek kihasználva. Ezáltal az EIT elő 
fogja segíteni az ötletek piacosítását. Az 
EIT – elsősorban TIT-jei révén és a 
vállalkozó szellem ösztönzésének 
középpontba állításával – új üzleti 
lehetőségeket fog teremteni mind start-up 
és spin-off cégek formájában, mind a 
meglévő cégek keretein belül.

Az EIT arra törekszik, hogy felszabadítsa 
az emberek innovációs képességét, és 
ötleteiket hasznosítsa, függetlenül az 
innovációs láncban elfoglalt helyüktől. Az 
EIT így segíteni fog abban is, hogy 
megoldódjon az „európai paradoxon”, 
amely abban áll, hogy a meglévő kiváló 
kutatásban rejlő lehetőségek messze 
nincsenek kihasználva. Ezáltal az EIT elő 
fogja segíteni a laboratóriumban 
keletkezett ötletek piacosítását. Az EIT –
elsősorban TIT-jei révén és a vállalkozó 
szellem ösztönzésének középpontba 
állításával – új üzleti lehetőségeket fog 
teremteni mind start-up és spin-off cégek 
formájában, mind a meglévő cégek 
keretein belül.

Or. en

Módosítás 1791
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont –b alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal, 
például az éghajlatváltozással vagy az 
energiarendszer fenntarthatóságával. A fő 
társadalmi kihívások átfogó kezelése 
révén az EIT előmozdítja a 
tudományterületeket összekötő, illetve 
ötvöző szemléletmódokat, és a TIT-ekben 
részt vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében.

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal, 
például az éghajlatváltozással vagy az 
energiarendszer fenntarthatóságával. Az 
EIT ezt ágazati és ágazatokon átnyúló 
innováció révén valósítja meg, amely az 
egyes szakterületeken elért kiválóságon 
alapul és a globális kihívások kezelésére 
alkalmas ágazatokat célozza meg.

Or. en
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Módosítás 1792
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont –b alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal, 
például az éghajlatváltozással vagy az 
energiarendszer fenntarthatóságával. A fő 
társadalmi kihívások átfogó kezelése révén 
az EIT előmozdítja a tudományterületeket 
összekötő, illetve ötvöző 
szemléletmódokat, és a TIT-ekben részt 
vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében.

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik azokkal a
területekkel, amelyek valódi innovációs 
potenciált jelentenek és egyértelmű 
jelentőséggel bírnak a Horizont 2020 által 
kezelt társadalmi változások tekintetében.
A fő társadalmi kihívások átfogó kezelése 
révén az EIT előmozdítja a 
tudományterületeket összekötő, illetve 
ötvöző szemléletmódokat, és a TIT-ekben 
részt vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében.

Or. en

Módosítás 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont –b alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal, 
például az éghajlatváltozással vagy az 
energiarendszer fenntarthatóságával. A fő 
társadalmi kihívások átfogó kezelése révén 
az EIT előmozdítja a tudományterületeket 
összekötő, illetve ötvöző 
szemléletmódokat, és a TIT-ekben részt 
vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében.

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal, 
például az éghajlatváltozással vagy az 
energiarendszer fenntarthatóságával, ahogy 
azt a stratégiai és innovációs menetrend is 
meghatározza. A fő társadalmi kihívások 
átfogó kezelése révén az EIT előmozdítja a 
tudományterületeket összekötő, illetve 
ötvöző szemléletmódokat, és a TIT-ekben 
részt vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében.

Or. en
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Módosítás 1794
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont –b alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal, 
például az éghajlatváltozással vagy az 
energiarendszer fenntarthatóságával. A fő 
társadalmi kihívások átfogó kezelése révén 
az EIT előmozdítja a tudományterületeket 
összekötő, illetve ötvöző 
szemléletmódokat, és a TIT-ekben részt
vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében.

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal.
A fő társadalmi kihívások átfogó kezelése 
révén az EIT előmozdítja a 
tudományterületeket összekötő, illetve 
ötvöző szemléletmódokat, és a TIT-ekben 
részt vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében.

Or. it

Módosítás 1795
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont – c alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a szakmai pályafutás minden 
szakaszának szerves részévé kívánja tenni 
az oktatást és a képzést, és olyan, újszerű 
és innovatív tanterveket kíván kidolgozni, 
amelyek igazodnak az összetett társadalmi 
és gazdasági kihívások következtében
újfajta szakmai profilok iránt mutatkozó 
igényekhez. Ennek érdekében az EIT 
kulcsszerepet fog betölteni az új oklevelek 
és diplomák tagállami elismerésének 
ösztönzésében.

Az EIT a szakmai pályafutás minden 
szakaszának szerves részévé kívánja tenni 
az oktatást és a képzést, és olyan, újszerű 
és innovatív tanterveket kíván kidolgozni, 
amelyek igazodnak a társadalom, a 
gazdaság és a munkaerőpiac folyamatos 
alakulásából következő újfajta szakmai 
profilok iránt mutatkozó igényekhez.
Ennek érdekében az EIT kulcsszerepet fog 
betölteni az új oklevelek és diplomák 
tagállami elismerésének ösztönzésében.

Or. it
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Módosítás 1796
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont – c alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a szakmai pályafutás minden 
szakaszának szerves részévé kívánja tenni 
az oktatást és a képzést, és olyan, újszerű 
és innovatív tanterveket kíván kidolgozni, 
amelyek igazodnak az összetett társadalmi 
és gazdasági kihívások következtében 
újfajta szakmai profilok iránt mutatkozó 
igényekhez. Ennek érdekében az EIT 
kulcsszerepet fog betölteni az új oklevelek 
és diplomák tagállami elismerésének 
ösztönzésében.

Az EIT a szakmai pályafutás minden 
szakaszának szerves részévé kívánja tenni 
az oktatást és a képzést, és segíteni és 
egyszerűsíteni kívánja az olyan, újszerű és 
innovatív tanterveket kíván kidolgozását, 
amelyek igazodnak az összetett társadalmi 
és gazdasági kihívások következtében 
újfajta szakmai profilok iránt mutatkozó 
igényekhez. Ennek érdekében az EIT 
kulcsszerepet fog betölteni az új oklevelek 
és diplomák tagállami elismerésének 
ösztönzésében.

Or. en

Módosítás 1797
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont – c alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT a szakmai pályafutás minden 
szakaszának szerves részévé kívánja tenni 
az oktatást és a képzést, és olyan, újszerű 
és innovatív tanterveket kíván kidolgozni, 
amelyek igazodnak az összetett társadalmi 
és gazdasági kihívások következtében
újfajta szakmai profilok iránt mutatkozó 
igényekhez. Ennek érdekében az EIT 
kulcsszerepet fog betölteni az új oklevelek 
és diplomák tagállami elismerésének 
ösztönzésében.

Az EIT a szakmai pályafutás minden 
szakaszának szerves részévé kívánja tenni 
az oktatást és a képzést, és olyan, újszerű 
és innovatív tanterveket kíván kidolgozni, 
amelyek igazodnak az összetett társadalmi 
és gazdasági kihívások következtében 
újfajta szakmai profilok iránt mutatkozó 
igényekhez. Ennek érdekében az EIT 
kulcsszerepet fog betölteni az új oklevelek 
és diplomák tagállami elismerésének 
ösztönzésében egy erős EIT kiválósági 
címke révén.
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Or. en

Módosítás 1798
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT ezenkívül lényeges szerepet fog 
játszani a „vállalkozási tevékenység” 
fogalmának pontosításában olyan oktatási 
programjai révén, amelyek tudásintenzív 
kontextusban, az innovatív kutatásra 
építve és társadalmilag kiemelt fontosságú 
megoldásokhoz hozzájárulva mozdítják 
elő a vállalkozási tevékenységet.

törölve

Or. it

Indokolás

Kockázatos és veszélyes a vállalkozási tevékenység fogalmának az oktatási programokkal 
való kizárólagos összekapcsolása, mivel ez azt jelenti, hogy előre meghatározzák, ki lehet 
vállalkozó és ki nem.

Módosítás 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont – d alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT arra törekszik, hogy az új 
innovációs megközelítések előharcosa 
legyen, és hogy közös innovációs és 
tudásátadási kultúrát alakítson ki egyebek 
mellett a TIT-ek sokféle tapasztalatainak 
különféle terjesztési mechanizmusok –
például érdekelt felek fóruma és 
ösztöndíjprogram – révén történő 
megosztásával.

Az EIT arra törekszik, hogy az új 
innovációs megközelítések előharcosa 
legyen, és hogy közös innovációs és 
tudásátadási kultúrát alakítson ki egyebek 
mellett a TIT-ek sokféle tapasztalatainak 
különféle terjesztési mechanizmusok –
például érdekelt felek fóruma, díjak és
versenyek, termék- és folyamatbemutatók, 
szellemi tulajdon és szabadalmi csoportok 
és ösztöndíjprogram – révén történő 



AM\907850HU.doc 167/168 PE492.790v01-00

HU

megosztásával.

Or. en

Módosítás 1800
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont – f alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT jelentősen hozzá fog járulni a
„Horizont 2020” keretprogramban kijelölt 
célok eléréséhez, különösen azáltal, hogy a 
társadalmi kihívásokkal az érintett 
területek egyéb kezdeményezéseit 
kiegészítve foglalkozik. Az EIT alkalmat 
ad új, egyszerűsített finanszírozási és 
irányítási megközelítések kipróbálására, s 
ezáltal úttörő szerepet fog betölteni az 
európai innovációs színtéren. Az EIT 
finanszírozási szemlélete a köz- és 
magánforrásokat mozgósító erős húzóerőn 
alapul. Ezenkívül teljesen újfajta 
eszközöket fog alkalmazni egyes
tevékenységeknek az EIT Alapítványból 
való célzott finanszírozására.

Az EIT jelentősen hozzá fog járulni a
„Horizont 2020” keretprogramban kijelölt 
célok eléréséhez, különösen azáltal, hogy a 
társadalmi kihívásokkal az érintett 
területek egyéb kezdeményezéseit 
kiegészítve foglalkozik. Az EIT alkalmat 
ad új, egyszerűsített finanszírozási és 
irányítási megközelítések kipróbálására, s 
ezáltal úttörő szerepet fog betölteni az 
európai innovációs színtéren. Az EIT 
finanszírozási szemlélete a köz- és 
magánforrásokat mozgósító erős húzóerőn 
alapul. Ezenkívül teljesen újfajta 
eszközöket fog alkalmazni az egyes
tevékenységek célzott finanszírozására.

Or. it

Módosítás 1801
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont – g alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek és közös helyszíneik – a 
felsőoktatási, kutatási és üzleti partnerek 
találkozásának földrajzi helyéül szolgáló 
kiválósági központok – révén az EIT a 
regionális politikához is kapcsolódni fog.

A TIT-ek és közös helyszíneik – a 
felsőoktatási, kutatási és üzleti partnerek 
találkozásának földrajzi helyéül szolgáló 
kiválósági központok – révén az EIT a 
regionális politikához is kapcsolódni fog.
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Így különösen gondoskodni fog arról, hogy 
a regionális és nemzeti intelligens 
szakosodási stratégiákkal összefüggésben a 
felsőoktatási intézmények jobban 
kapcsolódjanak a regionális innovációs és 
növekedési intézkedésekhez. Ezáltal hozzá 
fog járulni az Unió kohéziós politikai 
célkitűzéseinek eléréséhez.

Így különösen gondoskodni fog arról, hogy 
a regionális és nemzeti intelligens 
szakosodási stratégiákkal összefüggésben a 
felsőoktatási intézmények jobban 
kapcsolódjanak a munkaerőpiachoz és a
regionális és helyi innovációs és 
növekedési intézkedésekhez. Ezáltal hozzá 
fog járulni az Unió kohéziós politikai 
célkitűzéseinek eléréséhez.

Or. it

Indokolás

Ha nem teremtenek kapcsolatot a felsőoktatás és a munkaerőpiac között, különösen regionális 
és helyi szinten, Európa nem lesz képes megoldani a gazdasági növekedését akadályozó egyik 
legfőbb problémát.

Módosítás 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 rész – 3 pont – g alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TIT-ek és közös helyszíneik – a 
felsőoktatási, kutatási és üzleti partnerek 
találkozásának földrajzi helyéül szolgáló 
kiválósági központok – révén az EIT a 
regionális politikához is kapcsolódni fog.
Így különösen gondoskodni fog arról, hogy 
a regionális és nemzeti intelligens 
szakosodási stratégiákkal összefüggésben a 
felsőoktatási intézmények jobban 
kapcsolódjanak a regionális innovációs és
növekedési intézkedésekhez. Ezáltal hozzá 
fog járulni az Unió kohéziós politikai 
célkitűzéseinek eléréséhez.

A TIT-ek és közös helyszíneik – a 
felsőoktatási, kutatási és üzleti partnerek 
találkozásának földrajzi helyéül szolgáló 
kiválósági központok – révén az EIT a 
regionális politikához is kapcsolódni fog.
Így különösen gondoskodni fog arról, hogy 
a regionális és nemzeti intelligens 
szakosodási stratégiákkal összefüggésben a 
felsőoktatási intézmények jobban 
kapcsolódjanak a regionális innovációs
és/vagy növekedési intézkedésekhez.
Ezáltal hozzá fog járulni az Unió kohéziós 
politikai célkitűzéseinek eléréséhez.

Or. en


