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Módosítás 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Egészség, demográfiai változások és 
jólét

1. Egészség és jólét

Or. en

Módosítás 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – I bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A szilárd tudományos bizonyítékokon 
alapuló, hatékony egészségfejlesztés 
hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, 
növeli az emberek jólétét, csökkenti a 
fogyatékosságot, a függőséget és a 
társadalmi kirekesztést és egyben 
költséghatékony is. Az egészségfejlesztés 
és a betegségek megelőzése az egészséget 
befolyásoló tényezők megismerésén, a 
hatékony megelőzési eszközök, köztük az 
oltások rendelkezésre állásán, a hatékony 
egészségügyi és járványfelügyeleti 
programokon, a betegségekre való 
felkészültségen, valamint a hatékony 
szűrőprogramokon is múlik. Figyelembe 
kell venni az egészség kulturális, 
társadalmi, magatartási és lélektani 
vonatkozásait is. Ezért a társadalom- és 
humán tudományoknak fontos szerepe 
van az egészség és jólét jobb 
megértésében.

Or. en
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Módosítás 588
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó okokkal, folyamatokkal és 
hatásokkal, valamint a jó egészségi 
állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 

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

ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 
hatékony terjesztése és mindennapi 
körülmények között folytatott, nagy 
léptékű kohors vizsgálatokkal való 
összekapcsolása szintén alapvető 
fontosságú, csakúgy, mint a kutatási 
eredmények klinikai alkalmazási módokká 
való alakítása, különösen klinikai 
vizsgálatok végzése révén. A kutatási 
eredményeknek az alapkutatásból a 
klinikai gyakorlatba történő átültetése 
érdekében a klinikai kísérleteknek 
transzlációs kutatások révén előzetes 
kapcsolatot kell teremteniük a 
laboratóriumi eredmények és a beteg 
között a kutatás és az alkalmazott 
orvostudomány összekapcsolásával 
kapcsolatos megközelítés értelmében.

Or. en

Módosítás 590
Norbert Glante

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kell az integrált ellátást és azon 
technológiai, szervezési és társadalmi 
újítások széles körben való térnyerését, 
amelyek – különösen az idős emberek 
számára – lehetővé teszik, hogy aktívak és 
önállóak maradjanak. Mindez hozzájárul 
ezen társadalmi csoportok fizikai, szociális, 
gazdasági és mentális jóllétének 
növeléséhez és meghosszabbításához.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az olyan 
krónikus betegségekre, mint a rák, a szív-
és érrendszeri betegségek, a reuma és a 
csont- és izomrendszer betegségei, a 
cukorbetegség, valamint a légzőszervi és a 
mentális betegségek. 

Or. de

Indokolás

Hangsúlyt kell fektetni a különösen gyakori betegségekre és azokra, amelyek jelentős hatással 
vannak a társadalom egészére. Sok esetben igen keveset tudunk ezeknek a betegségeknek az 
okairól és lehetséges kezelési módjukról, így különösen nagy szükség van az összehangolt 
európai kutatásfinanszírozásra.

Módosítás 591
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 

A népesség öregedésével a betegségek és a 
fogyatékosságok egyre nagyobb terhet 
jelentenek, és ez további követelményeket 
támaszt az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorral szemben. 
Ahhoz, hogy az emberek minden 
életkorban továbbra is hatékony 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
ellátásban részesülhessenek, 
erőfeszítéseket kell tenni a megelőzéssel és 
a gyógyítással kapcsolatos döntéshozatal 
javítása, az egészségügyi és 
társadalombiztosítási szektorban bevált 



AM\907980HU.doc 7/137 PE492.814v01-00

HU

legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek számára – lehetővé teszik, hogy 
aktívak és önállóak maradjanak. Mindez 
hozzájárul ezen társadalmi csoportok 
fizikai, szociális és mentális jóllétének 
növeléséhez és meghosszabbításához.

legjobb gyakorlatok azonosítása, illetve 
ezek terjesztésének elősegítése érdekében, 
valamint ösztönözni kell az integrált 
ellátást és azon technológiai, szervezési és 
társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek számára – lehetővé teszik, hogy 
aktívak és önállóak maradjanak. Mindez 
hozzájárul ezen társadalmi csoportok 
fizikai, szociális, gazdasági és mentális 
jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához. Kiemelt figyelmet 
kell fordítani az olyan krónikus 
betegségekre, mint a rák, a szív- és 
érrendszeri betegségek, a reuma és a 
csont- és izomrendszer betegségei, a 
cukorbetegség, valamint a légzőszervi és a 
mentális betegségek.

Or. en

Indokolás

Az ízületi, és a csont- és izomrendszer betegségek (RMDs) nemcsak a munkahelyelvesztés és a 
korai nyugdíj, hanem a rokkantság és a mozgáskorlátozottság egyik fő okai is, és óriási terhet 
rónak a családokra, munkavállalókra, biztosítókra, valamint a társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerre az egész Unióban. Ezeket a betegségeket fel kellene venni a főbb 
krónikus betegségek listájára, mivel ugyanolyan fontosak, sőt adott esetben még fontosabbak 
elterjedtségük és a közegészségügyi rendszerekre gyakorolt hatásaik tekintetében.

Módosítás 592
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. fr

Módosítás 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\907980HU.doc 9/137 PE492.814v01-00

HU

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

társadalmi újítások széles körben való 
térnyerését, amelyek – különösen az idős 
emberek számára – lehetővé teszik, hogy 
aktívak és önállóak maradjanak. Mindez 
hozzájárul ezen társadalmi csoportok 
fizikai, szociális és mentális jóllétének 
növeléséhez és meghosszabbításához.

Or. es

Módosítás 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat szövege nem említ konkrét betegségeket, ami célszerű a túlságosan előíró 
jelleg elkerülése érdekében.  Ha azonban döntés születik arról, hogy bizonyos betegségeket 
kiemelt figyelemmel kell kezelni, a bizonyítékok azt mutatják, hogy a reumatikus, illetve a 
csont- és izomrendszer betegségei az európai népességet sújtó legelterjedtebb, 
mozgáskorlátozást okozó és legdrágább, nem fertőző krónikus betegségek közé tartoznak, 
ezért említést érdemelnek.

Módosítás 595
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kiegészítő és alternatív gyógymódok terén folyó kutatások jövőbeli finanszírozásának 
biztosítása érdekében konkrétan meg kell említeni azokat az adott programban.

Módosítás 596
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sl

Módosítás 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 599
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 600
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívások átfogó célkitűzése 
arra szolgál, hogy intelligens, befogadó és 
fenntartható fejlődés biztosításával 
összhangba hozza az Unió kutatási és 
innovációs eszközeit az Európa 2020 
stratégiával. A prioritásokat a 
legfontosabb társadalmi kihívások 
leghatékonyabb módon történő megoldása 
fényében kell meghatározni.  Előnyben 
kell részesíteni azon intézkedéseket, 
amelyek gyors és hatékony megoldásokat 
kínálnak, és amelyek képesek a 
kutatásokat konkrét, mérhető 
eredményekké alakítani.

Or. en
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Indokolás

Az Unió kiváló kutatókkal és tudósokkal rendelkezik, de a kutatási eredmények konkrét 
termékekké, szolgáltatásokká és megoldásokká alakításának terén le van maradva az Egyesült 
Államok és néhány ázsiai ország mögött. Gazdasági és társadalmi nehézségek idején, amikor 
a megszorítások következtében nemzeti szinten jelentős mértékben csökkennek a kutatásra és 
innovációra fordított források, az uniós pénzügyi támogatásnak az alkalmazott kutatásra és a 
piacközeli megoldásokra kell irányulnia.

Módosítás 601
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás felgyorsítását szolgáló eszközök, 
például a „szabadalmi csoportok”, 
amelyek lehetővé teszik az ipari 
tulajdonjogok megosztását, és ezáltal a 
jogok birtokosai számára a megfelelő 
kompenzációt innovációs díjakkal, 
amelyek elősegítik a kutatás előtti 
akadályok megszüntetését és 
katalizátorként működnek az állami és 
magánszektor erőfeszítései esetében.

Or. fr

Módosítás 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészséget meghatározó tényezők jobb 
megértése bizonyítékokkal szolgál az 
egészség hatékony fejlesztése és a 
betegségek megelőzése számára, és 
lehetővé teszi az egészséggel és a jóléttel 

Az egészséget meghatározó tényezők jobb 
megértése bizonyítékokkal szolgál az 
egészség hatékony fejlesztése, a jóllét és a 
betegségek megelőzése számára, és 
lehetővé teszi az egészséggel és a jóléttel 
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kapcsolatos átfogó mutatók kialakítását az 
Unión belül. Tanulmányozni kell a 
környezeti, viselkedésbeli (ezen belül 
életstílusbeli), társadalmi-gazdasági és 
genetikai tényezőket a legtágabban vett 
értelemben. A megközelítések magukban 
foglalják a hosszú távú kohors 
vizsgálatokat és ezeknek az „-omikai” 
kutatásokból származó adatokkal és egyéb 
módszerekkel való összekapcsolását.

kapcsolatos átfogó mutatók kialakítását az 
Unión belül. Tanulmányozni kell a 
környezeti, viselkedésbeli (ezen belül 
életstílusbeli), biológiai, társadalmi-
gazdasági és genetikai tényezőket a 
legtágabban vett értelemben. A 
megközelítések magukban foglalják a 
hosszú távú kohors vizsgálatokat, a 
biobankokat és ezeknek az „-omikai” 
kutatásokból származó adatokkal és egyéb 
módszerekkel való összekapcsolását.

Or. en

Módosítás 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészséget meghatározó tényezők jobb 
megértése bizonyítékokkal szolgál az 
egészség hatékony fejlesztése és a 
betegségek megelőzése számára, és 
lehetővé teszi az egészséggel és a jóléttel 
kapcsolatos átfogó mutatók kialakítását az 
Unión belül. Tanulmányozni kell a 
környezeti, viselkedésbeli (ezen belül 
életstílusbeli), társadalmi-gazdasági és 
genetikai tényezőket a legtágabban vett 
értelemben. A megközelítések magukban 
foglalják a hosszú távú kohors 
vizsgálatokat és ezeknek az „-omikai” 
kutatásokból származó adatokkal és egyéb 
módszerekkel való összekapcsolását.

Az egészséget meghatározó tényezők jobb 
megértése bizonyítékokkal szolgál az 
egészség hatékony fejlesztése és a 
betegségek megelőzése számára, és 
lehetővé teszi az egészséggel és a jóléttel 
kapcsolatos átfogó mutatók kialakítását az 
Unión belül. Tanulmányozni kell a 
környezeti, foglalkozási, viselkedésbeli 
(ezen belül életstílusbeli), társadalmi-
gazdasági különös figyelmet fordítva a 
szegénységre), genetikai és patogenetikai 
tényezőket a legtágabban vett értelemben. 
A megközelítések magukban foglalják a 
hosszú távú kohors vizsgálatokat és 
ezeknek az „-omikai” kutatásokból 
származó adatokkal és egyéb módszerekkel 
való összekapcsolását.

Or. en

Módosítás 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.1. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezet, mint az egészséget 
meghatározó tényező jobb megértése 
különösképpen szükségessé teszi az 
integrált molekuláris biológiai, járványügyi 
és toxikológiai megközelítéseket az 
egészség és a környezet kapcsolatának 
vizsgálatában, beleértve a vegyszerek 
hatásmechanizmusának vizsgálatát, a 
környezetszennyezésnek és egyéb 
környezeti és éghajlati ártalomkeltőknek 
való kombinált kitettséget, az integrált 
toxikológiai vizsgálatokat, valamint az 
állatkísérletek alternatíváit. A kitettségi 
vizsgálatok innovatív megközelítésére van 
szükség, amely felhasználja a biomarkerek 
„-omikán” és epigenetikán alapuló új 
generációját, az emberi biomonitoringot, a 
személyi kitettségi vizsgálatokat és 
modellezést, hogy megértse a kitettség 
kombinált, halmozódó és újonnan 
felmerülő típusait, és integrálja a 
társadalmi-gazdasági és viselkedéstani 
tényezőket. Az ezzel kapcsolatos adatok és 
a környezeti adatok fejlett informatikai 
rendszerek segítségével való jobb 
összekapcsolása szintén támogatásban fog 
részesülni.

A környezet, mint az egészséget 
meghatározó tényező jobb megértése 
különösképpen szükségessé teszi az 
integrált és az emberre releváns
molekuláris biológiai, járványügyi és 
toxikológiai megközelítéseket az egészség 
és a környezet kapcsolatának vizsgálata, 
valamint a betegségek és az emberi 
toxicitás mögöttes mechanizmusainak 
megvilágítása érdekében, beleértve a 
vegyszerek hatásmechanizmusának 
vizsgálatát, a környezetszennyezésnek és 
egyéb környezeti és éghajlati 
ártalomkeltőknek való kombinált 
kitettséget, az integrált toxikológiai 
vizsgálatokat, valamint az állatkísérletek 
alternatíváit. A kitettségi vizsgálatok 
innovatív megközelítésére van szükség, 
amely felhasználja a biomarkerek „-
omikán” és epigenetikán alapuló, emberre 
releváns új generációját, az emberi 
biomonitoringot, a személyi kitettségi 
vizsgálatokat és modellezést, hogy 
megértse a kitettség kombinált, halmozódó 
és újonnan felmerülő típusait, és integrálja 
a társadalmi-gazdasági és viselkedéstani 
tényezőket. Az ezzel kapcsolatos adatok és 
a környezeti adatok fejlett informatikai 
rendszerek segítségével való jobb 
összekapcsolása szintén támogatásban fog 
részesülni.

Or. fr

Indokolás

A toxikológiai tesztek javítása humán megközelítéseket tesz szükségessé.

Módosítás 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.1. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezet, mint az egészséget 
meghatározó tényező jobb megértése 
különösképpen szükségessé teszi az 
integrált molekuláris biológiai, járványügyi 
és toxikológiai megközelítéseket az 
egészség és a környezet kapcsolatának 
vizsgálatában, beleértve a vegyszerek 
hatásmechanizmusának vizsgálatát, a 
környezetszennyezésnek és egyéb 
környezeti és éghajlati ártalomkeltőknek 
való kombinált kitettséget, az integrált 
toxikológiai vizsgálatokat, valamint az 
állatkísérletek alternatíváit. A kitettségi 
vizsgálatok innovatív megközelítésére van 
szükség, amely felhasználja a biomarkerek 
„-omikán” és epigenetikán alapuló új 
generációját, az emberi biomonitoringot, a 
személyi kitettségi vizsgálatokat és 
modellezést, hogy megértse a kitettség 
kombinált, halmozódó és újonnan 
felmerülő típusait, és integrálja a 
társadalmi-gazdasági és viselkedéstani 
tényezőket. Az ezzel kapcsolatos adatok és 
a környezeti adatok fejlett informatikai 
rendszerek segítségével való jobb 
összekapcsolása szintén támogatásban fog 
részesülni.

A környezet, mint az egészséget 
meghatározó tényező jobb megértése 
különösképpen szükségessé teszi az 
integrált molekuláris biológiai, járványügyi 
és toxikológiai megközelítéseket az 
egészség és a környezet kapcsolatának 
vizsgálatában, beleértve a vegyszerek 
hatásmechanizmusának vizsgálatát, a 
környezetszennyezésnek és egyéb 
környezeti és éghajlati ártalomkeltőknek 
való kombinált kitettséget, az integrált 
toxikológiai vizsgálatokat, valamint az 
állatkísérletek alternatíváit. A kitettségi 
vizsgálatok innovatív megközelítésére van 
szükség, amely felhasználja a biomarkerek 
„-omikán” és epigenetikán alapuló új 
generációját, az emberi biomonitoringot, a 
személyi kitettségi vizsgálatokat és 
modellezést, hogy megértse a kitettség 
kombinált, halmozódó és újonnan 
felmerülő típusait, és integrálja a 
társadalmi-gazdasági és viselkedéstani 
tényezőket, valamint a gyógyulást és 
rehabilitációt segítő környezet 
kialakítását. Az ezzel kapcsolatos adatok 
és a környezeti adatok fejlett informatikai 
rendszerek segítségével való jobb 
összekapcsolása szintén támogatásban fog 
részesülni.

Or. en

Módosítás 606
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.1. pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezet, mint az egészséget 
meghatározó tényező jobb megértése 
különösképpen szükségessé teszi az 
integrált molekuláris biológiai, járványügyi 
és toxikológiai megközelítéseket az 
egészség és a környezet kapcsolatának 
vizsgálatában, beleértve a vegyszerek 
hatásmechanizmusának vizsgálatát, a 
környezetszennyezésnek és egyéb 
környezeti és éghajlati ártalomkeltőknek 
való kombinált kitettséget, az integrált 
toxikológiai vizsgálatokat, valamint az 
állatkísérletek alternatíváit. A kitettségi 
vizsgálatok innovatív megközelítésére van 
szükség, amely felhasználja a biomarkerek 
„-omikán” és epigenetikán alapuló új 
generációját, az emberi biomonitoringot, a 
személyi kitettségi vizsgálatokat és 
modellezést, hogy megértse a kitettség 
kombinált, halmozódó és újonnan 
felmerülő típusait, és integrálja a 
társadalmi-gazdasági és viselkedéstani 
tényezőket. Az ezzel kapcsolatos adatok és 
a környezeti adatok fejlett informatikai 
rendszerek segítségével való jobb 
összekapcsolása szintén támogatásban fog 
részesülni.

A környezet, mint az egészséget 
meghatározó tényező jobb megértése 
különösképpen szükségessé teszi az 
integrált és az emberre releváns
molekuláris biológiai, járványügyi és 
toxikológiai megközelítéseket az egészség 
és a környezet kapcsolatának 
vizsgálatában, beleértve a vegyszerek 
hatásmechanizmusának vizsgálatát, a 
környezetszennyezésnek és egyéb 
környezeti és éghajlati ártalomkeltőknek 
való kombinált kitettséget, az integrált 
toxikológiai vizsgálatokat, valamint az 
állatkísérletek alternatíváit. A kitettségi 
vizsgálatok innovatív megközelítésére van 
szükség, amely felhasználja a biomarkerek 
„-omikán” és epigenetikán alapuló, 
emberre releváns új generációját, az 
emberi biomonitoringot, a személyi 
kitettségi vizsgálatokat és modellezést, 
hogy megértse a kitettség kombinált, 
halmozódó és újonnan felmerülő típusait, 
és integrálja a társadalmi-gazdasági és 
viselkedéstani tényezőket. Az ezzel 
kapcsolatos adatok és a környezeti adatok 
fejlett informatikai rendszerek segítségével 
való jobb összekapcsolása szintén 
támogatásban fog részesülni.

Or. en

Indokolás

Az állatkísérletek helyetti alternatív módszerekre összpontosító toxikológiai vizsgálatok célja 
az ember szempontjából releváns megközelítések alkalmazását teszi szükségessé, amelyek az 
álltakísérleteknél megfelelőbb módon jelzik előre az emberi betegségeket és a toxicitási 
folyamatot.

Módosítás 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.1. pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ily módon lehetővé válik a meglévő és 
tervezett szakpolitikák és programok 
értékelése és a politikai támogatás 
biztosítása. Hasonlóképpen jobb 
viselkedéstani beavatkozások, megelőzési 
és nevelőprogramok fejleszthetők ki, 
beleértve azokat, amelyek növelik a 
táplálkozással, a védőoltásokkal és egyéb 
elsődleges beavatkozásokkal kapcsolatos 
egészségügyi ismereteket.

Ily módon lehetővé válik a meglévő és 
tervezett szakpolitikák és programok 
értékelése és a politikai támogatás 
biztosítása. Hasonlóképpen jobb 
viselkedéstani beavatkozások, megelőzési 
és nevelőprogramok fejleszthetők ki, 
beleértve azokat, amelyek növelik a 
táplálkozással, a védőoltásokkal és egyéb 
elsődleges beavatkozásokkal kapcsolatos 
egészségügyi ismereteket. A kockázati 
tényezők minimalizálása érdekében a 
(például a környezettel és a munkahellyel 
foglalkozó), „egészség minden 
szakpolitikában” megközelítések is 
kidolgozhatók.

Or. en

Módosítás 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szűrőprogramok kidolgozása a kockázat 
korai biomarkereinek és a betegség 
kezdetének azonosításától, alkalmazásuk 
pedig a szűrési módszerek és programok 
tesztelésétől és validálásától függ. A magas 
betegségkockázattal rendelkező egyének és 
populációk azonosítása lehetővé teszi a 
betegségek hatékony és költséghatékony 
megelőzését szolgáló, személyre szabott, 
rétegzett és kollektív stratégiák 
kialakítását.

A szűrőprogramok kidolgozása a kockázat 
korai biomarkereinek és a betegség 
kezdetének azonosításától, alkalmazásuk 
pedig a szűrési módszerek és programok 
tesztelésétől és validálásától függ. A magas 
betegségkockázattal rendelkező egyének és 
populációk azonosítása lehetővé teszi a 
betegségek hatékony és költséghatékony 
megelőzését szolgáló, személyre szabott, 
rétegzett és kollektív stratégiák 
kialakítását. E tekintetben prioritásként 
kell kezelni azokat a szűrési programokat, 
amelyek esetében az érintettek számára 
felajánlható a megelőzés vagy a terápia, 
vagy azok kidolgozására valószínűleg sor 
kerül.
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Or. de

Módosítás 609
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, korai figyelmeztető 
hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez.

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, korai figyelmeztető 
hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez. Ezen világméretű 
kihívások megválaszolása érdekében az 
Unió az érintett országokkal 
partnerségben intézkedéseket hajt végre, 
amelyek célja konkrét eredmények elérése 
az egészségügyi politikában, az 
egészségügyi szolgáltatások javítása és 
saját kutatási kapacitásaik támogatása.

Or. fr

Módosítás 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, korai figyelmeztető 
hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez.

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, korai figyelmeztető 
hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez. Ezen világméretű 
kihívások megválaszolása érdekében az 
Unió az érintett országokkal 
partnerségben intézkedéseket hajt végre, 
amelyek célja konkrét eredmények elérése 
az egészségügyi politikában, az 
egészségügyi szolgáltatások javítása és 
saját kutatási kapacitásaik támogatása.

Or. fr

Indokolás

Az itt feltárt kihívások globális természetűek. Hivatkozni kell az e kérdésekkel kapcsolatban 
„Az Unió szerepe a globális egészségügy terén” című 2010. március 31-i, a Tanács által 
2010. május 10-én jóváhagyott bizottsági közleményben (COM(2010)0128) meghatározott 
általános uniós politikára.

Módosítás 611
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, korai figyelmeztető 
hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez.

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, korai figyelmeztető 
hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez. Ezen világméretű 
kihívások megválaszolása érdekében az 
Unió az érintett országokkal 
partnerségben intézkedéseket hajt végre, 
amelyek célja konkrét eredmények elérése 
az egészségügyi politikában, az 
egészségügyi szolgáltatások javítása és 
saját kutatási kapacitásaik támogatása.

Or. fr

Indokolás

Az itt feltárt kihívások globális természetűek. Hivatkozni kell az e kérdésekkel kapcsolatban 
„Az Unió szerepe a globális egészségügy terén” című 2010. március 31-i, a Tanács által 
2010. május 10-én jóváhagyott bizottsági közleményben (COM(2010)0128) meghatározott 
általános uniós politikára.

Módosítás 612
Patrizia Toia
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. A felügyeleti 
módszerek javítására, korai figyelmeztető 
hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez.

Az emberi populációkat új és újonnan 
felmerülő fertőzések (ideértve azokat is, 
amelyek az éghajlatváltozásból erednek), a 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
létező kórokozók és az éghajlatváltozás 
egyéb, közvetett és közvetlen 
következményei fenyegetik. Prediktív 
matematikai elméletekre és a felügyeleti 
módszerek javítására, korai figyelmeztető 
hálózatokra, az egészségügyi 
szolgáltatások megszervezésére és 
készültségi kampányokra van szükség a 
járványok modellezése, a világjárványokra 
adott hatékony válaszok, az 
éghajlatváltozás következtében fellépő, 
nem fertőző betegségekre való reagálás 
érdekében, továbbá erőfeszítések 
szükségesek a gyógyszerekkel szemben 
rezisztens fertőző betegségek leküzdésére 
való képességek fenntartásához és 
kiterjesztéséhez.

Or. en

Módosítás 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.4. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegség és az egészség jobb 
megértésére van szükség minden 
korcsoport esetében, hogy új és jobb 
megelőző intézkedéseket, diagnózisokat és 
kezeléseket fejleszthessünk ki. A 
betegségek patofiziológiájára irányuló 
interdiszciplináris és transzlációs kutatások 
létfontosságúak abban, hogy megértsük a 
betegségek folyamatainak valamennyi 

A betegség és az egészség jobb 
megértésére van szükség minden 
korcsoport esetében, hogy új és jobb 
megelőző intézkedéseket, diagnózisokat és 
kezeléseket fejleszthessünk ki. A 
kiválóságot képviselő alapkutatások és a 
betegségek patofiziológiájára irányuló 
interdiszciplináris és transzlációs kutatások 
létfontosságúak abban, hogy megértsük a 
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aspektusát, beleértve a természetes 
változatok és a betegségek molekuláris 
adatok alapján történő újraosztályozását, 
valamint a kutatási eredmények validálását 
és hasznosítását a klinikai gyakorlatban.

betegségek folyamatainak valamennyi 
aspektusát, beleértve a természetes 
változatok és a betegségek molekuláris 
adatok alapján történő újraosztályozását, 
valamint a kutatási eredmények validálását 
és hasznosítását a klinikai gyakorlatban.

Or. en

Módosítás 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5. Jobb védőoltások kifejlesztése 1.5. Új és jobb védőoltások kifejlesztése

Or. en

Módosítás 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5. Jobb védőoltások kifejlesztése 1.5. Jobb védőoltások és gyógyszerek
kifejlesztése

Or. en

Módosítás 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.5. pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatásosabb védőoltásokra (vagy alternatív 
megelőző beavatkozásokra) és tényalapú 
oltási programokra van szükség a 
betegségek kiterjedt skáláját illetően. Ez a 
betegségek és a betegségek folyamatainak, 
valamint az ezekből eredő járványoknak a 
jobb megértését, továbbá klinikai 
vizsgálatok és társult kutatások folytatását 
igényli.

Hatásosabb védőoltásokra (vagy alternatív 
megelőző beavatkozásokra) és tényalapú 
oltási programokra van szükség a 
betegségek kiterjedt skáláját illetően. Ez a 
betegségek és a betegségek folyamatainak, 
valamint az ezekből eredő járványoknak a 
jobb megértését, fokozottabb mértékben 
előre jelezhető és hatékonyabb preklinikai 
biztonsági értékeléseket (például más, 
nem állatokkal kapcsolatos vagy reduktív 
megközelítésekkel ötvözött egységes 
megközelítés), továbbá klinikai vizsgálatok 
és társult kutatások folytatását igényli.

Or. fr

Indokolás

A védőoltások kifejlesztésében már most paradigmaváltás figyelhető meg az előre jelezhetőbb 
és hatékonyabb, állatokat nem igénylő megközelítések felé.

Módosítás 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.5. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatásosabb védőoltásokra (vagy alternatív 
megelőző beavatkozásokra) és tényalapú 
oltási programokra van szükség a 
betegségek kiterjedt skáláját illetően. Ez a 
betegségek és a betegségek folyamatainak, 
valamint az ezekből eredő járványoknak a 
jobb megértését, továbbá klinikai 
vizsgálatok és társult kutatások folytatását 
igényli.

Hatásosabb gyógyszerekre és
védőoltásokra (vagy alternatív megelőző 
beavatkozásokra) és tényalapú oltási 
programokra van szükség a betegségek 
kiterjedt skáláját illetően. Ez a betegségek 
és a betegségek folyamatainak, valamint az 
ezekből eredő járványoknak a jobb 
megértését, továbbá klinikai vizsgálatok és 
társult kutatások folytatását igényli.

Or. en
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Módosítás 618
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.5. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatásosabb védőoltásokra (vagy alternatív 
megelőző beavatkozásokra) és tényalapú 
oltási programokra van szükség a 
betegségek kiterjedt skáláját illetően. Ez a 
betegségek és a betegségek folyamatainak, 
valamint az ezekből eredő járványoknak a 
jobb megértését, továbbá klinikai 
vizsgálatok és társult kutatások folytatását 
igényli.

Hatásosabb védőoltásokra (vagy alternatív 
megelőző beavatkozásokra) és tényalapú 
oltási programokra van szükség a 
betegségek kiterjedt skáláját illetően. Ez a 
betegségek és a betegségek folyamatainak, 
valamint az ezekből eredő járványoknak a 
jobb megértését, fokozottabb mértékben 
előre jelezhető és hatékonyabb preklinikai 
biztonsági értékeléseket (például az 
egységességgel kapcsolatos megközelítés, 
valamint más, nem állatokkal kapcsolatos 
vagy reduktív megközelítések), továbbá 
klinikai vizsgálatok és társult kutatások 
folytatását igényli.

Or. en

Indokolás

A védőoltások kifejlesztésében már most paradigmaváltás figyelhető meg az előre jelezhetőbb 
és hatékonyabb, nem állatokkal kapcsolatos megközelítések felé.

Módosítás 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.6. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
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technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével. E 
tekintetben a súlypontot azokra a 
diagnosztikai módszerekre helyezik, 
amelyek esetében az érintettek számára 
megelőző vagy terápiás intézkedések 
állnak rendelkezésre, vagy azok 
kidolgozására valószínűleg sor kerül a 
közeljövőben.

Or. de

Módosítás 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.6. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
hozzáigazítsák azokat a különböző 
környezeti és társadalmi-gazdasági 
körülményekhez, és hogy jobban a betegre 
szabott kezeléseket lehetővé tevő, korábbi 
és pontosabb diagnózisok álljanak 
rendelkezésre.

Or. fr

Indokolás

A megbízható diagnosztikai eszközök és a megfizethetőség alapvető fontosságú a fertőző 
betegségek nyomon követése és hatékony kezelése érdekében a fejlődő országokban.
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Módosítás 621
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.6. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
hozzáigazítsák azokat a különböző 
környezeti és társadalmi-gazdasági 
körülményekhez, és hogy jobban a betegre 
szabott kezeléseket lehetővé tevő, korábbi 
és pontosabb diagnózisok álljanak 
rendelkezésre.

Or. fr

Indokolás

A megbízható diagnosztikai eszközök és a megfizethetőség alapvető fontosságú a fertőző 
betegségek nyomon követése és hatékony kezelése érdekében a fejlődő országokban.

Módosítás 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.6. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
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kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével. A 
genetikai betegségeket okozó mutációk 
azonosításra kerülnek és a diagnosztikai 
tesztek rendelkezésre állása jelentős 
mértékben javulni fog.

Or. en

Indokolás

Ezekre a tevékenységekre a Ritka Betegségek Kutatásával Foglalkozó Nemzetközi 
Konzorcium (IRDiRC) célkitűzéseivel való egységesség és az azokban való részvétel 
érdekében van szükség.

Módosítás 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1..6. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb in vitro és 
képalkotási diagnosztikai módszereket 
alakíthassunk ki. Fejleszteni fogják az 
innovatív és meglévő technológiákat azzal 
a céllal, hogy jelentősen javítsák a 
betegségek kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

Or. en

Indokolás

A javaslat értelmében támogatni kell a már működő bevált diagnosztikai eszközöket, amelyek 
igen érdekes kutatási területet jelentenek és folyamatosan fejlődnek annak érdekében, hogy 
csökkenteni lehessen a tünetek megjelenése és a diagnózis közötti időt. 
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Módosítás 624
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.6. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
hozzáigazítsák azokat a különböző 
környezeti és társadalmi-gazdasági 
körülményekhez, és hogy jobban a betegre 
szabott kezeléseket lehetővé tevő, korábbi 
és pontosabb diagnózisok álljanak 
rendelkezésre.

Or. fr

Módosítás 625
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.6. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobban a betegre 
szabott kezelések lehetővé tételével.

Az egészség, a betegség és a betegségek 
folyamatainak jobb megértésére van 
szükség minden korosztály esetében ahhoz, 
hogy új és hatásosabb diagnosztikai 
módszereket alakíthassunk ki. Fejleszteni 
fogják az innovatív és meglévő 
technológiákat azzal a céllal, hogy 
jelentősen javítsák a betegségek 
kimenetelét korábbi, pontosabb 
diagnózisokkal, valamint jobb és 
hozzáférhetőbb kezelések lehetővé 
tételével.

Or. en
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Módosítás 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.8. A betegségek kezelése 1.8. Megfelelő kezelések kifejlesztése és a 
betegségek kezelése

Or. en

Módosítás 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.8. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát, különösen a 
felnőttőssejt-terápiát, a 
köldökzsinórvérből származó őssejtekkel 
végzett terápiákat és az iPS alapú 
sejtterápiákat; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
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elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére. Ki kell dolgozni 
(konkrétan felnőtt őssejteken, a 
köldökzsinórvérből származó őssejteken és 
iPS sejteken alapuló) regeneratív 
gyógyászati megközelítéseket.

Or. de

Módosítás 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.8. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, bioterápiával,
védőoltásokkal és egyéb terápiás 
megközelítésekkel kapcsolatos támogató 
technológiák javításának támogatása, 
beleértve a szervátültetéseket, a gén- és 
sejtterápiát, többek között az 
interdiszciplináris megközelítéseket (pl. 
biomatematika, bioinformatika és a 
nukleáris medicina); a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
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a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

Or. fr

Indokolás

A bioterápiák magukban foglalják az orvosbiológiai kutatások területén elért technológiai 
előrelépéseket, amelyek célja a hagyományos kezelésektől eltérő, új kezelési módok 
kifejlesztése. Nem lehet elégszer hangsúlyozni az interdiszciplinaritást. Mindazonáltal az 
olyan együttes és összetett célok elérésében, mint az egészségügy szükség van az olyan 
tudományágakban folytatott egyidejű kutatásokra is, mint a matematika, az informatika, az 
etika és a fizika.

Módosítás 629
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.8. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, bioterápiával,
védőoltásokkal és egyéb terápiás 
megközelítésekkel kapcsolatos támogató 
technológiák javításának támogatása, 
beleértve a szervátültetéseket, a gén- és 
sejtterápiát, többek között az 
interdiszciplináris megközelítéseket (pl. 
biomatematika, bioinformatika és a 
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helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

nukleáris medicina); a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

Or. fr

Módosítás 630
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.8. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve az 
allotranszplantációt, a gén- és sejtterápiát; 
a siker növelése a gyógyszerek és 
védőoltások fejlesztési folyamataiban 
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alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

(beleértve azokat az alternatív 
módszereket, amelyek helyettesíthetik a 
klasszikus, állatok felhasználásával járó
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. előre jelezhetőbb, az 
emberre releváns módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

Or. en

Módosítás 631
Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.8. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
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biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken valamennyi típusán alapuló 
megközelítéseket; jobb orvosi és segítő 
eszközök és rendszerek kifejlesztése; 
annak a képességnek a fenntartása és 
növelése, hogy megküzdjünk a ragályos, 
ritka, súlyos és krónikus betegségekkel, és 
olyan orvosi beavatkozásokat hajtsunk 
végre, amelyek a hatásos antimikrobiális 
gyógyszerek elérhetőségétől függenek; 
valamint az átfogó megközelítések 
kidolgozása a társult betegségek kezelésére 
valamennyi korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

Or. en

Módosítás 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.8. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
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őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb és a 
szükségletekhez igazodó, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

Or. en

Módosítás 633
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.8. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 

Szükséges a több területet érintő, 
gyógyszerekkel, védőoltásokkal és egyéb 
terápiás megközelítésekkel kapcsolatos 
támogató technológiák javításának 
támogatása, beleértve a szervátültetéseket, 
a gén- és sejtterápiát; a siker növelése a 
gyógyszerek és védőoltások fejlesztési 
folyamataiban (beleértve azokat az 
alternatív módszereket, amelyek 
helyettesíthetik a klasszikus 
biztonságossági és hatásossági 
vizsgálatokat, pl. új módszerek 
kidolgozását); a regeneratív gyógyászati 
megközelítések kifejlesztése, ideértve az 
őssejteken alapuló megközelítéseket; jobb 
orvosi és segítő eszközök és rendszerek 
kifejlesztése; annak a képességnek a 
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fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a 
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

fenntartása és növelése, hogy megküzdjünk 
a ragályos, ritka, súlyos és krónikus 
betegségekkel, és olyan orvosi 
beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek a 
hatásos antimikrobiális gyógyszerek 
elérhetőségétől függenek; valamint az 
átfogó megközelítések kidolgozása a
társult betegségek kezelésére valamennyi 
korcsoportban, és a többszörös 
gyógyszerezés megelőzése megfelelő 
módon figyelembe véve a kiegészítő és 
alternatív gyógymódokat. Ezek a 
fejlesztések új, hatékonyabb, hatásos és 
fenntartható kezelések kidolgozását teszik 
lehetővé a betegségek leküzdésére és a 
rokkantság kezelésére.

Or. en

Módosítás 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.8. pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatásnak lehetővé kell tennie a fejlett 
terápiák és a sejtterápiák fejlesztését. 
Ennek a krónikus betegségek kezelésére 
kell összpontosulnia.

Or. en

Módosítás 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.9. Az ismeretek átültetése a klinikai 
gyakorlatba és mérhető innovációs 

1.9. Az ismeretek átültetése a klinikai 
gyakorlatba és skálázható innovációs 
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cselekvések cselekvések, a pszichoszociális 
szempontokat is

Or. en

Módosítás 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.9. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani. 
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik egyéb velejáró 
betegségekben szenvednek és/vagy már 
kezelésben részesülnek –, a beavatkozások 
és megoldások összehasonlított 
hatásosságának meghatározása, valamint 
az adatbázisok és elektronikus 
egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében. 
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára.

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani. 
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik ritka betegségekben,
egyéb velejáró betegségekben szenvednek 
és/vagy már kezelésben részesülnek –, a 
beavatkozások és megoldások 
összehasonlított hatásosságának 
meghatározása, valamint az adatbázisok és 
elektronikus egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében. 
Külön támogatást kell biztosítani az olyan 
anyagok preklinikai és/vagy klinikai 
fejlesztése számára, amelyek egyértelmű 
lehetőséget jelentenek a nagyrészt 
kielégítetlen orvosi szükségletek számára, 
mint például bizonyos ritka betegségek 
gyógyszerei. Hasonlóképpen támogatást 
biztosítanak a beavatkozások egyéb 
típusainak, így például a mindennapi 
körülmények között folytatott önálló élettel 
kapcsolatosaknak a transzfere számára.

Or. en
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Indokolás

Ezekre a tevékenységekre a Ritka Betegségek Kutatásával Foglalkozó Nemzetközi 
Konzorcium (IRDiRC) célkitűzéseivel való egységesség és az azokban való részvétel 
érdekében van szükség.

Módosítás 637
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.9. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani. 
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik egyéb velejáró 
betegségekben szenvednek és/vagy már 
kezelésben részesülnek –, a beavatkozások 
és megoldások összehasonlított 
hatásosságának meghatározása, valamint 
az adatbázisok és elektronikus 
egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében. 
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára.

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani. 
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik egyéb velejáró 
betegségekben szenvednek és/vagy már 
kezelésben részesülnek –, a beavatkozások 
és megoldások összehasonlított 
hatásosságának meghatározása, valamint 
az adatbázisok és elektronikus 
egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében. 
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára. Az etikai elvek és 
különösen a Helsinki nyilatkozat 
megkövetelik az emberen végzett 
valamennyi kísérletből származó adatok 
közzétételét.

Or. fr
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Módosítás 638
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.9. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani. 
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik egyéb velejáró 
betegségekben szenvednek és/vagy már 
kezelésben részesülnek –, a beavatkozások 
és megoldások összehasonlított 
hatásosságának meghatározása, valamint 
az adatbázisok és elektronikus 
egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében. 
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára.

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani. 
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik ritka betegségekben,
egyéb velejáró betegségekben szenvednek 
és/vagy már kezelésben részesülnek –, a 
beavatkozások és megoldások 
összehasonlított hatásosságának 
meghatározása, valamint az adatbázisok és 
elektronikus egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében. 
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára. Külön támogatást kell 
biztosítani az olyan anyagok preklinikai 
és/vagy klinikai fejlesztése számára, 
amelyek egyértelmű lehetőséget jelentenek 
a nagyrészt kielégítetlen orvosi 
szükségletek számára, mint például 
bizonyos ritka betegségek gyógyszerei.

Or. en

Módosítás 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.9. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani. 
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik egyéb velejáró 
betegségekben szenvednek és/vagy már 
kezelésben részesülnek –, a beavatkozások 
és megoldások összehasonlított 
hatásosságának meghatározása, valamint 
az adatbázisok és elektronikus 
egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében. 
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára.

A klinikai vizsgálatok a biogyógyászati 
ismeretek a betegek számára történő 
felhasználásba való átültetésének 
módszerei, ezért ezek és gyakorlatuk 
javítása számára támogatást kell nyújtani. 
A példák között megemlíthető a jobb 
módszertanok kidolgozása, ami lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálatok a populáció 
releváns csoportjaira összpontosítsanak –
beleértve azokat, akik egyéb velejáró 
betegségekben szenvednek és/vagy már 
kezelésben részesülnek –, a beavatkozások 
és megoldások összehasonlított 
hatásosságának meghatározása, valamint 
az adatbázisok és elektronikus 
egészségügyi nyilvántartások 
adatforrásként történő jobb kihasználása a 
vizsgálatok és az ismeretek transzferében. 
Hasonlóképpen támogatást biztosítanak a 
beavatkozások egyéb típusainak, így 
például a mindennapi körülmények között 
folytatott önálló élettel kapcsolatosaknak a 
transzfere számára. Különösen fontosak a 
ritka betegségek és a gyermekbetegségek 
(többek között a koraszülöttség) területén 
végzett klinikai vizsgálatok.

Or. de

Módosítás 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.10 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.10. Az egészségügyi adatok jobb 
felhasználása

1.10. Az egészségügyi adatok jobb 
összegyűjtése és felhasználása és 
szabványosított adatelemzési technikák
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Módosítás 641
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.10. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az infrastruktúrák és az 
információs struktúrák és források 
integrációját (beleértve azokat, amelyek 
kohorszvizsgálatokból, protokollokból, 
adatgyűjteményekből, mutatókból stb. 
származnak) valamint az adatok 
szabványosítását, interoperabilitását, 
tárolását, megosztását, valamint az ezekhez 
való hozzáférést, hogy lehetővé tegyük az 
adatok megfelelő kihasználását. Figyelmet 
kell fordítani az adatfeldolgozásra, a 
tudásmenedzsmentre, a modellezésre és a 
vizualizációra.

Támogatni kell az infrastruktúrák és az 
információs struktúrák és források 
integrációját (beleértve azokat, amelyek 
kohorszvizsgálatokból, protokollokból, 
adatgyűjteményekből, mutatókból stb. 
származnak) valamint az adatok 
szabványosítását, interoperabilitását, 
tárolását, megosztását, valamint az ezekhez 
való hozzáférést, hogy lehetővé tegyük az 
adatok megfelelő kihasználását. Figyelmet 
kell fordítani az adatfeldolgozásra, a 
tudásmenedzsmentre, a modellezésre és a 
vizualizációra, valamint olyan 
mechanizmusokra, amelyek biztosítják az 
ilyen infrastruktúrák hosszú távú 
fenntarthatóságát az erőforrások legjobb 
felhasználása érdekében.

Or. en

Módosítás 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.11. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák fejlesztését, 
amelyek lehetővé teszik az egészséggel 
kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák fejlesztését, 
amelyek lehetővé teszik az egészséggel 
kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 
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értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, szervekkel és 
transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 
diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 
genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással és az e-egészséggel 
kapcsolatos területeken megjelenő új 
fejlesztések szempontjából, beleértve az 
adatvédelmi szempontokat is. 
Hasonlóképpen szükséges a környezettel és 
az egészséggel kapcsolatos, 
továbbfejlesztett kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és 
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, szervekkel és 
transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 
diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 
genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással, telemedicinával és az 
e-egészséggel kapcsolatos területeken 
megjelenő új fejlesztések szempontjából, 
beleértve az adatvédelmi szempontokat is. 
Hasonlóképpen szükséges a környezettel és 
az egészséggel kapcsolatos, 
továbbfejlesztett kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és 
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

Or. sl

Módosítás 643
Petru Constantin Luhan

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.11. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák fejlesztését, 
amelyek lehetővé teszik az egészséggel 
kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 
értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, szervekkel és 
transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 
diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák, valamint a 
magánélet védelmére gyakorolt hatások 
értékelésének fejlesztését, amelyek 
lehetővé teszik az egészséggel kapcsolatos 
technológiák biztonságosságának, 
hatásosságának, az emberi jogok általuk 
történő védelmének és minőségének 
gyors, pontos és előrejelző értékelését, 
ideértve az új gyógyszereket, biológiai 
készítményeket, fejlett terápiákat és orvosi 
eszközöket. Ez különösen fontos többek 
között a védőoltásokkal, sejt-/szövet- és 
génterápiákkal, szervekkel és 
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genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással és az e-egészséggel 
kapcsolatos területeken megjelenő új 
fejlesztések szempontjából, beleértve az 
adatvédelmi szempontokat is. 
Hasonlóképpen szükséges a környezettel és 
az egészséggel kapcsolatos, 
továbbfejlesztett kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és 
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 
diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 
genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással és az e-egészséggel 
kapcsolatos területeken megjelenő új 
fejlesztések szempontjából, beleértve az 
adatvédelmi szempontokat is. 
Hasonlóképpen szükséges a környezettel és 
az egészséggel kapcsolatos, 
továbbfejlesztett kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és 
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

Or. en

Módosítás 644
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.11. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell a tudományos eszközök, 
módszerek és statisztikák fejlesztését, 
amelyek lehetővé teszik az egészséggel 
kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 
értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, szervekkel és 
transzplantációval, specializált gyártással, 
biobankokkal, új orvosi eszközökkel, 
diagnosztikai/kezelési eljárásokkal, 
genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással és az e-egészséggel 
kapcsolatos területeken megjelenő új 
fejlesztések szempontjából, beleértve az 

Támogatni kell az új, emberre relevánsabb
tudományos eszközök, módszerek és 
statisztikák fejlesztését, integrációját és 
alkalmazását, amelyek lehetővé teszik az 
egészséggel kapcsolatos technológiák 
biztonságosságának, hatásosságának és 
minőségének gyors, pontos és előrejelző 
értékelését, ideértve az új gyógyszereket, 
biológiai készítményeket, fejlett terápiákat 
és orvosi eszközöket. Ez különösen fontos 
többek között a védőoltásokkal, sejt-
/szövet- és génterápiákkal, emberi 
szervekkel és transzplantációval, 
specializált gyártással, biobankokkal, új 
orvosi eszközökkel, diagnosztikai/kezelési 
eljárásokkal, genetikai vizsgálatokkal, 
interoperabilitással és az e-egészséggel 
kapcsolatos területeken megjelenő új 



PE492.814v01-00 46/137 AM\907980HU.doc

HU

adatvédelmi szempontokat is. 
Hasonlóképpen szükséges a környezettel és 
az egészséggel kapcsolatos, 
továbbfejlesztett kockázatértékelési 
módszertanok, tesztelési megközelítések és 
stratégiák támogatása is. Szintén támogatni 
kell a fenti területek etikai szempontjainak 
értékelését segítő, releváns módszerek 
kidolgozását.

fejlesztések szempontjából, beleértve az 
adatvédelmi szempontokat is. 
Hasonlóképpen szükséges a környezettel és 
az egészséggel kapcsolatos, korszerű
kockázatértékelési módszertanok, tesztelési 
megközelítések és stratégiák támogatása is. 
Szintén támogatni kell a fenti területek 
etikai szempontjainak értékelését segítő, 
releváns módszerek kidolgozását.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi technológiáknak fel kellene használniuk a XXI. század emberbiológiai 
tudományok és számítógépes modellezés terén elért eredményeit, hogy relevánsak lehessenek 
az humán orvostudományi és a biztonsági szükségletek számára.

Módosítás 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.12. Aktív időskor, önálló és támogatott 
életvitel

1.12. Egészséges és aktív időskor, önálló és 
támogatott életvitel

Or. en

Módosítás 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.13. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az egyéneket képessé tesszük arra, hogy 
egész életükön át javítsák és menedzseljék 
egészségüket, ez kiadáscsökkentést 
eredményez az egészségügyi 
rendszerekben, mivel lehetővé teszi a 

Ha az egyéneket képessé tesszük arra, hogy 
egész életükön át javítsák és menedzseljék 
egészségüket, ez kiadáscsökkentést 
eredményez az egészségügyi 
rendszerekben, mivel lehetővé teszi a 
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krónikus betegségek intézményeken kívüli 
kezelését, és javítja az egészségügyi 
kimeneteleket. Ehhez olyan kutatásokra 
van szükség, amelyek a viselkedéstani és 
szociális modelleket, a társadalmi 
hozzáállást és törekvéseket vizsgálják a 
személyre szabott egészségügyi 
technológiákkal, mobil és/vagy hordozható 
eszközökkel új diagnosztikai módszerekkel 
és személyre szabott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban, amelyek támogatják az 
egészséges életmódot, jólétet, 
öngondoskodást, a polgárok és az 
egészségügyi szakemberek közötti jobb 
interakciót, a betegségek és a rokkantság 
kezelését célzó, személyre szabott 
programokat, valamint támogatják a 
tudással kapcsolatos infrastruktúrát.

krónikus betegségek intézményeken kívüli 
kezelését, és javítja az egészségügyi 
kimeneteleket. Ehhez olyan kutatásokra 
van szükség, amelyek a viselkedéstani és 
szociális modelleket, a társadalmi 
hozzáállást és törekvéseket vizsgálják a 
személyre szabott egészségügyi 
technológiákkal, mobil és/vagy hordozható 
eszközökkel új diagnosztikai módszerekkel 
és személyre szabott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban, amelyek támogatják az 
egészséges életmódot, jólétet, 
öngondoskodást, a polgárok és az 
egészségügyi szakemberek közötti jobb 
interakciót, a betegségek és a rokkantság 
kezelését célzó, személyre szabott 
programokat a betegek személyes és 
társadalmi önállóságának javítása 
érdekében, valamint támogatják a tudással 
kapcsolatos infrastruktúrát.

Or. es

Módosítás 647
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.13 a) Személyes részvétel az egészség 
önmenedzselésében
A mozgásszegény életmód népesség 
körében való növekedése és az 
életmódváltozás (az iskolában és a 
munkahelyen éppúgy, mint a mindennapi 
életben) vizsgálatokat és konkrét 
tevékenységeket tesznek szükségessé a 
fizikai tevékenység, a mozgás és a 
testmozgás tekintetében a betegségek 
megelőzésével és az azokkal kapcsolatos 
felelősségvállalással összefüggésben akár 
fiziológiai (a funkcionális önállóság 
csökkentése, túlsúly, krónikus testi 
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betegségek), akár lélektani (stressz, 
depressziós tünetek) jellegűek.

Or. fr

Módosítás 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.14. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A krónikus betegségek intézményeken 
kívüli kezelésének támogatása függ az 
egészségügyi szolgáltatók, valamint a 
szociális és informális gondozást nyújtók 
közötti jobb együttműködéstől. Támogatni 
kell az olyan kutatásokat és innovatív 
alkalmazásokat, amelyek elősegítik a 
megosztott információn alapuló 
döntéshozatalt, tények szolgáltatását a 
széles körű alkalmazáshoz, az új 
megoldások piaci felhasználását, beleértve 
az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Támogatást kap a hosszú 
távú gondozás minőségének javítását célzó 
kutatás és innováció is.

A krónikus betegségek intézményeken 
kívüli kezelésének támogatása függ az 
egészségügyi szolgáltatók, valamint a 
szociális és informális gondozást nyújtók 
közötti jobb együttműködéstől. Támogatni 
kell az olyan kutatásokat és innovatív 
alkalmazásokat, amelyek elősegítik a 
megosztott információn alapuló 
döntéshozatalt, tények szolgáltatását a 
széles körű alkalmazáshoz, az új 
megoldások piaci felhasználását, beleértve 
az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Támogatást kap a hosszú 
távú gondozás minőségének javítását célzó 
kutatás és innováció is. A 
társadalomtudományok területén végzett 
interdiszciplináris kutatásokra is szükség 
van ahhoz, hogy a legmegfelelőbb 
megoldások szülessenek a betegek 
szükségleteinek napi szintű kielégítésére, 
és hogy hozzájáruljanak szempontjaik 
érvényesítéséhez, különösen a krónikus 
betegségekben szenvedő betegek, mint a 
ritka betegségekben szenvedők esetében.

Or. en

Módosítás 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Határozatra irányuló javaslat
I.melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.14. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A krónikus betegségek intézményeken 
kívüli kezelésének támogatása függ az 
egészségügyi szolgáltatók, valamint a 
szociális és informális gondozást nyújtók 
közötti jobb együttműködéstől. Támogatni 
kell az olyan kutatásokat és innovatív 
alkalmazásokat, amelyek elősegítik a 
megosztott információn alapuló 
döntéshozatalt, tények szolgáltatását a 
széles körű alkalmazáshoz, az új 
megoldások piaci felhasználását, beleértve 
az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Támogatást kap a hosszú 
távú gondozás minőségének javítását célzó 
kutatás és innováció is.

A krónikus betegségek intézményeken 
kívüli kezelésének támogatása függ az 
egészségügyi szolgáltatók, valamint a 
szociális és informális gondozást nyújtók 
közötti jobb együttműködéstől. Támogatni 
kell az olyan kutatásokat és innovatív 
alkalmazásokat, amelyek elősegítik a 
megosztott információn alapuló 
döntéshozatalt, tények szolgáltatását a 
széles körű alkalmazáshoz, az új 
megoldások piaci felhasználását, beleértve 
az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Támogatást kap a 
közegészségügyi rendszerek és a hosszú 
távú gondozás minőségének javítását célzó 
kutatás és innováció is.

Or. es

Módosítás 650
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.14. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A krónikus betegségek intézményeken 
kívüli kezelésének támogatása függ az 
egészségügyi szolgáltatók, valamint a 
szociális és informális gondozást nyújtók 
közötti jobb együttműködéstől. Támogatni 
kell az olyan kutatásokat és innovatív 
alkalmazásokat, amelyek elősegítik a 
megosztott információn alapuló 
döntéshozatalt, tények szolgáltatását a 
széles körű alkalmazáshoz, az új 
megoldások piaci felhasználását, beleértve 
az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 

A krónikus betegségek intézményeken 
kívüli kezelésének támogatása függ az 
egészségügyi szolgáltatók, köztük a 
kiegészítő és alternatív gyógymódokat 
nyújtó szolgáltatók, valamint a szociális és 
informális gondozást nyújtók közötti jobb 
együttműködéstől. Támogatni kell az olyan
kutatásokat és innovatív alkalmazásokat, 
amelyek elősegítik a megosztott 
információn alapuló döntéshozatalt, tények 
szolgáltatását a széles körű alkalmazáshoz, 
az új megoldások piaci felhasználását, 
beleértve az együttműködést támogató 
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szolgáltatásokat. Támogatást kap a hosszú 
távú gondozás minőségének javítását célzó 
kutatás és innováció is.

távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Támogatást kap a hosszú 
távú gondozás minőségének javítását célzó 
kutatás és innováció is.

Or. en

Módosítás 651
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.14. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A krónikus betegségek intézményeken 
kívüli kezelésének támogatása függ az 
egészségügyi szolgáltatók, valamint a 
szociális és informális gondozást nyújtók 
közötti jobb együttműködéstől. Támogatni 
kell az olyan kutatásokat és innovatív 
alkalmazásokat, amelyek elősegítik a 
megosztott információn alapuló 
döntéshozatalt, tények szolgáltatását a 
széles körű alkalmazáshoz, az új 
megoldások piaci felhasználását, beleértve 
az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Támogatást kap a hosszú 
távú gondozás minőségének javítását célzó 
kutatás és innováció is.

A krónikus betegségek intézményeken 
kívüli kezelésének támogatása függ a 
betegek, az egészségügyi szolgáltatók, 
valamint a szociális és informális 
gondozást nyújtók közötti jobb 
együttműködéstől. Támogatni kell az olyan 
kutatásokat és innovatív alkalmazásokat, 
amelyek elősegítik a megosztott 
információn alapuló döntéshozatalt, tények 
szolgáltatását a széles körű alkalmazáshoz, 
az új megoldások piaci felhasználását, 
beleértve az együttműködést támogató 
távegészségügyi és távgondozási 
szolgáltatásokat. Támogatást kap a hosszú 
távú gondozás minőségének javítását célzó 
kutatás és innováció is.

Or. en

Módosítás 652
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.15. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az egészségügyi (A módosítás a magyar változatot nem 
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technológiák értékelésének és az 
egészségügyi gazdaságnak a fejlesztését, 
valamint a bizonyítékok gyűjtését és a 
bevált gyakorlatok, innovatív technológiák 
és megközelítések terjesztését az 
egészségügyi ágazatban, beleértve az 
információs és telekommunikációs, 
valamint e-egészségügyi alkalmazásokat. 
Támogatni kell az európai és harmadik 
országbeli közegészségügyi rendszerek 
reformjának összehasonlító elemzését, 
valamint közép- és hosszú távú gazdasági 
és társadalmi hatásaik vizsgálatát. 
Támogatni kell az egészségügy jövőbeni 
munkaerő-szükségletének elemzését mind 
a létszám, mind pedig az új ellátási 
mintákhoz szükséges készségek 
szempontjából. Támogatni kell azokat a 
kutatásokat, amelyek az egészséggel 
kapcsolatos egyenlőtlenségek kialakulását, 
egyéb gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségekkel való összefüggéseiket, 
valamint az ezek csökkentését célzó 
európai és más országbeli szakpolitikák 
hatásosságát vizsgálják. Végezetül 
támogatni kell a betegbiztonsági 
megoldások és minőségbiztosítási 
rendszerek, és ezen belül az 
ellátásbiztonság és -minőség terén a 
betegek által játszott szerep értékelését.

érinti.)

Or. en

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.15 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.15 a) Élettudományok az 
orvostudomány szolgálatában:
Elsőbbséget kellene biztosítani azon 
kutatási tevékenységeknek, amelyeket 
adott tagállam nem képes elvégezni, vagy 
nem képes olyan hatékonyan 
megvalósítani, mint az Unió, és amelyek a 
belátható jövőben közvetlenül szolgálják a 
betegek javát.

Or. de

Módosítás 654
Bernd Lange

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.15 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.15 a) A művészeti nevelés jólétre, 
egészségre és társadalmi viselkedésre 
gyakorolt hatásai  
Az egyik fő jelenlegi kihívást az jelenti, 
hogy több életörömöt adjunk az Unió 
polgárai, és különösen a gyermekek 
számára olyan művészeti tevékenységek 
révén, mint a zene, a művészet, az 
irodalom stb., és hogy javítsuk 
egészségüket, jólétüket és társas 
viselkedésüket.

Or. de

Indokolás

Nem szabad alábecsülni a művészeti nevelés jólétre, egészségre és társadalmi viselkedésre 
gyakorolt hatásait. E területben igen jelentős kutatási lehetőségek rejlenek, amelyeket el kell 
ismerni és ki kell használni.
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Módosítás 655
Adam Gierek

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.16. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyújtott támogatás a tevékenységek 
teljes skáláját le fogja fedni, a tudás- és 
technológiatranszfertől nagyszabású 
demonstrációs projektekig, melynek 
eredménye az Európára és nagyobb 
léptékre is igazítható megoldások 
megszületése lesz.

A nyújtott támogatás a tevékenységek 
teljes skáláját le fogja fedni, a tudás- és 
technológiatranszfertől nagyszabású 
demonstrációs projektekig, melynek 
eredménye az Európára és nagyobb 
léptékre is igazítható megoldások 
megszületése lesz. Az Unió elöregedő 
társadalmai előtt álló kihívások legyőzése 
érdekében létfontosságú az 
egészségpolitikai célkitűzések helytálló, 
összehangolt és stratégiai elemzése. Az 
ilyen jellegű koordináció megoldást 
jelenthet a tagállami szakpolitikák 
széttagoltságára és egységességének 
hiányára és javíthatja a tudományos, 
személyes és infrastrukturális potenciálok 
kihasználását az orvosbiológiai kutató 
közösségben, valamint azok körében, akik 
annak végtermékeit használják az orvosi 
gyógyításban. Ahhoz, hogy az innovatív 
egészségügyi kutatások sikeresek legyenek 
alapvető fontosságú, hogy valamennyi 
orvosi létesítmény hosszú távú 
kötelezettséget vállaljon a kutatás 
folyamatos fejlesztése és a fiatal tudósok 
kreatív csoportjainak képzése iránt a 
Marie Curie cselekvési programokon 
keresztül. Ennek a fejlesztésközpontú 
stratégiának támogatnia kell az 
egészségesebb és hatékonyabb Európát 
eredményező kutatási folyamatokat 
egyrészt az európai társadalom 
orvosbiológiai kutatásokban való 
részvétele, másrészt az orvosbiológiai 
kutatások innovatív végtermékei által 
kínált új lehetőségek és kihívások révén. A 
Horizont 2020 keretében megvalósuló 
stratégiai fellépések biztosíthatják azt, 
hogy a szakemberek a jövőben 
hozzájáruljanak az egészségpolitikához a 



PE492.814v01-00 54/137 AM\907980HU.doc

HU

szakpolitikai intézkedések kezdetétől 
fogva, felgyorsíthatják az innovációk 
bevezetését és növelhetik az alkalmazott 
orvosi eljárások versenyképességét; 
ezenkívül támogathatják az 
orvostudomány különböző területeivel 
foglalkozó nagyobb számú tudós és 
szakember közötti határokon átnyúló 
együttműködést annak érdekében, hogy 
valódi megtakarítások valósulhassanak 
meg a nemzeti egészségügyi 
rendszerekben a tudományos előrelépések
révén. A szakorvosképzés olyan 
módosítását, amely korlátozza a tagállami 
orvosi kamarák jelenlegi monopol 
helyzetét, egységes, az egész Unióra 
kiterjedő rendszer alapján kellene 
végrehajtani, és úgy kellene 
megvalósítani, hogy biztosítsa azt, hogy az 
egészségügyi képzés és kutatás Európában 
az orvosi kutatóintézetekben alkalmazott, 
egységes képzési követelményeknek 
megfelelő lehető legjobb eljárásokon 
alapuljon. Az egészségüggyel foglalkozó 
magas szintű uniós tanácsadó testületnek 
végre kellene hajtania az egészségügyi 
kutatások stratégiai tudományos 
összehangolását a Horizont 2020 program 
teljes vertikumában és támogatnia kellene 
a tagállamok különböző 
kutatóközpontjaiban egyidejűleg végzett 
horizontális orvosi kutatásokat. Egy ilyen 
fajta stratégiai koordináció célja az, hogy 
hozzájáruljon az alapvető fontosságú 
orvosi kutatások meghatározásához és a 
jövőbeli programokat a legmagasabb 
szintű kiválósági szabványok alapján 
működő helyi kiválósági központok alá 
vonja, aminek biztosítania kellene, hogy 
az orvostudomány különböző területein 
dolgozó szakemberek már a kezdetektől 
fogva tudományosan hozzájárulhassanak 
ehhez a versenyképes szakpolitikai 
területhez, és garantálni lehessen a 
nemzeti egészségügyi rendszerek 
költséghatékonyságát. Ezenkívül a 
tudományos stratégiai koordináció 
további célja, hogy más tudományos és 
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technológiai kutatási területeket is 
ösztönözzön arra, hogy szerepet 
játsszanak a modern orvosbiológiai 
kutatások által biztosított innovatív 
stratégiákban. A Horizont 2020 
egészségügyi területre vonatkozó, a 
legfelsőbb szintű tudományos 
tanácsadáson alapuló belső stratégiai 
koordinációjának létrehozásával az uniós 
tanácsadói csoport a szinergiák és a 
méretgazdaságosság egészségügy 
területén történő intenzív előmozdításához 
szükséges eszközöket is biztosítani tudja 
majd. Törekedni fog a nemzeti 
egészségügy-politikai finanszírozó 
ügynökségek közötti, valamint a 
Bizottsággal adott esetben bizonyos 
konkrét célkitűzések elérése érdekében 
történő önkéntes konvergenciára, 
valamint uniós szinten a stratégiai 
partnerség megvalósítására az ágazat, a 
nemzeti ügynökségek és a Bizottság 
között; ezenkívül törekedni fog a 
szabályozói testületek és a nemzeti 
egészségügyi hatóságok részvételével 
történő programszintű stratégiai 
konvergenciára. A kutatással kapcsolatos 
valamennyi szinten érvényesülő ilyen 
jellegű módszeres megközelítés célja 
annak biztosítása kell legyen, hogy a 
szakorvosi eljárások szélesebb körben 
álljanak rendelkezésre olcsóbb módszerek 
kidolgozása révén.

Or. pl

Indokolás

Az egészséget szolgáló pozitív szinergiák a tagállami politikák megfelelő összeghangolásán, 
valamint a különböző szakorvosok és kutatóorvosok megfelelő képzésének konvergenciáján 
múlik.

Módosítás 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.16. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyújtott támogatás a tevékenységek 
teljes skáláját le fogja fedni, a tudás- és 
technológiatranszfertől nagyszabású 
demonstrációs projektekig, melynek 
eredménye az Európára és nagyobb 
léptékre is igazítható megoldások 
megszületése lesz.

A nyújtott támogatás a tevékenységek 
teljes skáláját le fogja fedni, a tudás- és 
technológiatranszfertől nagyszabású 
demonstrációs projektekig, melynek 
eredménye az Európára és nagyobb 
léptékre is igazítható megoldások 
megszületése lesz. Figyelembe kell venni a 
termékfejlesztések fontos hosszú távú 
előnyeit az alacsony jövedelmű 
országokban élő betegek számára, és a 
finanszírozást ehhez kell igazítani. Az 
innováción keresztül történő 
termékfejlesztésnek konkrét hozadékai 
lehetnek kézzelfogható eredmények 
formájában a társadalom és a 
szegénységcsökkentés számára a 
szegénységhez kapcsolódó és az 
elhanyagolt betegségekbe való fokozottabb 
beruházásokkal.

Or. en

Módosítás 657
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.16. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyújtott támogatás a tevékenységek 
teljes skáláját le fogja fedni, a tudás- és 
technológiatranszfertől nagyszabású 
demonstrációs projektekig, melynek 
eredménye az Európára és nagyobb 
léptékre is igazítható megoldások 
megszületése lesz.

A nyújtott támogatás a tevékenységek 
teljes skáláját le fogja fedni, a 
kapacitástámogatástól és a tudás- és 
technológiatranszfertől (beleértve az 
egészségpolitikát) nagyszabású 
demonstrációs projektek végrehajtásáig, 
ellenőrzéséig és értékeléséig, melynek 
eredménye az Európára és nagyobb 
léptékre is igazítható megoldások 
megszületése lesz.
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Or. fr

Indokolás

Az egészséget érintő demonstrációs intézkedések csak olyan egyértelműen meghatározott 
politikai, szabályozói és etikai környezetben lehetségesek, amelyet létre kell hozni Európában 
és azon kívül.

Módosítás 658
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.16. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyújtott támogatás a tevékenységek 
teljes skáláját le fogja fedni, a tudás- és 
technológiatranszfertől nagyszabású 
demonstrációs projektekig, melynek 
eredménye az Európára és nagyobb 
léptékre is igazítható megoldások 
megszületése lesz.

A nyújtott támogatás a tevékenységek 
teljes skáláját le fogja fedni, a 
kapacitástámogatástól és a tudás- és 
technológiatranszfertől (beleértve az 
egészségpolitikát) nagyszabású 
demonstrációs projektek végrehajtásáig, 
ellenőrzéséig és értékeléséig, melynek 
eredménye az Európára és nagyobb 
léptékre is igazítható megoldások 
megszületése lesz.

Or. fr

Módosítás 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 1.16. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyújtott támogatás a tevékenységek 
teljes skáláját le fogja fedni, a tudás- és 
technológiatranszfertől nagyszabású 
demonstrációs projektekig, melynek 
eredménye az Európára és nagyobb 
léptékre is igazítható megoldások 
megszületése lesz.

A nyújtott támogatás a tevékenységek 
teljes skáláját le fogja fedni, a 
kapacitástámogatástól és a tudás- és 
technológiatranszfertől (beleértve az 
egészségpolitikát) nagyszabású 
demonstrációs projektek végrehajtásáig, 
ellenőrzéséig és értékeléséig, melynek 
eredménye az Európára és nagyobb 
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léptékre is igazítható megoldások 
megszületése lesz.

Or. fr

Indokolás

Az egészséget érintő demonstrációs intézkedések csak olyan egyértelműen meghatározott 
politikai, szabályozói és etikai környezetben lehetségesek, amelyet létre kell hozni Európában 
és azon kívül.

Módosítás 660
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 661
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 662
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Élelmiszerbiztonság, egészséges 
élelmiszerek és élelmezésbiztonság, 
fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás 
és hegységkutatás, valamint a biogazdaság

Or. sl

Módosítás 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. Fenntartható mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás

2.1. Fenntartható mezőgazdaság, beleértve 
az állattartást, és erdőgazdálkodás

Or. en

Módosítás 666
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a hosszú távon termelékenyebb, 
erőforrás-hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak és 
tartanak fenn, és ezáltal elősegítik a 
virágzó vidéki közösségek fejlődését. Az 
élelmiszer-termelő rendszerek 
létrehozásának célja az, hogy a természeti 
erőforrások pusztítása helyett az 
erőforrásalaptól függenek, illetve azt 
erősítik és táplálják, ami lehetővé teheti a 
fenntartható értékteremtést. A kutatás és 
az innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
hosszú távú termelékenységének és 
erőforrás-hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben és e rendszerek 
biológiai sokféleségre gyakorolt 
hatásainak csökkentése.

Or. en

Módosítás 667
Giles Chichester, Vicky Ford
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HU

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntarthatóbb termelésbe, 
mint például: a növények genetikai 
potenciáljának fokozása a biotikus és 
abiotikus terhelésekhez való jobb 
alkalmazkodás érdekében; a 
mezőgazdaság termelékenységének és 
erőforrás-hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyag- és vízfelhasználás 
hatékonyságának fokozása; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Or. en

Módosítás 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1. pont – 1 bekezdés
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HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható, megfizethető 
és tápanyagban gazdag termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben az élelmiszer-
termelés létrehozásának, 
forgalmazásának, piaci forgalmazásának, 
fogyasztásának és szabályozásának jobb 
megértése és az arra adandó válaszlépések 
kidolgozása érdekében.

Or. en

Módosítás 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1. pont – 1 bekezdés
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HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb, az erőforrásokat 
fokozottabban óvó és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
ugyanakkor megőrzik a virágzó vidéki 
közösségek erőforrásalapját, biológiai 
sokféleségét és támogatják őket. A kutatás 
és az innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a mezőgazdasági rendszerek 
és tájak növelése, tápanyagok és szerves 
anyagok újrahasznosítása, a vízkészletek 
és termőföldek megóvása, és ezáltal a 
termelők éghajlatváltozáshoz és a 
bizonytalanságokhoz való alkalmazkodó 
képességének javítása.

Or. en

Módosítás 670
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1. pont – 1 bekezdés
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HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe,
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb, az erőforrásokat 
fokozottabban óvó és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
ugyanakkor megőrzik a virágzó vidéki 
közösségek természetierőforrás-alapját és 
támogatják azokat. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe és 
élelmiszerellátó rendszerekbe, amelyek a 
következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék és más anyagok Európába 
irányuló nemzetközi importjától való 
függés csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének mezőgazdasági rendszerekben 
és tájakban történő növelése, tápanyagok 
és szerves anyagok újrahasznosítása, a 
vízkészletek és termőföldek megóvása, és 
ezáltal a termelők éghajlatváltozáshoz és a 
bizonytalanságokhoz való alkalmazkodó 
képességének javítása.

Or. en

Módosítás 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntarthatóbb termelésbe, 
mint például: a növények genetikai 
potenciáljának fokozása a biotikus és 
abiotikus terhelésekhez való jobb 
alkalmazkodás érdekében; a 
mezőgazdaság termelékenységének és 
erőforrás-hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyag- és vízfelhasználás 
hatékonyságának fokozása; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Or. en

Indokolás

Az „amelyek a következő” kifejezés helyére a „mint például” lép, így kevésbé korlátozó, 
pontosabb és szélesebb körű a megfogalmazás.

Módosítás 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését, megőrizve a 
fogyasztók egészségét és csökkentve a 
környezeti hatásokat. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Or. es

Módosítás 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1. pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
és ezáltal elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe, 
amelyek a következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
mértékének növelése az elsődleges 
termelési rendszerekben.

Megfelelő tudásra, eszközökre, 
szolgáltatásokra és innovációkra van 
szükség a termelékenyebb, erőforrás-
hatékonyabb, az erőforrásokat 
fokozottabban óvó és rugalmasabb 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
rendszerek támogatásához, amelyek 
elegendő mennyiségű élelmiszert, 
takarmányt, biomasszát és egyéb 
nyersanyagokat biztosítanak, valamint 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, 
ugyanakkor megőrzik az
természetierőforrás-alapot, a biológiai 
sokféleséget és elősegítik a virágzó vidéki 
közösségek fejlődését. A kutatás és az 
innováció lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi célok 
integrálására a fenntartható termelésbe és 
élelmiszerellátó rendszerekbe, amelyek a 
következők: a mezőgazdaság 
termelékenységének és erőforrás-
hatékonyságának növelése; az 
üvegházhatást okozó, mezőgazdasági 
eredetű gázok kibocsátásának csökkentése; 
a tápanyagok a megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése; a növényi 
eredetű fehérjék Európába irányuló 
nemzetközi importjától való függés 
csökkentése; a biológiai sokféleség 
növelése az elsődleges termelési 
rendszerekben.

Or. en

Módosítás 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.1. A termelési hatékonyság növelése és 
az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a 
fenntarthatóság és rugalmasság biztosítása
mellett

2.1.1. A termelési hatékonyság, az 
élelmiszerminőség és -biztonság, a 
fenntarthatóság és a rugalmasság növelése, 
az éghajlatváltozás hatásainak kezelése

Or. en

Módosítás 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.1. A termelési hatékonyság növelése és 
az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a 
fenntarthatóság és rugalmasság biztosítása 
mellett

2.1.1. A termelési hatékonyság, az
élelmiszerminőség és -biztonság növelése 
és az éghajlatváltozás hatásainak kezelése a 
fenntarthatóság és rugalmasság biztosítása 
mellett

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerminőség és -biztonság, valamint a növények egészsége, az érzékeléssel és a 
tápanyagokkal kapcsolatos jellegzetességeik.

Módosítás 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek növelik a 
termelékenységet és a növények, állatok és 
termelési rendszerek 
alkalmazkodóképességét annak érdekében, 

A tevékenységek növelik a 
termelékenységet és a növények, állatok és 
termelési rendszerek 
alkalmazkodóképességét annak érdekében, 
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hogy megbirkózzanak a gyorsan változó 
környezeti/éghajlati feltételekkel és az 
egyre ritkább természeti erőforrásokkal. Az 
ebből származó innovációk segítik az 
alacsony energiafelhasználású, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és alacsony 
hulladékképződéssel járó gazdaságra való 
átállást az élelmiszer- és takarmány ellátó 
lánc teljes hosszában. Ez amellett, hogy 
hozzájárul az élelmiszerbiztonsághoz, új 
lehetőségeket teremt a biomassza, valamint 
a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
melléktermékek biztosítására a nem 
élelmiszeripari alkalmazások széles skálája 
számára.

hogy megbirkózzanak a gyorsan változó 
környezeti/éghajlati feltételekkel és az 
egyre ritkább természeti erőforrásokkal. Az 
ebből származó innovációk segítik az 
alacsony energiafelhasználású, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és alacsony 
hulladékképződéssel járó gazdaságra való 
átállást az élelmiszer- és takarmány ellátó 
lánc teljes hosszában. Ez amellett, hogy 
hozzájárul az élelmiszerbiztonsághoz és a 
fogyasztók egészségéhez, új lehetőségeket 
teremt a biomassza, valamint a 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
melléktermékek biztosítására a nem 
élelmiszeripari alkalmazások széles skálája 
számára.

Or. es

Módosítás 677
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek növelik a 
termelékenységet és a növények, állatok és 
termelési rendszerek 
alkalmazkodóképességét annak érdekében, 
hogy megbirkózzanak a gyorsan változó 
környezeti/éghajlati feltételekkel és az 
egyre ritkább természeti erőforrásokkal. Az 
ebből származó innovációk segítik az 
alacsony energiafelhasználású, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és alacsony 
hulladékképződéssel járó gazdaságra való 
átállást az élelmiszer- és takarmány ellátó 
lánc teljes hosszában. Ez amellett, hogy 
hozzájárul az élelmiszerbiztonsághoz, új 
lehetőségeket teremt a biomassza, valamint 
a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
melléktermékek biztosítására a nem 
élelmiszeripari alkalmazások széles skálája 

A tevékenységek növelik a hosszú távú
termelékenységet és a növények, állatok és 
termelési rendszerek 
alkalmazkodóképességét annak érdekében, 
hogy megbirkózzanak a gyorsan változó 
környezeti/éghajlati feltételekkel és az 
egyre ritkább természeti erőforrásokkal. Az 
ebből származó innovációk segítik az 
alacsony energiafelhasználású, alacsony
külső bevitelű, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és alacsony 
hulladékképződéssel járó gazdaságra való 
átállást az élelmiszer- és takarmány ellátó 
lánc teljes hosszában. Ez amellett, hogy 
hozzájárul az élelmiszerbiztonsághoz, új 
lehetőségeket teremt a biomassza, valamint 
a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
melléktermékek biztosítására a nem 
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számára. élelmiszeripari alkalmazások széles skálája 
számára.

Or. en

Módosítás 678
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, 
mind a bio-mezőgazdaság javára. A 
növények és állatok alkalmazkodást és 
termékenységet szolgáló tulajdonságainak 
genetikai javítása szükségessé teszi a
megfelelő hagyományos és modern 
tenyésztési megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 

Olyan, a teljes ellátási lánc szereplőinek 
tapasztalatait és szakértelmét felhasználó,
több tudományágat felölelő és 
tudományágakon átnyúló
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét és életképességét.
Hangsúlyt kapnak az integrált és változatos 
termelési rendszerek és mezőgazdasági-
ökológiai-gazdasági gyakorlatok. A 
növények és állatok alkalmazkodást és 
termékenységet szolgáló tulajdonságainak 
genetikai javítása szükségessé teszi a
fenntartható hagyományos és modern 
tenyésztési megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb megőrzését az 
erőforráshiányhoz, a kevesebb peszticid 
használatához és a helyi környezeti 
feltételekhez való alkalmazkodás 
érdekében. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további biológiai 
ellenőrző intézkedéseket kell tenni. Az 
állati betegségek – a zoonózist is beleértve 
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kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

– felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenálláshoz 
kapcsolódó nagy sűrűségű állattenyésztési 
rendszerekkel kapcsolatos integrált 
megközelítéssel együtt kell kezelni A 
gyakorlatok állatok jólétére gyakorolt 
hatásainak tanulmányozása segít a 
társadalmi szempontok megválaszolásában.
A fent felsorolt területeket több alapkutatás 
fogja támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében. A rendszer 
természetierőforrás-alapját károsító 
termelési rendszerek hosszú távon nem 
fenntarthatóak és nem termelékenyek, így 
nem is versenyképesek.

Or. en

Módosítás 679
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 

Olyan, a teljes ellátási lánc szereplőinek 
tapasztalatait és szakértelmét felhasználó,
több tudományágat felölelő és 
tudományágakon átívelő megközelítésekre 
van szükség, amelyek javítják a növények, 
állatok, mikroorganizmusok 
eredményességét, miközben biztosítják az 
erőforrások (víz, tápanyagok, energia) 
hatékony felhasználását és a vidéki 
területek ökológiai egységét és 
életképességét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák, az agrárökológiai
és biogazdálkodási módszerek, valamint 
az ökológiai hatékonyságot növelő 
megközelítések felhasználását mind a 
hagyományos, mind a bio-mezőgazdaság 
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megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

javára. A növények és állatok 
alkalmazkodást és termékenységet szolgáló 
tulajdonságainak genetikai javítása 
szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását az 
erőforráshiányhoz, a kevesebb peszticid 
használatához és a helyi környezeti 
feltételekhez való alkalmazkodás 
érdekében. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
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mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési
megközelítéseket és a genetikai erőforrások 
jobb felhasználását. Megfelelő figyelmet 
kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását a mezőgazdaság minden 
típusa javára. A növények és állatok 
alkalmazkodást és termékenységet szolgáló 
tulajdonságainak genetikai javítása 
szükségessé teszi a rendelkezésre álló
tenyésztési technológiák számára a 
genetikai erőforrások jobb felhasználását, 
olyan új és diverzifikált termékek 
(élelmiszer, takarmány, anyagok, energia) 
előállítása lehetőségeinek megteremtése 
révén, amelyek kielégítik az alacsony 
szén-dioxid-terhelésű, rövidláncú 
szállítási rendszerek iránti növekvő 
keresletet. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és annak érdekében, hogy 
ezenkívül hozzájáruljon Európa vezető 
szerepéhez a globális 
kezdeményezésekben.

Or. en
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Módosítás 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 

Olyan, a teljes ellátási lánc szereplőinek 
tapasztalatait és szakértelmét felhasználó,
több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét és életképességét.
Hangsúlyt kapnak az integrált és változatos 
termelési rendszerek és mezőgazdasági 
gyakorlatok, ideértve a precíziós 
technológiák, az agrárökológiai és
biogazdálkodási módszerek, valamint az
ökológiai hatékonyságot növelő 
megközelítések felhasználását mind a 
hagyományos, mind a bio-mezőgazdaság 
javára. A növények és állatok 
alkalmazkodást és termékenységet szolgáló 
tulajdonságainak genetikai javítása 
szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását az 
erőforráshiányhoz, a kevesebb peszticid 
használatához és a helyi környezeti 
feltételekhez való alkalmazkodás 
érdekében. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
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megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
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amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja, és a talajban található, felszíni és 
felszín alatti vízforrások veszteségeinek 
minimalizálására. Támogatni kell az 
állatok és növények egészségét, és további 
integrált intézkedéseket kell tenni a 
betegségek és a kártevők elleni védekezés 
terén. Az állati betegségek – a zoonózist is 
beleértve – felszámolását célzó stratégiákat 
a mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 683
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok, 
mikroorganizmusok eredményességét, 
miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 

Olyan, a teljes ellátási lánc szereplőinek 
tapasztalatait és szakértelmét felhasználó,
több tudományágat felölelő és 
tudományágakon átívelő megközelítésekre 
van szükség, amelyek javítják a növények, 
állatok, mikroorganizmusok 
eredményességét, miközben biztosítják az 
erőforrások (víz, tápanyagok, energia) 
hatékony felhasználását és a vidéki 
területek ökológiai egységét és 
életképességét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák, az agrárökológiai
és biogazdálkodási módszerek, valamint 
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szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

az ökológiai hatékonyságot növelő 
megközelítések felhasználását mind a 
hagyományos, mind a bio-mezőgazdaság 
javára. A növények és állatok 
alkalmazkodást és termékenységet szolgáló 
tulajdonságainak genetikai javítása 
szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

Or. en

Módosítás 684
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok,
mikroorganizmusok eredményességét, 

Olyan, több tudományágat felölelő 
megközelítésekre van szükség, amelyek 
javítják a növények, állatok és
mikroorganizmusok eredményességét, 
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miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását és a vidéki területek 
ökológiai egységét. Hangsúlyt kapnak az 
integrált és változatos termelési rendszerek 
és mezőgazdasági gyakorlatok, ideértve a 
precíziós technológiák és ökológiai 
hatékonyságot növelő megközelítések 
felhasználását mind a hagyományos, mind 
a bio-mezőgazdaság javára. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

miközben biztosítják az erőforrások (víz, 
tápanyagok, energia) hatékony 
felhasználását, a termelés minőségét és a 
vidéki területek ökológiai egységét.
Hangsúlyt kapnak az integrált és változatos 
termelési rendszerek és mezőgazdasági 
gyakorlatok, ideértve a precíziós 
technológiák és ökológiai hatékonyságot 
növelő megközelítések felhasználását mind 
a hagyományos, mind a bio-mezőgazdaság 
javára. A növények és állatok 
alkalmazkodást és termékenységet szolgáló 
tulajdonságainak genetikai javítása 
szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.

Or. fr

Módosítás 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.2 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.2. Ökoszisztéma-szolgáltatások és 
közjavak nyújtása

2.1.2. A mezőgazdaság többfunkciós 
jellegének megerősítése, ideértve
ökoszisztéma-szolgáltatások és közjavak
nyújtását is

Or. en

Módosítás 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.2. Ökoszisztéma-szolgáltatások és 
közjavak nyújtása

2.1.2. A mezőgazdaság többfunkciós 
jellegének megerősítése, ideértve 
szolgáltatások és közjavak nyújtását is

Or. en

Indokolás

A többfunkciós jelleg a mezőgazdasági felhasználást az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal ötvöző 
átfogó megközelítés; konzisztenciát kell biztosítani a KAP és a kutatási programok között.

Módosítás 687
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és
jelentős, a piac által jelenleg nem 
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például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.

jutalmazott ökológiai szolgáltatásokat 
nyújtanak, ilyen például a funkcionális és 
az in-situ biológiai sokféleség, a beporzás,
a vízminőség és a víz rendelkezésre állása,
vízrendezés, a mezőgazdasági és erdős táj,
a talajműködés, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, az
éghajlat stabilitása, az üvegházhatású 
gázok csökkentése, a levegőminőség, 
valamint az árvizekkel, aszályokkal és 
tüzekkel szembeni ellenálló képesség. A
jólétet teremtő, de saját 
természetierőforrás-alapjaikat károsító 
rendszerek nem lehetnek versenyképesek, 
így a természeti folyamatok 
kiaknázásának ténylegesen fenntartható 
rendszereit kell kidolgozni. A kutatási 
tevékenységek irányítási megoldások és 
döntéstámogató eszközök rendelkezésre 
bocsátása, valamint azok nem piaci 
értékének felbecsülése révén támogatják e 
közjavak és szolgáltatások nyújtását. A 
kezelendő speciális kérdések között 
szerepel azon különböző
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása és kidolgozása, amelyek 
várhatóan teljesíteni fogják ezeket a 
célokat. A mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.

Or. en

Módosítás 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.2 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat.
Foglalkozni fognak a
mezőgazdasági/erdészeti rendszerek 
társadalmi-gazdasági és összehasonlító 
értékelésével, valamint azok 
fenntarthatóságával. A mezőgazdasági 
rendszerek aktív irányításában bekövetkező 
változások – beleértve a technológiák 
alkalmazását és a bevett gyakorlatok 
megváltozását – elősegítik az 
üvegházhatású gázok visszaszorítását, 
valamint a mezőgazdasági ágazatnak az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodóképességét.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági kistermelés/az erdőgazdálkodás rendszereire vonatkozó társadalmi-
gazdasági kutatást a mezőgazdaság többfunkciós vonatkozásai tekintetében végzett kutatás 
szerves részévé kell tenni, és a mezőgazdasági rendszerek aktív irányításában végrehajtandó 
változtatások támogatása érdekében napirenden kell tartani.
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Módosítás 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat.
Foglalkozni fognak a
mezőgazdasági/erdészeti rendszerek 
társadalmi-gazdasági és összehasonlító 
értékelésével, valamint azok 
fenntarthatóságával. A mezőgazdasági 
rendszerek aktív irányításában bekövetkező 
változások – beleértve a technológiák 
alkalmazását és a bevett gyakorlatok 
megváltozását – elősegítik az 
üvegházhatású gázok visszaszorítását, 
valamint a mezőgazdasági ágazatnak az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodóképességét. A 
biotechnológia a biológiai rendszerek jobb 
megértése, valamint a mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás termelékenységének 
fokozására szolgáló különböző eszközök 
elérhetővé tétele révén javíthatja például a 
jelenlegi mezőgazdasági és 
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erdőgazdálkodási erőforrások 
használatának hatékonyságát. Biztosítja 
továbbá a megfelelő élelmiszer- és 
takarmányellátást, ami különösen fontos 
a világpiacok múlt- és jövőbeli zavarainak 
fényében. A különböző mezőgazdasági 
technológiák előnyeinek kombinálását 
ösztönözni kell az emberi egészséget és a 
környezetet érintő valódi előnyök elérése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 690
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl a nonprofit 
megközelítés részét képezve szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
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elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.

bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.
Figyelmet kell fordítani az olyan helyi, 
nem kereskedelmi jellegű élelmiszer-
termelő rendszerekre, mint a városi 
kertek.

Or. fr

Módosítás 691
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, víztárolás 
és vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
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visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.

visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.
Ez szükségessé teszi a (mezőgazdasági, 
tájrendezési és erdőgazdálkodási) 
öntözéshez, a környezeti 
helyreállításhoz/javításhoz, az erdőtüzek 
oltásához, szabadidős tevékenységekhez és 
a közvízellátáshoz használt alternatív 
vízforrásokkal (pl. kezelt szennyvíz) 
folytatott és integrált vízgazdálkodást.

Or. en

Módosítás 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ 
biológiai sokféleség, a beporzás, 
vízrendezés, a táj, és az erózióhoz 
kapcsolódó területeken az aszály, valamint 
a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
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bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.

beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági 
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.

Or. es

Módosítás 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vidéki közösségek részére fejlesztési 
lehetőségeket nyitnak meg az elsődleges 
termelésre és az ökoszisztéma-
szolgáltatások nyújtására való képességük 
erősítése, valamint az olyan új és 
diverzifikált termékek (élelmiszer, 
takarmány, anyagok, energia) előállítása 
lehetőségeinek megteremtése révén, 
amelyek kielégítik az alacsony szén-
dioxid-terhelésű, rövidláncú szállítási 
rendszerek iránti növekvő keresletet. 
Társadalmi-gazdasági kutatások mellett új 
koncepciók és intézményi innovációk 
szükségesek ahhoz, hogy biztosítsák a 
vidéki területek kohézióját és 
megakadályozzák a gazdasági és 
társadalmi marginalizálódást, elősegítsék a 
gazdasági (beleértve a szolgáltatási 
ágazatbeli) tevékenységek 
diverzifikációját, biztosítsák a megfelelő 
kapcsolatot a vidéki és városi területek 
között, valamint hogy elősegítsék az 
információcserét, a demonstrációs és 
innovációs tevékenységeket, az 
információterjesztést, és előmozdítsák a 
részvételen alapuló erőforrás-gazdálkodást.
Emellett szükség van annak 
megvizsgálására, hogy a vidéki 
térségekben a közjavak miként járhatnak 

Társadalmi-gazdasági kutatások mellett új 
koncepciók és intézményi innovációk 
szükségesek ahhoz, hogy biztosítsák a 
vidéki területek kohézióját és 
megakadályozzák a gazdasági és 
társadalmi marginalizálódást, elősegítsék a 
gazdasági (beleértve a szolgáltatási 
ágazatbeli) tevékenységek 
diverzifikációját, biztosítsák a megfelelő 
kapcsolatot a vidéki és városi területek 
között, valamint hogy elősegítsék az 
információcserét, a demonstrációs és 
innovációs tevékenységeket, az 
információterjesztést, és előmozdítsák a 
részvételen alapuló erőforrás-gazdálkodást.
Emellett szükség van annak 
megvizsgálására, hogy a vidéki 
térségekben a közjavak miként járhatnak 
helyi/regionális vagy európai társadalmi-
gazdasági előnyökkel. A helyi
tevékenységeket például ágazatközi kutatás 
egészíti majd ki régiók közötti és európai 
szinten. A szükséges elemzési eszközök, 
mutatók, modellek és előretekintő 
tevékenységek nyújtásával a kutatási 
projektek támogatni fogják a szakpolitikák 
kidolgozóit és más szereplőket a megfelelő 
stratégiák, szakpolitikák és jogszabályok 
alkalmazásában, nyomon követésében és 



PE492.814v01-00 88/137 AM\907980HU.doc

HU

helyi/regionális társadalmi-gazdasági 
előnyökkel. A regionális és helyi szinten
meghatározott innovációs szükségleteket
ágazatközi kutatás egészíti majd ki régiók 
közötti és európai szinten. A szükséges 
elemzési eszközök, mutatók, modellek és 
előretekintő tevékenységek nyújtásával a 
kutatási projektek támogatni fogják a 
szakpolitikák kidolgozóit és más 
szereplőket a megfelelő stratégiák, 
szakpolitikák és jogszabályok 
alkalmazásában, nyomon követésében és 
értékelésében, nem csak a vidéki területek, 
hanem az egész biogazdaság 
vonatkozásában. Eszközökre és adatokra is 
szükség van a különböző 
erőforráshasználat-fajták (föld, víz és 
egyéb inputok) és a biogazdaság termékei 
közötti lehetséges kompromisszumok 
megfelelő értékelésére is. Foglalkozni 
fognak a mezőgazdasági/erdészeti 
rendszerek társadalmi-gazdasági és 
összehasonlító értékelésével, valamint 
azok fenntarthatóságával.

értékelésében, nem csak a vidéki területek, 
hanem az egész biogazdaság 
vonatkozásában. Nagyon fontos, hogy a 
célnak megfelelő és hatékony szabályozás 
legyen érvényben, és hogy javítsák a 
szabályozás hatásainak, valamint az 
agrárágazat és a gazdálkodók megfelelési 
költségeinek értékelését. Eszközökre és 
adatokra is szükség van a különböző 
erőforráshasználat-fajták (föld, víz és 
egyéb inputok) és a biogazdaság termékei 
közötti lehetséges kompromisszumok 
megfelelő értékelésére is.

Or. en

Módosítás 694
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 pont – 2.1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vidéki közösségek részére fejlesztési 
lehetőségeket nyitnak meg az elsődleges 
termelésre és az ökoszisztéma-
szolgáltatások nyújtására való képességük 
erősítése, valamint az olyan új és 
diverzifikált termékek (élelmiszer, 
takarmány, anyagok, energia) előállítása 
lehetőségeinek megteremtése révén, 
amelyek kielégítik az alacsony szén-
dioxid-terhelésű, rövidláncú szállítási 
rendszerek iránti növekvő keresletet.

A vidéki közösségek részére fejlesztési 
lehetőségeket nyitnak meg az elsődleges 
termelésre és az ökoszisztéma-
szolgáltatások nyújtására való képességük 
erősítése, valamint az olyan új és 
diverzifikált termékek (élelmiszer, 
takarmány, anyagok, energia) előállítása 
lehetőségeinek megteremtése révén, 
amelyek kielégítik az alacsony szén-
dioxid-terhelésű, rövidláncú szállítási 
rendszerek iránti növekvő keresletet.
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Társadalmi-gazdasági kutatások mellett új 
koncepciók és intézményi innovációk 
szükségesek ahhoz, hogy biztosítsák a 
vidéki területek kohézióját és 
megakadályozzák a gazdasági és 
társadalmi marginalizálódást, elősegítsék a 
gazdasági (beleértve a szolgáltatási 
ágazatbeli) tevékenységek 
diverzifikációját, biztosítsák a megfelelő 
kapcsolatot a vidéki és városi területek 
között, valamint hogy elősegítsék az 
információcserét, a demonstrációs és 
innovációs tevékenységeket, az 
információterjesztést, és előmozdítsák a 
részvételen alapuló erőforrás-gazdálkodást.
Emellett szükség van annak 
megvizsgálására, hogy a vidéki 
térségekben a közjavak miként járhatnak 
helyi/regionális társadalmi-gazdasági 
előnyökkel. A regionális és helyi szinten 
meghatározott innovációs szükségleteket 
ágazatközi kutatás egészíti majd ki régiók 
közötti és európai szinten. A szükséges 
elemzési eszközök, mutatók, modellek és 
előretekintő tevékenységek nyújtásával a 
kutatási projektek támogatni fogják a 
szakpolitikák kidolgozóit és más 
szereplőket a megfelelő stratégiák, 
szakpolitikák és jogszabályok 
alkalmazásában, nyomon követésében és 
értékelésében, nem csak a vidéki területek, 
hanem az egész biogazdaság 
vonatkozásában. Eszközökre és adatokra is 
szükség van a különböző 
erőforráshasználat-fajták (föld, víz és 
egyéb inputok) és a biogazdaság termékei 
közötti lehetséges kompromisszumok 
megfelelő értékelésére is. Foglalkozni 
fognak a mezőgazdasági/erdészeti 
rendszerek társadalmi-gazdasági és 
összehasonlító értékelésével, valamint azok 
fenntarthatóságával.

Társadalmi-gazdasági kutatások mellett új
koncepciók és intézményi innovációk 
szükségesek ahhoz, hogy biztosítsák a 
vidéki területek kohézióját és 
megakadályozzák a gazdasági és 
társadalmi marginalizálódást, elősegítsék a 
gazdasági (beleértve a szolgáltatási 
ágazatbeli) tevékenységek 
diverzifikációját, biztosítsák a megfelelő 
kapcsolatot a vidéki és városi területek 
között, valamint hogy elősegítsék az 
információcserét, a demonstrációs és 
innovációs tevékenységeket, az 
információterjesztést, és előmozdítsák a 
részvételen alapuló erőforrás-gazdálkodást.
Emellett szükség van annak 
megvizsgálására, hogy a vidéki 
térségekben a közjavak miként járhatnak 
helyi/regionális társadalmi-gazdasági 
előnyökkel. A regionális és helyi szinten 
meghatározott innovációs szükségleteket 
ágazatközi kutatás egészíti majd ki régiók 
közötti és európai szinten. A szükséges 
elemzési eszközök, mutatók, modellek és 
előretekintő tevékenységek nyújtásával a 
kutatási projektek támogatni fogják a 
szakpolitikák kidolgozóit és más 
szereplőket a megfelelő stratégiák, 
szakpolitikák és jogszabályok 
alkalmazásában, nyomon követésében és 
értékelésében, nem csak a vidéki területek, 
hanem az egész biogazdaság 
vonatkozásában. Eszközökre és adatokra is 
szükség van a különböző 
erőforráshasználat-fajták (föld, víz és 
egyéb inputok) és a biogazdaság termékei 
közötti lehetséges kompromisszumok 
megfelelő értékelésére is. Foglalkozni 
fognak a mezőgazdasági/erdészeti 
rendszerek társadalmi-gazdasági és 
összehasonlító értékelésével, valamint azok 
fenntarthatóságával. Figyelembe veszik az 
új technológiák kívánatossága és 
elfogadhatósága értékelésének 
átláthatósági eljárásához kapcsolódó 
kritériumokat, valamint a civil társadalom 
aggodalmait.
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Or. en

Módosítás 695
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 2.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. A 
versenyképesség különböző szinteken 
határozható meg, a cél olyan rendszerek 
megvalósítása, amelyek azt is lehetővé 
teszik a gazdálkodók számára, hogy helyi 
és regionális szinten versenyképesek 
legyenek. Az Uniónak koherens 
megközelítést kell kidolgoznia, hogy a 
globális piaci versenyképességre törekvés 
ne hasson az uniós erőfeszítések ellen, és 
finanszírozást kell biztosítani a virágzó 
helyi gazdaságok és a rövid élelmiszer-
termelési és -ellátási láncok kialakítására. 
Alaposan meg kell vizsgálni a korábban 
„versenyképesnek” és „termelékenynek” 
tekintett, bemenetigényes termelési 
rendszerek negatív externáliáit, és a 
„megfizethető” élelmiszer fogalmánál 
figyelembe kell venni az adófizetők 
pénztárcáját és az állami költségvetést 



AM\907980HU.doc 91/137 PE492.814v01-00

HU

terhelő környezeti és közegészségügyi 
költségeket is. Ez a megközelítés 
hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot és e) biztosítja, hogy mindenki 
egészséges, hiteles származású, jó 
minőségű és biztonságos élelmiszerek 
nagy választékához jusson. Ezenkívül a 
fogyasztói igényekre és a kevesebb 
nyersanyagot felhasználó, és kisebb 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátású, 
versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerekre kell fókuszálniuk.

Or. en

Módosítás 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 2.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
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élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot és e) a kutatási tevékenységek 
arra összpontosítanak, hogy mindenki 
egészséges, hiteles származású, jó 
minőségű és biztonságos élelmiszerek 
nagy választékához jusson.

Or. en

Módosítás 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 2.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
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élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó,
akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó
szolgáltatásokra, a mezőgazdasági 
kistermelés minden típusára és termékére, 
az elsődleges termeléstől a fogyasztásig, 
legyen szó akár hagyományos, akár 
biotermékekről. Ez a megközelítés 
hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és mezőgazdasági és
élelmiszeripari innovációval való 
előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

Or. en

Módosítás 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 2.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
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és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
akár hagyományos fenntarthatóan 
intenzív, akár bioszolgáltatásokra, az 
elsődleges termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és mezőgazdasági
élelmiszeripari innovációval való 
előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

Or. en

Módosítás 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó, 
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akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 
megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel, az étkezési szokásokkal és 
a (gyermek- és felnőttkori) elhízással
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

Or. es

Módosítás 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó,
akár hagyományos, akár 
bioszolgáltatásokra, az elsődleges 
termeléstől a fogyasztásig. Ez a 

Foglalkozni kell a fogyasztók biztonságos, 
egészséges és megfizethető élelmiszerek 
iránti igényével, miközben figyelembe kell 
venni az élelmiszerfogyasztási szokások és 
az élelmiszerek, valamint a takarmányok 
termelésének az emberi egészségre és az 
egész ökoszisztémára gyakorolt hatását.
Foglalkozni kell az élelmiszer- és 
takarmány-biztonsággal, az európai agrár-
élelmiszeripari ágazat versenyképességével 
és az élelmiszer-termelés és -ellátás 
fenntarthatóságával, ami kiterjed majd az 
egész élelmiszerláncra és a kapcsolódó
szolgáltatásokra, a mezőgazdasági 
kistermelés minden típusára és termékére, 
az elsődleges termeléstől a fogyasztásig.
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megközelítés hozzájárul a) az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság eléréséhez minden 
európai polgár számára és az éhség 
megszüntetéséhez a világban, b) az 
egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével és élelmiszeripari innovációval 
való előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

Ez a megközelítés hozzájárul a) az 
élelmezés- és élelmiszerbiztonság 
eléréséhez minden európai polgár számára 
és az éhség megszüntetéséhez a világban, 
b) az egészséges és fenntartható étkezési 
szokásokra történő váltásnak a fogyasztók 
képzésével, valamint mezőgazdasági és 
élelmiszeripari innovációval való 
előmozdítása által csökkenti az 
élelmiszerekkel és az étkezési szokásokkal 
kapcsolatos betegségek jelentette terhet, c) 
csökkenti a víz- és energiafogyasztást az 
élelmiszerek feldolgozásában, szállításában 
és forgalmazásában, továbbá d) 2030-ra 
50%-kal csökkenti az élelmiszeripari 
hulladékot.

Or. en

Módosítás 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2. pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási tevékenységeknek arra kell 
összpontosítaniuk, hogy mindenki 
egészséges, hiteles származású, jó 
minőségű és biztonságos élelmiszerek nagy 
választékához jusson. Ezenkívül a 
fogyasztói igényekre és a kevesebb 
nyersanyagot felhasználó, és kisebb 
melléktermék-, hulladék- és 
üvegházhatásúgáz-kibocsátású, 
versenyképes élelmiszer-feldolgozási 
módszerekre kell fókuszálniuk.

Or. en

Indokolás

Az egészség egyik fontos meghatározó tényezőjeként kell elismerni az élelmiszer-termelést.
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Módosítás 702
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2. pont – 2.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztói preferenciák, szokások, 
igények, magatartás, életstílus és képzés 
mind napirenden lesz, és a fogyasztók, 
valamint az élelmiszerlánc-kutatóközösség 
és szereplői közötti kommunikáció 
nagyobb hangsúlyt kap annak érdekében, 
hogy a fogyasztói döntések 
megalapozottak legyenek, a fogyasztás 
fenntarthatóvá váljon és mindez kedvező 
hatást gyakoroljon a termelésre, az inkluzív 
növekedésre és az életminőségre, 
különösen a rászoruló rétegek körében. A 
szociális innováció megválaszolja a 
társadalmi kihívásokat, és a fogyasztói 
tudományok innovatív modelljei és 
módszerei összehasonlítható adatokat 
szolgáltatnak és megalapozzák az uniós 
szakpolitikai igényekre adandó válaszokat.

A fogyasztói preferenciák, szokások, 
igények, magatartás, életstílus és képzés 
mind napirenden lesz, és a fogyasztók, 
valamint az élelmiszerlánc-kutatóközösség 
és szereplői közötti kommunikáció 
nagyobb hangsúlyt kap annak érdekében, 
hogy a fogyasztói döntések 
megalapozottak és átgondoltak legyenek, a 
fogyasztás fenntarthatóvá váljon és mindez 
kedvező hatást gyakoroljon a termelésre, 
az inkluzív növekedésre és az 
életminőségre, különösen a rászoruló 
rétegek körében. A szociális innováció 
megválaszolja a társadalmi kihívásokat, és 
a fogyasztói tudományok innovatív 
modelljei és módszerei összehasonlítható 
adatokat szolgáltatnak és megalapozzák az 
uniós szakpolitikai igényekre adandó 
válaszokat.

Or. en

Módosítás 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2. pont – 2.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táplálkozási szükségletek, valamint az 
élelmiszereknek az élettani folyamatokra, a 
fizikai és mentális teljesítményre gyakorolt 
hatása szintén vizsgálat tárgya lesz, éppúgy 
mint az étkezés, az idősödés, a krónikus 
betegségek és rendellenességek és az 
étkezési szokások közötti kapcsolatok.

A táplálkozási szükségletek, valamint az 
élelmiszereknek az élettani folyamatokra, a 
fizikai és mentális teljesítményre gyakorolt 
hatása szintén vizsgálat tárgya lesz, éppúgy 
mint az étkezés, az idősödés, a krónikus 
betegségek és rendellenességek és az 
étkezési szokások közötti kapcsolatok. A 
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Kialakítják az egészség és a jólét javulását 
elősegítő étkezési szokásokat és 
innovációkat. Kiértékelik, figyelemmel 
kísérik, ellenőrzik és az összes élelmiszer-
és ivóvíz-kínálati láncon nyomon követik 
az élelmiszerek vegyi és mikrobális 
szennyezettségét, kockázatát, az annak 
való kitettséget a termeléstől és tárolástól a 
feldolgozásig, csomagolásig, terjesztésig, 
közétkeztetésig és az otthoni ételkészítésig.
Az élelmiszerbiztonsági innovációk, a 
feljavított kockázatkommunikációs 
eszközök és a jobb élelmiszerbiztonsági 
szabványok növelni fogják a fogyasztói 
bizalmat és a fogyasztók védelmét 
Európában. A globális szinten feljavított 
élelmiszerbiztonsági szabványok az 
európai élelmiszeripar 
versenyképességének erősítésében is 
segítenek.

növények egészséges alkotórészeinek (pl. a 
másodlagos metabolitok), valamint a 
kultúrnövények egészségi állapotának 
vizsgálata és javítása révén fokozni kell a 
minőségi és egészséges táplálkozást. 
Kialakítják az egészség és a jólét javulását 
elősegítő étkezési szokásokat és 
innovációkat. Kiértékelik, figyelemmel 
kísérik, ellenőrzik és az összes élelmiszer-
és ivóvíz-kínálati láncon nyomon követik 
az élelmiszerek vegyi és mikrobális 
szennyezettségét, kockázatát, az annak 
való kitettséget a termeléstől és tárolástól a 
feldolgozásig, csomagolásig, terjesztésig, 
közétkeztetésig és az otthoni ételkészítésig.
Az élelmiszerbiztonsági innovációk, a 
feljavított kockázatkommunikációs 
eszközök és a jobb élelmiszerbiztonsági 
szabványok növelni fogják a fogyasztói 
bizalmat és a fogyasztók védelmét 
Európában. A globális szinten feljavított 
élelmiszerbiztonsági szabványok az 
európai élelmiszeripar 
versenyképességének erősítésében is 
segítenek.

Or. en

Módosítás 704
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2. pont – 2.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve az 
élelmiszerek tervezését, feldolgozását, 
csomagolását, folyamatellenőrzését, a 
hulladékok csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 

Hosszú távon csak a fenntartható 
termelési rendszerek lehetnek 
versenyképesek. Az élelmiszer- és 
takarmánytermelési lánc minden 
szakaszában – beleértve az élelmiszerek 
tervezését, feldolgozását, csomagolását, 
folyamatellenőrzését, a hulladékok 
csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
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miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni.
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, egészséges,
megfizethető és jó minőségű termékeket 
fognak kidolgozni, szem előtt tartva azt is, 
hogy a megfizethetőség fogalmának ki 
kell terjednie a rendszer externáliáira is, 
ideértve a közegészségügyi és környezeti 
hatásokon keresztül az adófizetőkre 
háruló költségeket is. Ez erősíteni fogja az 
európai élelmiszer-ellátási lánc innovációs 
potenciálját, fokozni fogja 
versenyképességét, gazdasági növekedést 
és munkahelyeket hoz létre és lehetővé 
teszi, hogy az európai élelmiszeripar 
alkalmazkodni tudjon a változásokhoz.
További vizsgálandó kérdések a 
nyomonkövethetőség, a logisztika és a 
szolgáltatások, a társadalmi-gazdasági 
tényezők, az élelmiszerlánc ellenálló 
képessége a környezeti és éghajlati 
kockázatokkal szemben, továbbá az 
élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak felszámolása.

Or. en

Módosítás 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2. pont – 2.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A táplálkozási szükségletek, valamint az 
élelmiszereknek az élettani folyamatokra, a 
fizikai és mentális teljesítményre gyakorolt 

A táplálkozási szükségletek, valamint az 
élelmiszereknek az élettani folyamatokra, a 
fizikai és mentális teljesítményre gyakorolt 
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hatása szintén vizsgálat tárgya lesz, éppúgy 
mint az étkezés, az idősödés, a krónikus 
betegségek és rendellenességek és az 
étkezési szokások közötti kapcsolatok.
Kialakítják az egészség és a jólét javulását 
elősegítő étkezési szokásokat és 
innovációkat. Kiértékelik, figyelemmel 
kísérik, ellenőrzik és az összes élelmiszer-
és ivóvíz-kínálati láncon nyomon követik 
az élelmiszerek vegyi és mikrobális 
szennyezettségét, kockázatát, az annak 
való kitettséget a termeléstől és tárolástól a 
feldolgozásig, csomagolásig, terjesztésig, 
közétkeztetésig és az otthoni ételkészítésig.
Az élelmiszerbiztonsági innovációk, a 
feljavított kockázatkommunikációs 
eszközök és a jobb élelmiszerbiztonsági 
szabványok növelni fogják a fogyasztói 
bizalmat és a fogyasztók védelmét 
Európában. A globális szinten feljavított 
élelmiszerbiztonsági szabványok az 
európai élelmiszeripar 
versenyképességének erősítésében is 
segítenek.

hatása szintén vizsgálat tárgya lesz, éppúgy 
mint az étkezés, az idősödés, a krónikus 
betegségek és rendellenességek és az 
étkezési szokások közötti kapcsolatok. A 
növények egészséges alkotórészeinek (pl. a 
másodlagos metabolitok), valamint a 
kultúrnövények egészségi állapotának 
vizsgálata és javítása révén fokozni kell a 
minőségi és egészséges táplálkozást. 
Kialakítják az egészség és a jólét javulását 
elősegítő étkezési szokásokat és 
innovációkat. Kiértékelik, figyelemmel 
kísérik, ellenőrzik és az összes élelmiszer-
és ivóvíz-kínálati láncon nyomon követik 
az élelmiszerek vegyi és mikrobális 
szennyezettségét, kockázatát, az annak 
való kitettséget a termeléstől és tárolástól a 
feldolgozásig, csomagolásig, terjesztésig, 
közétkeztetésig és az otthoni ételkészítésig.
Az élelmiszerbiztonsági innovációk, a 
feljavított kockázatkommunikációs 
eszközök és a jobb élelmiszerbiztonsági 
szabványok növelni fogják a fogyasztói 
bizalmat és a fogyasztók védelmét 
Európában. A globális szinten feljavított 
élelmiszerbiztonsági szabványok az 
európai élelmiszeripar 
versenyképességének erősítésében is 
segítenek.

Or. en

Módosítás 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 2 pont – 2.2 pont – 2.2.3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.3. Fenntartható és versenyképes agrár-
élelmiszeripar

2.2.3. Fenntartható, megfizethető és 
versenyképes agrár-élelmiszeripar

Or. en
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Módosítás 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2. pont – 2.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve az 
élelmiszerek tervezését, feldolgozását, 
csomagolását, folyamatellenőrzését, a 
hulladékok csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni.
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve a 
mezőgazdasági termelést, az élelmiszerek 
tervezését, feldolgozását, csomagolását, 
folyamatellenőrzését, a hulladékok 
csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni.
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

Or. en

Módosítás 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2. pont – 2.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve az 
élelmiszerek tervezését, feldolgozását, 
csomagolását, folyamatellenőrzését, a 
hulladékok csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni.
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve a 
mezőgazdasági termelést, az élelmiszerek 
tervezését, feldolgozását, csomagolását, 
folyamatellenőrzését, a hulladékok 
csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni.
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

Or. en

Módosítás 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2. pont – 2.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve az 
élelmiszerek tervezését, feldolgozását, 
csomagolását, folyamatellenőrzését, a 
hulladékok csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni.
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve a 
mezőgazdasági termelést, az élelmiszerek 
tervezését, feldolgozását, csomagolását, 
folyamatellenőrzését, a hulladékok 
csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni.
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, a társadalmi-
gazdasági tényezők, az élelmiszerlánc 
ellenálló képessége a környezeti és 
éghajlati kockázatokkal szemben, továbbá 
az élelmiszerlánccal kapcsolatos 
tevékenységek, a változó étkezési szokások 
és termelési rendszerek környezetre 
gyakorolt negatív hatásainak a korlátozása.

Or. en

Módosítás 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.2. pont – 2.2.3 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.3 a) A mezőgazdaságban alkalmazott 
biotechnológia
A klasszikus vagy új biotechnológiai 
eszközökkel előállított, magas hozzáadott 
értékkel rendelkező élelmiszer-ipari 
termékek (funkcionális élelmiszerek, 
hatékonyabb növények) előállítása és 
alternatív technológiák kidolgozása a 
GMO-kkal szemben. Az élelmiszeriparra 
és a mezőgazdaságra alkalmazott („zöld”) 
biotechnológia jelentős szerepet játszik az 
egyik jelentős uniós ágazatot vezérlő 
motorként is. A növényi biotechnológia 
segítségével – egyebek között – javítható a 
növények terméshozama, a növények 
ellenállóbbá válnak a biotikus és abiotikus 
stresszel szemben, javulnak az 
élelmiszerek érzékszervi tulajdonságai és 
egészségesebb élelmiszerek készülnek.

Or. en

Módosítás 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3. A vízi biológiai erőforrásokban rejlő 
lehetőségek feltárása

2.3. A halászatban, az akvakultúrában és 
a tengeri biotechnológiákban rejlő 
lehetőségek kiaknázása

Or. en

Módosítás 712
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízi biológiai erőforrások fő jellemzője, 
hogy megújuló jellegűek, és fenntartható 
felhasználásuk a vízi ökoszisztémák alapos 
megértésén, valamint magas fokú 
minőségén és termelékenységén alapul. Az 
általános cél a vízi biológiai erőforrások 
fenntartható felhasználása Európa 
óceánjai és tengerei társadalmi és 
gazdasági hasznának/hozamának 
maximalizálása érdekében. Ebbe 
beletartozik a halászat és az akvakultúra a 
globális gazdaság összefüggésében az 
élelmezésbiztonsághoz tett fenntartható 
hozzájárulásának optimalizálása és az Unió 
súlyos importfüggőségének csökkentése a 
halászati termékek területén (az európai 
halászatitermék-összfogyasztás mintegy 
60%-a importfüggő, és az Unió a világ 
legnagyobb halászatitermék-importőre),
valamint a tengeri biotechnológiák 
előtérbe helyezése az ún. „kék” növekedés 
ösztönzésére. A jelenlegi szakpolitikai 
keretekkel összhangban a kutatások 
alátámasztják majd az ökoszisztéma-alapú 
megközelítést a természeti erőforrások 
kezelése és kihasználása területén, 
valamint az érintett szektorok
„kizöldítését”.

A vízi biológiai erőforrások fő jellemzője, 
hogy megújuló jellegűek, és fenntartható 
felhasználásuk a vízi ökoszisztémák alapos 
megértésén, valamint magas fokú 
minőségén és hosszú távú
termelékenységén alapul. Az általános cél
az élő vízi erőforrások fenntartható módon 
való kiaknázása a társadalmi szükségletek 
teljesítése céljából, az európai óceánokból 
és tengerekből származó gazdasági 
előnyök nyújtása, a biológiai sokféleség és 
az ökoszisztéma-szolgáltatások védelme, 
továbbá a természetierőforrás-alap 
megőrzése mellett. Ebbe beletartozik a 
halászat és az akvakultúra a globális 
gazdaság összefüggésében az 
élelmezésbiztonsághoz tett fenntartható 
hozzájárulásának optimalizálása és az Unió 
súlyos importfüggőségének csökkentése a 
halászati termékek területén (az európai 
halászatitermék-összfogyasztás mintegy 
60%-a importfüggő, és az Unió a világ 
legnagyobb halászatitermék-importőre). Ez 
azt is jelenti, hogy véget kell vetni a 
túlhalászásnak a halállományok olyan 
szint feletti helyreállítása érdekében, 
amellyel a maximális fenntartható hozam 
biztosítható. A jelenlegi szakpolitikai 
keretekkel összhangban a kutatások 
alátámasztják majd az ökoszisztéma-alapú 
megközelítést a természeti erőforrások 
kezelése és kihasználása területén, 
valamint az érintett szektorok
„kizöldítését” a halászok, a tudósok, a 
civil társadalom és egyéb érintettek aktív 
bevonása révén.

Or. en

Módosítás 713
Philippe Lamberts
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.3. pont – 2.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új közös halászati politika, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos uniós stratégia célul tűzik ki, 
hogy az uniós halászat fenntarthatóbb, 
versenyképesebb és környezetbarátabb 
legyen. A halászati gazdálkodásban az 
ökoszisztéma-alapú megközelítés felé való 
elmozdulás megköveteli a tengeri 
ökoszisztémák alapos megértését. Új 
ismereteket, eszközök és modellek 
kerülnek kifejlesztésre, hogy jobban 
megértsük, hogy mi teszi egészségessé és 
termelékennyé a tengeri ökoszisztémákat, 
hogy értékelhessük és enyhítsük a halászat 
tengeri ökoszisztémákra (és ezen belül a 
mélytengeri ökoszisztémákra) gyakorolt 
hatását. Új lehalászási stratégiákra van 
szükség, amelyek szolgálják a társadalmat, 
és egyben fenntartják az egészséges tengeri 
ökoszisztémákat. Mérni kell az irányítási 
alternatívák társadalmi-gazdasági hatásait.
Ugyancsak vizsgálni fogják a környezeti 
változások – beleértve az éghajlatváltozás 
– hatásait és az azokhoz való 
alkalmazkodást, a kockázatok és 
bizonytalanságok kezelésére szolgáló új 
irányítási eszközökkel együtt. A 
halpopulációk biológiája, genetikája és 
dinamikája, a kulcsfontosságú fajok 
ökoszisztémákban betöltött szerepe, a 
halászati tevékenységek és azok 
figyelemmel kísérése, a halászati ipar 
magatartásformái és azok új piacok 
irányába történő alkalmazkodása – pl. a 
halászati iparág a döntési folyamatban való 
részvételével kapcsolatos ökocímkézés –
területén folytatott kutatást támogató 
tevékenységek indulnak. A tengeri térség 
más tevékenységekkel való közös, 
különösen a part menti övezetben történő 

Az új közös halászati politika, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv és a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos uniós stratégia célul tűzik ki, 
hogy az uniós halászat fenntarthatóbb, 
versenyképesebb és környezetbarátabb 
legyen. Ma a halállományok 80%-a 
túlhalászott vagy kimerült. A halászati 
gazdálkodásban az ökoszisztéma-alapú 
megközelítés felé való elmozdulás 
megköveteli a tengeri ökoszisztémák 
alapos megértését és a halállományok 
olyan szint feletti helyreállítását, amellyel 
a maximális fenntartható hozam 
biztosítható. Új ismereteket, eszközök és 
modellek kerülnek kifejlesztésre, hogy 
jobban megértsük, hogy mi teszi 
egészségessé és termelékennyé a tengeri 
ökoszisztémákat, hogy értékelhessük és 
enyhítsük a halászat tengeri 
ökoszisztémákra (és ezen belül a 
mélytengeri ökoszisztémákra) gyakorolt 
hatását. Új, fenntartható lehalászási 
stratégiákra van szükség, amelyek 
szolgálják a társadalmat, és egyben 
fenntartják az egészséges tengeri 
ökoszisztémákat. Mérni kell az irányítási 
alternatívák társadalmi-gazdasági és 
ökológiai hatásait. Ugyancsak vizsgálni 
fogják a környezeti változások – beleértve 
az éghajlatváltozás – hatásait és az azokhoz 
való alkalmazkodást, a kockázatok és 
bizonytalanságok kezelésére szolgáló új 
irányítási eszközökkel együtt. A 
halpopulációk biológiája, genetikája és 
dinamikája, a kulcsfontosságú fajok 
ökoszisztémákban betöltött szerepe, a 
halászati tevékenységek és azok 
figyelemmel kísérése, a halászati ipar 
magatartásformái és azok új piacok 
irányába történő alkalmazkodása – pl. a 
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használatát és annak társadalmi-gazdasági 
hatásait is vizsgálni fogják.

halászati iparág a döntési folyamatban való 
részvételével kapcsolatos ökocímkézés –
területén folytatott kutatást támogató 
tevékenységek indulnak. A tengeri térség 
más tevékenységekkel való közös, 
különösen a part menti övezetben történő 
használatát és annak társadalmi-gazdasági 
hatásait is vizsgálni fogják.

Or. en

Módosítás 714
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.3 pont – 2.3.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.2. Versenyképes európai akvakultúra 
kifejlesztése

2.3.2. Fenntartható és versenyképes 
európai akvakultúra kifejlesztése

Or. en

Módosítás 715
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.3. pont – 2.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az akvakultúra az egészséges, biztonságos 
és versenyképes, a fogyasztói igényekhez 
és preferenciákhoz igazított termékek 
előállítása, továbbá a környezeti 
szolgáltatások nyújtása (biológiai 
helyreállítás, föld- és vízgazdálkodás stb.) 
és energiatermelés terén is jelentős 
potenciállal rendelkezik, de ezt Európában 
még nem építették ki teljes mértékben.
Éppen ezért el kell mélyíteni a tudást és a 

A fenntartható akvakultúra az egészséges, 
biztonságos és versenyképes, a fogyasztói 
igényekhez és preferenciákhoz igazított 
termékek előállítása, továbbá a környezeti 
szolgáltatások nyújtása (biológiai 
helyreállítás, föld- és vízgazdálkodás stb.) 
és energiatermelés terén is jelentős 
potenciállal rendelkezik, de ezt Európában 
még nem építették ki teljes mértékben.
Éppen ezért el kell mélyíteni a tudást és a 
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technológiákat a már bevált fajok 
tenyésztésének minden területén és új fajok 
irányába történő diverzifikálásban, 
eközben figyelembe véve az akvakultúra és 
a vízi ökoszisztémák közötti kölcsönhatást
és az éghajlatváltozás hatásait, és azt, hogy 
az ágazat ezekhez miként tud 
alkalmazkodni. Elő kell mozdítani továbbá 
az innovációt a belterületeken, a parti 
menti övezetekben és a nyílt vizeken 
alkalmazott, fenntartható termelési 
rendszerek területén. Ugyancsak hangsúlyt 
kell fektetni az ágazat társadalmi-gazdasági 
vetületeinek megértésére, hogy meg 
lehessen alapozni a költség- és energia 
hatékony, a piaci és fogyasztói igényeknek 
megfelelő termelést, és eközben biztosítani 
a versenyképességet és vonzó 
perspektívákat kínálni a befektetőknek és a 
termelőknek.

technológiákat a már bevált fajok 
tenyésztésének minden területén és új fajok 
irányába történő diverzifikálásban, 
eközben korlátozva az akvakultúra és a 
vízi ökoszisztémák közötti kölcsönhatás 
környezetre gyakorolt hatásait és az 
éghajlatváltozás hatásait, és azt, hogy az 
ágazat ezekhez miként tud alkalmazkodni.
Elő kell mozdítani továbbá az innovációt a 
belterületeken, a parti menti övezetekben 
és a nyílt vizeken alkalmazott, fenntartható 
termelési rendszerek területén. Ugyancsak 
hangsúlyt kell fektetni az ágazat
környezeti, társadalmi-gazdasági 
vetületeinek megértésére, hogy meg 
lehessen alapozni az alacsony környezeti 
hatást, a költség- és energiahatékony, a 
piaci és fogyasztói igényeknek megfelelő 
termelést, és eközben biztosítani a hosszú 
távú versenyképességet és vonzó 
perspektívákat kínálni a befektetőknek és a 
termelőknek.

Or. en

Módosítás 716
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.3 pont – 2.3.3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.3. A tengeri innováció előmozdítása a 
biotechnológia révén

2.3.3. A tengeri innováció előmozdítása a 
biotechnológia és a biológiai sokféleség 
védelme révén

Or. pt

Indokolás

Az említett prioritás mellett a biológiai sokféleség további kiemelt prioritás.
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Módosítás 717
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.3. pont – 2.3.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tengeri biodiverzitás több mint 90%-a 
továbbra is feltáratlan, ami óriási 
lehetőséget kínál új fajok felfedezésére és a 
tengeri biotechnológiák területén 
megvalósítható új alkalmazásokra, amely 
előreláthatólag ezen ágazatban 10%-os 
éves növekedés generálására képes.
Támogatni kell a tengeri biológiai 
sokféleség és a vízi biomassza által kínált 
jelentős lehetőségek további feltárását és
kihasználását új innovatív folyamatok, 
termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetése érdekében, amelyek olyan 
ágazatokban nyerhetnek alkalmazást, mint 
a vegyipar és az alapanyag-gyártó ipar, a 
gyógyszeripar, a halászat és az 
akvakultúra, az energiaellátás és a 
kozmetikai ipar.

A tengeri biodiverzitás több mint 90%-a 
továbbra is feltáratlan, ami óriási 
lehetőséget kínál új fajok felfedezésére és a 
tengeri biotechnológiák területén 
megvalósítható új alkalmazásokra, amely 
előreláthatólag ezen ágazatban 10%-os 
éves növekedés generálására képes.
Támogatni kell a tengeri biológiai 
sokféleség és a vízi biomassza által kínált 
jelentős lehetőségek további feltárását
innovatív és fenntartható folyamatok, 
termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetése érdekében, amelyek olyan 
ágazatokban nyerhetnek alkalmazást, mint 
a vegyipar és az alapanyag-gyártó ipar, a 
gyógyszeripar, a halászat és az 
akvakultúra, az energiaellátás és a 
kozmetikai ipar. Alaposan meg kell 
vizsgálni a biotechnológia nyílt tengeri 
ökoszisztémákban való felhasználásával 
kapcsolatos környezetvédelmi aggályokat.

Or. en

Módosítás 718
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 1 pont – 2.4. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapvető cél a fosszilis energiabázisú 
európai iparágak alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, erőforrás-hatékony és 
fenntartható alternatívákra történő 

Az alapvető cél a fosszilis energiabázisú 
európai iparágak alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, erőforrás-hatékony és 
fenntartható alternatívákra történő 
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átállásának felgyorsítása. A kutatás és az 
innováció biztosítani fogja az Unió 
fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőségének csökkentését és hozzájárul 
ahhoz, hogy megvalósuljanak az energiával 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos, 
2020-ig elérendő szakpolitikai célkitűzések
(a közlekedési üzemanyagok 10%-a 
megújuló energiaforrásból származzon, és 
20%-kal csökkenjen az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása). Becslések 
szerint a biológiai nyersanyagokra és a 
biológiai feldolgozási módszerekre való 
átállás révén 2030-ra akár 2,5 milliárd 
tonna CO2-egyenértéket lehetne 
megtakarítani évente, többszörösére 
növelve a bio-alapú nyersanyagok és az új 
fogyasztói termékek piacát. E lehetőségek 
kihasználásához széles tudásanyag 
kidolgozására és megfelelő
(bio)technológiák kifejlesztésére van 
szükség, elsősorban három, alapvető 
fontosságú elemre koncentrálva: a) a 
jelenlegi fosszilisenergia-alapú folyamatok 
felváltása erőforrás- és energia hatékony 
biotechnológiai alapúakkal; b) megbízható 
és megfelelő biomassza-ellátó láncok és 
hulladékáramok, valamint a bio-
energiafinomítók széles körű hálózatának 
kialakítása egész Európában; és c) a bio-
alapú termékek és folyamatok piaca 
fejlesztésének támogatása. Szinergiákat 
kell feltárni a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” konkrét 
célkitűzéssel.

átállásának felgyorsítása. A kutatás és az 
innováció biztosítani fogja az Unió 
fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőségének csökkentését és hozzájárul 
ahhoz, hogy megvalósuljanak az energiával 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos, 
2020-ig elérendő szakpolitikai célkitűzések
(a közlekedési üzemanyagok 10%-a 
megújuló energiaforrásból származzon, és 
20%-kal csökkenjen az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása). Becslések 
szerint a biológiai nyersanyagokra és a 
biológiai feldolgozási módszerekre való 
átállás révén 2030-ra akár 2,5 milliárd 
tonna CO2-egyenértéket lehetne 
megtakarítani évente, többszörösére 
növelve a bio-alapú nyersanyagok és az új 
fogyasztói termékek piacát. E lehetőségek 
kihasználásához széles tudásanyag 
kidolgozására és megfelelő
(bio)technológiák kifejlesztésére van 
szükség, elsősorban három, alapvető 
fontosságú elemre koncentrálva: a) a 
jelenlegi fosszilisenergia-alapú folyamatok 
felváltása erőforrás- és energia hatékony 
biotechnológiai alapúakkal; b) megbízható, 
fenntartható és rövidebb biomassza-ellátó 
láncok és hulladékáramok, valamint a bio-
energiafinomítók széles körű hálózatának 
kialakítása egész Európában; és c) a bio-
alapú termékek és folyamatok piaca 
fejlesztésének támogatása. Szinergiákat 
kell feltárni a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” konkrét 
célkitűzéssel.

Or. en

Módosítás 719
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.4. pont – 2.4.1 – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Földi és vízi biológiai erőforrások feltárása 
és felhasználása segíti az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony és 
fenntartható iparágak felé történő jelentős 
előrelépést, miközben minimálisra 
csökkenti azok ártalmas környezeti hatását.
A különböző biomassza-felhasználási 
módok közötti lehetséges 
kompromisszumokat is meg kell vizsgálni.
A cél az új tulajdonságokkal, funkciókkal 
rendelkező és fenntarthatóbb bio-alapú 
termékek és biológiailag aktív vegyületek 
az ipar és a fogyasztók számára történő 
kifejlesztése. A megújuló erőforrások, a 
biohulladék és a melléktermékek gazdasági 
értékét új és erőforrás-hatékony 
folyamatok révén kell maximalizálni.

Földi és vízi biológiai erőforrások feltárása 
és felhasználása segíti az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony és 
fenntartható iparágak felé történő jelentős 
előrelépést, miközben felszámolja azok 
ártalmas környezeti hatását. A különböző 
biomassza-felhasználási módok közötti 
lehetséges kompromisszumokat alaposan 
ki kell értékelni, biztosítva különösen azt, 
hogy a biomassza új felhasználási módjai 
sem az Unióban, sem a fejlődő 
országokban ne veszélyeztessék az 
élelmiszer-termelést és -biztonságot, és 
hogy ne vezessenek nem fenntartható 
fölhasználathoz vagy földkisajátításokhoz.
A cél az új tulajdonságokkal, funkciókkal 
rendelkező és fenntarthatóbb bio-alapú 
termékek és biológiailag aktív vegyületek 
az ipar és a fogyasztók számára történő 
kifejlesztése. A megújuló erőforrások, a 
biohulladék és a melléktermékek gazdasági 
értékét új és erőforrás-hatékony 
folyamatok révén kell maximalizálni.

Or. en

Módosítás 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.4. pont – 2.4.2 – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatást igényelnek a fenntartható 
biotermékek, köztes termékek és 
bioenergia/bioüzemanyagok előmozdítását 
szolgáló tevékenységek, elsősorban a 
lépcsőzetes megközelítésre koncentrálva, 
előtérbe helyezve jelentős hozzáadott 
értékű termékek előállítását, szemben az 
alacsony értékű alkalmazásokkal, mint pl. a 
bioenergia. Technológiákat és stratégiákat 

Támogatást igényelnek a fenntartható 
biotermékek, köztes termékek és 
bioenergia/bioüzemanyagok előmozdítását 
szolgáló tevékenységek, elsősorban a 
lépcsőzetes megközelítésre koncentrálva, 
előtérbe helyezve jelentős hozzáadott 
értékű termékek előállítását, szemben az 
alacsony értékű alkalmazásokkal, mint pl. a 
bioenergia. Technológiákat és stratégiákat 
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kell kifejleszteni a nyersanyagellátás 
biztosítására. Bővíteni kell a második és 
harmadik generációs bio-
energiafinomítókban használt biomassza-
típusok körét, beleértve az erdészeti 
hulladékot, a biohulladékot és az ipari 
melléktermékeket, ami elősegíti az 
élelmiszer- és az energiatermelés közötti 
konfliktusok elkerülését és támogatja az 
Unió vidéki és part menti régióinak 
gazdasági fejlődését.

kell kifejleszteni a nyersanyagellátás 
biztosítására. Bővíteni kell a második és 
harmadik generációs bio-
energiafinomítókban használt biomassza-
típusok körét, rendelkezésre állását és 
jellemzőit, beleértve a mezőgazdasági, 
kertészeti és erdészeti hulladékot, a
biohulladékot és az ipari melléktermékeket, 
ami elősegíti az élelmiszer- és az 
energiatermelés közötti konfliktusok 
elkerülését és támogatja az Unió vidéki és 
part menti régióinak gazdasági fejlődését.

Or. en

Módosítás 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.4. pont – 2.4.2 – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatást igényelnek a fenntartható 
biotermékek, köztes termékek és 
bioenergia/bioüzemanyagok előmozdítását 
szolgáló tevékenységek, elsősorban a 
lépcsőzetes megközelítésre koncentrálva, 
előtérbe helyezve jelentős hozzáadott 
értékű termékek előállítását, szemben az 
alacsony értékű alkalmazásokkal, mint pl. a 
bioenergia. Technológiákat és stratégiákat 
kell kifejleszteni a nyersanyagellátás 
biztosítására. Bővíteni kell a második és 
harmadik generációs bio-
energiafinomítókban használt biomassza-
típusok körét, beleértve az erdészeti 
hulladékot, a biohulladékot és az ipari 
melléktermékeket, ami elősegíti az 
élelmiszer- és az energiatermelés közötti 
konfliktusok elkerülését és támogatja az 
Unió vidéki és part menti régióinak 
gazdasági fejlődését.

Támogatást igényelnek a fenntartható 
biotermékek, köztes termékek és 
bioenergia/bioüzemanyagok előmozdítását 
szolgáló tevékenységek, elsősorban a 
lépcsőzetes megközelítésre koncentrálva, 
előtérbe helyezve jelentős hozzáadott 
értékű termékek előállítását, szemben az 
alacsony értékű alkalmazásokkal, mint pl. a 
bioenergia. Technológiákat és stratégiákat 
kell kifejleszteni a nyersanyagellátás 
biztosítására. Bővíteni kell a második és 
harmadik generációs bio-
energiafinomítókban használt biomassza-
típusok körét, rendelkezésre állását és 
jellemzőit, beleértve a mezőgazdasági, 
kertészeti és erdészeti hulladékot, a 
biohulladékot és az ipari melléktermékeket, 
ami elősegíti az élelmiszer- és az 
energiatermelés közötti konfliktusok 
elkerülését és támogatja az Unió vidéki és 
part menti régióinak gazdasági fejlődését.

Or. en
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Módosítás 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.4. pont – 2.4.3 – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Keresletoldali intézkedések segítségével új 
piacok nyílnak a biotechnológiai innováció 
számára. Uniós és nemzetközi szintű 
szabványosításra van szükség egyebek 
között a bio-alapú tartalom, a termék-
funkcionalitások és a biológiai lebomló 
képesség meghatározása terén. Az 
életciklus-elemzés módszereit és 
megközelítéseit tovább kell fejleszteni és 
folyamatosan hozzá kell igazítani a 
tudományos és ipari fejlődéshez. A 
biotechnológia területén a termékek és 
folyamatok szabványosítását, valamint a 
szabályozási tevékenységeket támogató 
kutatások alapvető fontosságúnak 
tekintendők az új piacok létrehozásának 
támogatása és a kereskedelmi lehetőségek
kihasználása terén.

Keresletoldali intézkedések segítségével új 
piacok nyílnak a biotechnológiai innováció 
számára. Uniós és nemzetközi szintű 
szabványosításra van szükség egyebek 
között a bio-alapú tartalom, az erőforrás-
felhasználási hatékonyság (talaj, víz 
tápanyagok), a termék-funkcionalitások és 
a biológiai lebomló képesség 
meghatározása terén. Az életciklus-
elemzés módszereit és megközelítéseit 
tovább kell fejleszteni és folyamatosan 
hozzá kell igazítani a tudományos és ipari 
fejlődéshez. A biotechnológia területén a 
termékek és folyamatok szabványosítását,
a közbeszerzést, valamint a szabályozási 
tevékenységeket támogató kutatások 
alapvető fontosságúnak tekintendők az új 
piacok létrehozásának támogatása és a
fenntarthatóbb módon előállított termékek
kereskedelmi lehetőségeinek kihasználása 
terén.

Or. en

Módosítás 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.4. pont – 2.4.3 – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Keresletoldali intézkedések segítségével új 
piacok nyílnak a biotechnológiai innováció 
számára. Uniós és nemzetközi szintű 
szabványosításra van szükség egyebek 

Keresletoldali intézkedések segítségével új 
piacok nyílnak a biotechnológiai innováció 
számára. Uniós és nemzetközi szintű 
szabványosításra van szükség egyebek 
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között a bio-alapú tartalom, a termék-
funkcionalitások és a biológiai lebomló 
képesség meghatározása terén. Az 
életciklus-elemzés módszereit és 
megközelítéseit tovább kell fejleszteni és 
folyamatosan hozzá kell igazítani a 
tudományos és ipari fejlődéshez. A 
biotechnológia területén a termékek és 
folyamatok szabványosítását, valamint a 
szabályozási tevékenységeket támogató 
kutatások alapvető fontosságúnak 
tekintendők az új piacok létrehozásának 
támogatása és a kereskedelmi lehetőségek 
kihasználása terén.

között a bio-alapú tartalom, az erőforrás-
felhasználási hatékonyság (talaj, víz 
tápanyagok), a termék-funkcionalitások és 
a biológiai lebomló képesség 
meghatározása terén. Az életciklus-
elemzés módszereit és megközelítéseit 
tovább kell fejleszteni és folyamatosan 
hozzá kell igazítani a tudományos és ipari 
fejlődéshez. A biotechnológia területén a 
termékek és folyamatok szabványosítását,
a közbeszerzést, valamint a szabályozási 
tevékenységeket támogató kutatások 
alapvető fontosságúnak tekintendők az új 
piacok létrehozásának támogatása és a 
kereskedelmi lehetőségek kihasználása 
terén.

Or. en

Módosítás 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4 a) Több területet érintő tengerkutatás 
és tengerhasznosítási célú kutatás
2.4 a) 1. Az éghajlatváltozás hatása a 
tengeri ökoszisztémákra és a 
tengergazdaságra
Támogatni fogják a tengeri ökoszisztémák 
működésével, valamint az óceánok és a 
légkör közötti kölcsönhatásokkal 
kapcsolatos jelenlegi ismeretek bővülését 
célzó tevékenységeket. Ez növelni fogja az 
óceánok által az éghajlatra és az éghajlat-
változásra gyakorolt hatásokban, valamint 
az óceánok elsavasodásának a tengeri 
ökoszisztémákra és a part menti 
területekre gyakorolt hatásában betöltött 
szerepe értékelésének képességét.
2.4a.2. A tengeri erőforrások 
potenciáljának fejlesztése integrált 
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megközelítésen keresztül
A tengeri növekedés hosszú távú, 
fenntartható fellendítéséhez és a tengerrel 
kapcsolatos ágazatok közötti szinergiák 
kialakításához integrált megközelítés 
szükséges. A kutatási tevékenységek a 
tengeri környezet megóvására, valamint a 
tengeri tevékenységek és termékek nem 
tengeri ágazatokra gyakorolt hatására 
összpontosítanak.
Ez fejlődést tesz lehetővé az ökoinnováció, 
például az új termékek, eljárások és 
irányítási koncepciók alkalmazása, 
eszközök és az emberek által a tengeri 
környezetre gyakorolt nyomás értékelésére 
és enyhítésére szolgáló intézkedések terén 
annak érdekében, hogy a tengeri 
tevékenységek fenntarthatóbb irányítása 
felé történjen elmozdulás.
2.4 a) 3. A tengeri növekedést lehetővé 
tevő, több területet érintő koncepciók és 
technológiák
A több terület összefogását lehetővé tevő 
technológiák (például IKT, elektronika, 
nanoanyagok, ötvözetek, biotechnológiák 
stb.), az új fejlesztések és műszaki 
koncepciók továbbra is lehetővé teszik a 
növekedést. E tevékenységek lehetővé 
teszik a jelentős áttöréseket a 
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint az óceánmegfigyelés 
(például mélytengeri kutatás, 
megfigyelőrendszerek, érzékelők, a 
tevékenységeket megfigyelő és ellenőrző 
automatikus rendszerek, a biológiai 
sokféleség figyelése, a tengeri földtani 
veszélyek, távirányítású járművek stb.) 
területén. A cél a tengeri környezetre 
gyakorolt hatás (például víz alatti zaj, 
idegenhonos özönfajok bevezetése és 
tengeri és szárazföldi szennyezések) 
csökkentése, valamint az emberi 
tevékenységek okozta szénlábnyom 
minimálisra csökkentése. A több terület 
összefogását lehetővé tevő technológiák 
megalapozzák az uniós tengeri és 
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tengerhasznosítási politikák végrehajtását.

Or. en

Módosítás 725
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.5. pont – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Világbank által kezdeményezett, a 
mezőgazdasági ismeretekről, tudományról 
és fejlesztési technológiáról szóló 
nemzetközi felmérés több érintett 
szervezettel (köztük a FAO-val, a GEF-fel, 
az UNDP-vel, az UNEP-pel, az UNESCO-
val, a Világbankkal és a WHO-val) nyílt 
partneri kapcsolatban és részletes globális 
tudományos konzultációt követően átfogó 
szakpolitikai választ és útitervet nyújt, 
amelynek irányító elvként kellene 
szolgálnia ahhoz, hogy az Unió választ 
találjon a természetierőforrás-alapokat 
nem károsító élelmiszer-termelési és -
ellátó rendszerek 
megtalálására/kialakítására. E 
szakpolitikának és útitervnek kell 
vezérelnie az e kihívással kapcsolatos 
egyedi munkaprogramokat.

Or. en

Módosítás 726
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.5. pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános külső tanácsadói forrásokon 
túlmenően egyedi konzultációra fogják 
felkérni a mezőgazdasági kutatások állandó 
bizottságát (SCAR) számos – többek 
között stratégiai – kérdésben, előrejelző 
tevékenysége keretében, valamint a 
nemzeti, illetve uniós szintű 
mezőgazdasági kutatások összehangolása 
kapcsán. Az intézkedések továbbá a
„Mezőgazdasági termelékenység és 
fenntarthatóság” elnevezésű európai 
innovációs partnerség keretében zajló 
cselekvésekhez is kapcsolódni fognak.

Az általános külső tanácsadói forrásokon 
túlmenően egyedi konzultációra fogják 
felkérni a mezőgazdasági kutatások állandó 
bizottságát (SCAR) számos – többek 
között stratégiai – kérdésben, előrejelző 
tevékenysége keretében, valamint a 
nemzeti, illetve uniós szintű 
mezőgazdasági kutatások összehangolása 
kapcsán. Az intézkedések, továbbá a
„Mezőgazdasági termelékenység és 
fenntarthatóság” elnevezésű európai 
innovációs partnerség keretében zajló 
cselekvésekhez is kapcsolódni fognak, 
amelyek célkitűzéseit ökoszisztéma-alapú 
megközelítésre, különösen az 
agrárökológiára kellene összpontosítani, 
irányításának pedig biztosítania kellene az 
érdekelt felek széles körű részvételét.

Or. en

Módosítás 727
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.5. pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Már számos elismert tudományos 
bizonyíték létezik arra, hogy kapcsolat van 
a természetierőforrás-alap (ideértve a 
biológiai sokféleséget) károsodása és a 
természetes vagy féltermészetes 
ökoszisztémáknak a társadalom számára 
történő jelentős szolgáltatásnyújtása 
között; ennélfogva e tudományos 
eredmények alapján ideje a javasolt 
megoldások alapján cselekedni.

Or. en
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Módosítás 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.5. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási eredmények hatását és 
terjesztését tájékoztatási tevékenységek, 
információcsere és a különböző érintettek 
bevonása révén is aktívan elő fogják 
mozdítani a projektek során. A végrehajtás 
változatos cselekvések, többek között 
demonstrációs és kísérleti tevékenységek 
révén történik majd. A kutatási 
eredményekhez és a bevált gyakorlatokhoz 
való egyszerű és nyílt hozzáférést 
megfelelő adatbázisok segítik majd elő.

A kutatási eredmények hatását és 
terjesztését tájékoztatási tevékenységek, 
információcsere és a különböző érintettek 
bevonása révén is aktívan elő fogják 
mozdítani a projektek során. A végrehajtás 
változatos cselekvések, többek között 
demonstrációs és kísérleti tevékenységek 
révén történik majd. A kutatási 
eredményekhez és a bevált gyakorlatokhoz 
való egyszerű és fenntartható, nyílt 
hozzáférést megfelelő adatbázisok segítik 
majd elő.

Or. en

Módosítás 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.5. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási eredmények hatását és 
terjesztését tájékoztatási tevékenységek,
információcsere és a különböző érintettek 
bevonása révén is aktívan elő fogják 
mozdítani a projektek során. A végrehajtás 
változatos cselekvések, többek között 
demonstrációs és kísérleti tevékenységek 
révén történik majd. A kutatási 
eredményekhez és a bevált gyakorlatokhoz 
való egyszerű és nyílt hozzáférést 
megfelelő adatbázisok segítik majd elő.

A kutatási eredmények hatását és 
terjesztését tájékoztatási tevékenységek,
információ- és technológiacsere és a 
különböző érintettek bevonása révén is 
aktívan elő fogják mozdítani a projektek 
során. A végrehajtás változatos 
cselekvések, többek között demonstrációs 
és kísérleti tevékenységek révén történik 
majd. A kutatási eredményekhez és a 
bevált gyakorlatokhoz való egyszerű és 
nyílt hozzáférést megfelelő adatbázisok 
segítik majd elő.
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Módosítás 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.5. pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k célzott támogatása lehetőséget fog 
teremteni a gazdaságok, halászok és más 
mikrovállalkozások kutatási és 
demonstrációs tevékenységekben történő 
részvételére. Figyelembe vételre kerülnek 
majd az elsődleges termelőágazat 
innovációt támogató szolgáltatások és 
terjesztőstruktúrák iránti egyedi igényei is.
A végrehajtás tevékenységek széles 
skáláját egyesíti, beleértve a tudáscsere-
cselekvéseket, melyek esetében – a 
végfelhasználók kutatási igényeinek 
összegzésére figyelemmel – a gazdálkodók 
és közvetítők részvétele aktívan biztosított 
lesz. Támogatást kap a kutatási 
eredményekhez és bevált gyakorlatokhoz 
való egyszerű és nyitott hozzáférés.

A kkv-k célzott támogatása lehetőséget fog 
teremteni a gazdaságok, halászok és más
mikrovállalkozások kutatási és 
demonstrációs tevékenységekben történő 
részvételére. Figyelembe vételre kerülnek 
majd az elsődleges termelőágazat 
innovációt támogató szolgáltatások és 
terjesztőstruktúrák iránti egyedi igényei is.
A végrehajtás tevékenységek széles 
skáláját egyesíti, beleértve a tudáscsere-
cselekvéseket, melyek esetében – a 
végfelhasználók kutatási igényeinek 
összegzésére figyelemmel – a gazdálkodók 
és közvetítők részvétele aktívan biztosított 
lesz. Támogatást kap a kutatási 
eredményekhez és bevált gyakorlatokhoz 
való egyszerű és fenntartható, nyitott 
hozzáférés.

Or. en

Módosítás 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.5. pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabványosítás támogatását az új bio-
alapú termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetésének felgyorsítására használják 
majd fel.

A szabványosítás támogatását az új bio-
alapú termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetésének felgyorsítására használják 
majd fel, a szárazföldi és vízi termelési 
rendszerektől a végfelhasználóig.
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Or. en

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy a standard beállítást használják majd az egész értékláncban, 
a (földi vagy vízi) elsődleges termeléstől a végfelhasználóig. Csak így biztosítható, hogy az 
egész értéklánc megfeleljen a közös céloknak.

Módosítás 732
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.5. pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabványosítás támogatását az új bio-
alapú termékek és szolgáltatások piaci 
bevezetésének felgyorsítására használják 
majd fel.

A szabványosítás támogatását szükség 
szerint használják majd fel.

Or. en

Módosítás 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.5. pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előretekintő tevékenységekre kerül sor a 
bio-közgazdaság minden ágazatában, 
beleértve a globális, európai, nemzeti és 
regionális vetületeket kezelő adatbázisok, 
mutatók és modellek fejlesztését. Egy 
európai bio-közgazdasági 
megfigyelőközpontot kell létrehozni az 
uniós és globális kutatási és innovációs 
tevékenységek feltérképezésére és nyomon 
követésére, a fő eredményességi mutatók 
kidolgozására, valamint a bio-közgazdaság 
innovációs szakpolitikáinak figyelemmel 

Előretekintő tevékenységekre kerül sor a 
bio-közgazdaság minden ágazatában, 
beleértve a globális, európai, nemzeti és 
regionális vetületeket kezelő adatbázisok, 
mutatók és modellek fejlesztését. Egy 
európai bio-közgazdasági – valamennyi 
tudományos, iparági és civil társadalmi 
szereplőt tömörítő – megfigyelőközpontot 
kell létrehozni az uniós és globális kutatási 
és innovációs tevékenységek 
feltérképezésére és nyomon követésére, a 
fő eredményességi mutatók kidolgozására, 
valamint a bio-közgazdaság innovációs 
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kísérésére. szakpolitikáinak figyelemmel kísérésére.

Or. en

Módosítás 734
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – fejléc

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 3. Energiahatékonyság, valamint
biztonságos, tiszta és hatékony energia

Or. ro

Módosítás 735
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. Az energiafogyasztás és a 
szénlábnyom csökkentése intelligens és 
fenntartható felhasználással

3.1. Az energiahatékonyság növelése, 
valamint az energiafogyasztás és a 
szénlábnyom csökkentése intelligens és 
fenntartható felhasználással

Or. ro

Módosítás 736
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. Az energiafogyasztás és a 3.1. Az energiafogyasztás és a 
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szénlábnyom csökkentése intelligens és 
fenntartható felhasználással

szénlábnyom csökkentése intelligens és 
fenntartható energiatermeléssel és 
biztonságos felhasználással

Or. en

Módosítás 737
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és 
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek kialakítása, a 
magas hatékonyságú iparágak fejlesztése 
és az energiahatékony megközelítések –
vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 
mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a 
versenyképességet.

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és 
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek kialakítása, a 
magas hatékonyságú iparágak fejlesztése 
és az energiahatékony megközelítések –
vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 
mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a 
versenyképességet. A „Horizont 2020” 
keretprogram támogatást nyújthatna 
ahhoz, hogy az Unió a megújuló energiák 
fejlesztésének és elterjedésének 
előmozdítása, továbbá 
energiahatékonysági innováció révén 
túllépje a 20%-os célkitűzéseket.

Or. en
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Módosítás 738
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és 
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek kialakítása, a 
magas hatékonyságú iparágak fejlesztése 
és az energiahatékony megközelítések –
vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 
mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a
versenyképességet.

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és 
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek újonnan 
történő kialakítása, valamint közel nulla 
kibocsátásúvá alakítása, a megújuló 
energiával kapcsolatos technológia 
fejlesztése, a magas hatékonyságú iparágak 
fejlesztése és az energiahatékony 
megközelítések – vállalkozások, egyének, 
közösségek és a városok általi – tömeges 
alkalmazása nem csupán technológiai 
előrelépést, de olyan nem technológiai 
megoldásokat is igényel, mint amilyenek 
az új tanácsadói, finanszírozási és 
keresletgazdálkodási szolgáltatások.
Ezáltal az energiahatékonyság az 
energiaigény, és ezzel együtt a 
megújulóenergia-igény csökkentésének és 
ily módon az energiaágazat szén-dioxid-
mentesítésének és az ellátási biztonság 
növelésének egyik legköltséghatékonyabb 
módszere lehet, mely csökkenti a 
környezetre és éghajlatra gyakorolt 
hatásokat és erősíti és fokozza Európa 
globális versenyképességét és vezető 
szerepét. E társadalmi kihívás kapcsán 
ezért nem engedélyezhető a fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló energiatermelés 
kutatásának és fejlesztésének támogatása.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság 2050-ig szóló energiaügyi ütemterve szerint a megújuló energia és az 
energiahatékonyság az infrastruktúrával együtt fontos szerepet játszik. E célkitűzések 
teljesítése és az e területen való európai vezető szerep megőrzése érdekében lökést kell adni 
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az energiahatékonysággal és a megújuló energiával kapcsolatos K&F-nek. Ennélfogva a 
korlátozott közfinanszírozások idején a „Horizont 2020” költségvetéséből fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló technológiára költött minden egyes euró ellentmond a 
„Biztonságos, tiszta és hatékony energia” pont alatt körvonalazott célkitűzéseknek.

Módosítás 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek kialakítása, a 
magas hatékonyságú iparágak fejlesztése 
és az energiahatékony megközelítések –
vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 
mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a
versenyképességet.

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái gyakran nem 
hatékonyak és jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és
éghajlat-változási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású és energiatöbbletet 
termelő épületek újonnan történő
kialakítása, valamint közel nulla 
kibocsátásúvá alakítása, a magas 
hatékonyságú és fenntartható iparágak 
fejlesztése és az energiahatékony 
megközelítések – vállalkozások, egyének, 
közösségek és a városok általi – tömeges 
alkalmazása nem csupán technológiai 
előrelépést, de olyan nem technológiai 
megoldásokat is igényel, mint amilyenek 
az új tanácsadói, finanszírozási és 
keresletgazdálkodási szolgáltatások.
Ezáltal az energiahatékonyság és -
megtakarítás az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lesz, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti Európa 
versenyképességét és globális vezető 
szerepét. E társadalmi kihívás kapcsán 
ezért nem megengedhető a fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló technológiák 
kutatásának és fejlesztésének támogatása.

Or. en
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Módosítás 740
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek kialakítása, a 
magas hatékonyságú iparágak fejlesztése 
és az energiahatékony megközelítések –
vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 
mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a 
versenyképességet.

Az európai iparágak, közlekedés (beleértve 
a tengeri közlekedést is), épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és
éghajlat-változási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek és hajók
kialakítása, a magas hatékonyságú iparágak 
fejlesztése és az energiahatékony 
megközelítések – vállalkozások, egyének, 
közösségek és a városok általi – tömeges 
alkalmazása nem csupán technológiai 
előrelépést, de olyan nem technológiai 
megoldásokat is igényel, mint amilyenek 
az új tanácsadói, finanszírozási és 
keresletgazdálkodási szolgáltatások.
Ezáltal az energiahatékonyság az 
energiaigény csökkentésének és ily módon 
az ellátási biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a 
versenyképességet.

Or. en

Módosítás 741
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
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energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és 
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek kialakítása, a 
magas hatékonyságú iparágak fejlesztése 
és az energiahatékony megközelítések –
vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 
mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a 
versenyképességet.

energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és 
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek kialakítása, a
megújulóenergia-technológiák és a magas 
hatékonyságú iparágak fejlesztése és az 
energiahatékony megközelítések –
vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 
mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat, erősíti a 
versenyképességet és az Unió e területen 
játszott vezető szerepét.

Or. en

Módosítás 742
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és 
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla kibocsátású épületek kialakítása, a 
magas hatékonyságú iparágak fejlesztése 
és az energiahatékony megközelítések –
vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 

Az európai iparágak, közlekedés, épületek, 
települések és városok energiaforrásai és 
energiafogyasztási mintái jellemzően nem 
fenntarthatóak, és súlyos környezeti és 
éghajlatváltozási hatással járnak. A közel 
nulla energiaigényű épületek kialakítása, a 
magas hatékonyságú iparágak fejlesztése 
és az energiahatékony megközelítések –
vállalkozások, egyének, közösségek és a 
városok általi – tömeges alkalmazása nem 
csupán technológiai előrelépést, de olyan 
nem technológiai megoldásokat is igényel, 
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mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a 
versenyképességet.

mint amilyenek az új tanácsadói, 
finanszírozási és keresletgazdálkodási 
szolgáltatások. Ezáltal az 
energiahatékonyság az energiaigény 
csökkentésének és ily módon az ellátási 
biztonság növelésének egyik 
legköltséghatékonyabb módszere lehet, 
mely csökkenti a környezetre és éghajlatra 
gyakorolt hatásokat és erősíti a 
versenyképességet.

Or. en

Módosítás 743
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2050-ig el kell érni az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások 80–95%-os csökkentését. A 
2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben 
szereplő összes forgatókönyv azt mutatja, 
hogy e század közepére az energiaellátási 
technológiák legnagyobb részét a 
megújuló energián alapuló technológiák 
fogják adni, és az energiahatékonyság 
kritikus szerepet fog játszani a 
célkitűzések elérésében. Ezért célszerű, 
hogy az e kihíváshoz tartozó költségvetés 
85%-át a megújuló energiával, valamint a 
végfelhasználás energiahatékonyságával 
kapcsolatos kutatásra és innovációra 
fordítsák.

Or. en

Módosítás 744
Oreste Rossi
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3.1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.1. A társadalom és a gazdaság által 
igényelt szolgáltatások nyújtása során az
energiafogyasztás csökkentése és az 
energiaveszteség elkerülése nemcsak azt 
követeli meg, hogy több hatékony, 
költségeit tekintve versenyképes, 
környezetbarát és intelligensebb termék és 
szolgáltatás kerüljön tömegesen a piacra, 
de azt is, hogy az egyes alkotóelemek és 
eszközök integrálása úgy történjen, hogy 
azok hozzájáruljanak az épületek, 
szolgáltatások és az ipar teljes 
energiafelhasználásának optimalizálásához.

3.1.1. A társadalom és a gazdaság által 
igényelt szolgáltatások nyújtása során az
energiahatékonyság biztosítása és az 
energiaveszteség elkerülése nemcsak azt 
követeli meg, hogy több hatékony, 
költségeit tekintve versenyképes, 
környezetbarát és intelligensebb termék és 
szolgáltatás kerüljön tömegesen a piacra, 
de azt is, hogy az egyes alkotóelemek és 
eszközök integrálása úgy történjen, hogy 
azok hozzájáruljanak az épületek, 
szolgáltatások és az ipar teljes 
energiafelhasználásának optimalizálásához.

Or. it

Módosítás 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 3.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljes körű elfogadás és a fogyasztók 
számára nyújtott maximális előnyök 
biztosítása érdekében (beleértve azt a 
lehetőséget, hogy nyomon követhetik saját 
energiafogyasztásukat) e technológiák és 
szolgáltatások energiahatékonyságát a 
fogyasztók egyéni helyzetéhez kell 
igazítani és saját felhasználási 
környezetükben kell optimalizálni. Ez nem 
csupán az innovatív információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) és a 
felügyeleti és ellenőrzési technikák 
kutatását, fejlesztését és tesztelését teszi 
szükségessé, de nagyszabású 
demonstrációs projekteket és a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
terjesztési tevékenységeket is, melyek 

A teljes körű elfogadás és a fogyasztók 
számára nyújtott maximális előnyök 
biztosítása érdekében (beleértve azt a 
lehetőséget, hogy nyomon követhetik saját 
energiafogyasztásukat) e technológiák és 
szolgáltatások energiahatékonyságát a 
fogyasztók egyéni helyzetéhez kell 
igazítani és saját felhasználási 
környezetükben kell optimalizálni. Ez nem 
csupán az innovatív információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) és a 
felügyeleti és ellenőrzési technikák 
kutatását, fejlesztését és tesztelését teszi 
szükségessé, de nagyszabású 
demonstrációs projekteket és a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
terjesztési tevékenységeket is, melyek 
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biztosítják az interoperabilitást és a 
méretezhetőséget. E projekteknek az 
energiafogyasztási és kibocsátási adatok 
gyűjtését, összevetését és elemzését 
szolgáló közös eljárások kialakítására kell 
irányulniuk, hogy javuljon az 
energiafogyasztás és környezeti hatásainak 
mérhetősége, átláthatósága, társadalmi 
elfogadottsága, tervezése és láthatóvá 
tétele.

biztosítják az interoperabilitást és a 
méretezhetőséget. E projekteknek az 
energiafogyasztási és kibocsátási adatok 
gyűjtését, összevetését és elemzését 
szolgáló közös eljárások kialakítására kell 
irányulniuk, hogy javuljon az 
energiafogyasztás és környezeti hatásainak 
mérhetősége, átláthatósága, pontossága,
társadalmi elfogadottsága, tervezése és
láthatóvá tétele.

Or. en

Módosítás 746
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 3.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljes körű elfogadás és a fogyasztók 
számára nyújtott maximális előnyök 
biztosítása érdekében (beleértve azt a 
lehetőséget, hogy nyomon követhetik saját 
energiafogyasztásukat) e technológiák és 
szolgáltatások energiahatékonyságát a 
fogyasztók egyéni helyzetéhez kell 
igazítani és saját felhasználási 
környezetükben kell optimalizálni. Ez nem
csupán az innovatív információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) és a 
felügyeleti és ellenőrzési technikák 
kutatását, fejlesztését és tesztelését teszi 
szükségessé, de nagyszabású 
demonstrációs projekteket és a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
terjesztési tevékenységeket is, melyek 
biztosítják az interoperabilitást és a 
méretezhetőséget. E projekteknek az 
energiafogyasztási és kibocsátási adatok 
gyűjtését, összevetését és elemzését 
szolgáló közös eljárások kialakítására kell 
irányulniuk, hogy javuljon az 
energiafogyasztás és környezeti hatásainak 

A teljes körű elfogadás és a fogyasztók 
számára nyújtott maximális előnyök 
biztosítása érdekében (beleértve azt a 
lehetőséget, hogy nyomon követhetik saját 
energiafogyasztásukat) e technológiák és 
szolgáltatások energiahatékonyságát a 
fogyasztók egyéni helyzetéhez kell 
igazítani, javítani kell és saját felhasználási 
környezetükben kell optimalizálni. Ez nem 
csupán az innovatív információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) és a 
felügyeleti és ellenőrzési technikák 
kutatását, fejlesztését és tesztelését teszi 
szükségessé, de nagyszabású 
demonstrációs projekteket és a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
terjesztési tevékenységeket is, melyek 
biztosítják az interoperabilitást és a 
méretezhetőséget. E projekteknek az 
energiafogyasztási és kibocsátási adatok 
gyűjtését, összevetését és elemzését 
szolgáló közös eljárások kialakítására kell 
irányulniuk, hogy javuljon az 
energiafogyasztás és környezeti hatásainak 
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mérhetősége, átláthatósága, társadalmi 
elfogadottsága, tervezése és láthatóvá 
tétele.

mérhetősége, átláthatósága, társadalmi 
elfogadottsága, tervezése és láthatóvá 
tétele.

Or. en

Módosítás 747
Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.2. A hatékony és megújuló fűtési/hűtési 
rendszerekben rejlő lehetőségek kiaknázása

3.1.2. A költségeit tekintve versenyképes,
hatékony és megújuló fűtési/hűtési 
rendszerekben rejlő lehetőségek kiaknázása

Or. en

Módosítás 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 3.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elfogyasztott energia jelentős részét 
Unió-szerte fűtésre vagy hűtésre 
használják. A költségtakarékos és hatékony 
technológiák, valamint a 
rendszerintegrációs technikák kifejlesztése
(például egységes nyelvet használó és 
szolgáltatásokat kínáló hálózatok 
összekapcsolása e területen) jelentősen 
befolyásolhatná az energiakereslet 
csökkenését. Ez kutatást, valamint az új 
rendszerek és alkotóelemek 
demonstrációját igényli úgy az ipari, mint a 
lakossági alkalmazások tekintetében, 
például a decentralizált és távolsági 
melegvíz-szolgáltatás, fűtés és hűtés 
területén. Különböző technológiákat kell 

Az elfogyasztott energia jelentős részét 
Unió-szerte fűtésre vagy hűtésre 
használják. A költségtakarékos, 
fenntartható és hatékony technológiák, 
valamint a rendszerintegrációs technikák 
kifejlesztése (például egységes nyelvet 
használó és szolgáltatásokat kínáló 
hálózatok összekapcsolása e területen) 
jelentősen befolyásolhatná az 
energiakereslet csökkenését. Ez kutatást, 
valamint az új rendszerek és alkotóelemek 
demonstrációját igényli úgy az ipari, mint a 
lakossági alkalmazások tekintetében, 
például a decentralizált és távolsági 
melegvíz-szolgáltatás, fűtés és hűtés 
területén. Különböző technológiákat kell 
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összefognia: napenergia, geotermikus 
energia, biomassza, hőszivattyúk, kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés stb. – és 
eleget kell tennie a közel nulla 
energiafogyasztású épületekre és 
lakókörzetekre vonatkozó 
követelményeknek. További áttörésre van 
szükség különösen a megújuló 
energiaforrásokból nyert hő tárolása és a 
hibrid fűtő- és hűtőrendszerek hatékony 
kombinációi kifejlesztésének és 
elterjesztésének előmozdítása terén, úgy a 
központosított, mint a decentralizált 
alkalmazásoknál.

összefognia: napenergia, geotermikus 
energia, biomassza, hőszivattyúk, kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés stb. – és 
eleget kell tennie a közel nulla 
energiafogyasztású épületekre és 
lakókörzetekre vonatkozó 
követelményeknek. További áttörésre van 
szükség különösen a megújuló 
energiaforrásokból nyert hő tárolása és a 
hibrid fűtő- és hűtőrendszerek hatékony 
kombinációi kifejlesztésének és 
elterjesztésének előmozdítása terén, úgy a 
központosított, mint a decentralizált 
alkalmazásoknál.

Or. en

Módosítás 749
Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 3.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elfogyasztott energia jelentős részét 
Unió-szerte fűtésre vagy hűtésre 
használják. A költségtakarékos és 
hatékony technológiák, valamint a 
rendszerintegrációs technikák kifejlesztése
(például egységes nyelvet használó és 
szolgáltatásokat kínáló hálózatok 
összekapcsolása e területen) jelentősen 
befolyásolhatná az energiakereslet 
csökkenését. Ez kutatást, valamint az új 
rendszerek és alkotóelemek 
demonstrációját igényli úgy az ipari, mint a 
lakossági alkalmazások tekintetében, 
például a decentralizált és távolsági 
melegvíz-szolgáltatás, fűtés és hűtés 
területén. Különböző technológiákat kell 
összefognia: napenergia, geotermikus 
energia, biomassza, hőszivattyúk, kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés stb. – és 
eleget kell tennie a közel nulla 
energiafogyasztású épületekre és 

Az elfogyasztott energia jelentős részét 
Unió-szerte fűtésre vagy hűtésre 
használják. A költségeit tekintve 
versenyképes és hatékony technológiák, 
valamint a rendszerintegrációs technikák 
kifejlesztése (például egységes nyelvet 
használó és szolgáltatásokat kínáló 
hálózatok összekapcsolása e területen) 
jelentősen befolyásolhatná az 
energiakereslet csökkenését. Ez kutatást, 
valamint az új rendszerek és alkotóelemek 
demonstrációját igényli úgy az ipari és a 
kereskedelmi mint a lakossági 
alkalmazások tekintetében, például a 
decentralizált és távolsági melegvíz-
szolgáltatás, fűtés és hűtés területén.
Különböző technológiákat kell 
összefognia: napenergia, geotermikus 
energia, biomassza, hőszivattyúk, kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés stb. – és 
eleget kell tennie a közel nulla 



PE492.814v01-00 132/137 AM\907980HU.doc

HU

lakókörzetekre vonatkozó 
követelményeknek. További áttörésre van 
szükség különösen a megújuló 
energiaforrásokból nyert hő tárolása és a 
hibrid fűtő- és hűtőrendszerek hatékony
kombinációi kifejlesztésének és 
elterjesztésének előmozdítása terén, úgy a 
központosított, mint a decentralizált 
alkalmazásoknál.

energiafogyasztású épületekre és 
lakókörzetekre vonatkozó 
követelményeknek. További áttörésre van 
szükség különösen a megújuló 
energiaforrásokból nyert hő tárolása és a 
hibrid fűtő- és hűtőrendszerek hatékony
energiaforrás- és technológiakombinációi
kifejlesztésének és elterjesztésének 
előmozdítása terén, úgy a központosított, 
mint a decentralizált alkalmazásoknál.

Or. en

Indokolás

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Módosítás 750
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 3.1.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fűtés és hűtés iránti igény sikeresebb 
csökkentése érdekében a hatékonyságra 
vonatkozó intézkedéseket az ellátási 
oldalon egyidejűleg bevezetett alacsony 
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szén-dioxid-kibocsátású és szén-dioxid-
mentes fűtési és hűtési forrásokkal kell 
kísérni. A megújuló forrásból származó 
fűtési és hűtési technológiákban (RHC-
technológiák) rejlő lehetőségek 
kiaknázásához a kutatási és fejlesztési 
tevékenységek jelentős mértékű fokozása 
szükséges. Az RHC-technológiák 
bevezetéséhez szükséges megfelelő 
impulzus biztosításához növelni kell azok 
hatékonyságát és csökkenteni kell 
költségüket. Új megoldásokat kell 
kidolgozni, különösen a közel nulla 
energiaigényű épületek és körzetek 
tekintetében Ehhez különösen az alábbiak 
szükségesek: fenntartható és nagy 
hatékonyságú biomassza-ellátási lánc és -
felhasználás, költségeit tekintve 
versenyképes naphőrendszerek és 
napenergia által fűtött épületek, valamint 
hatékony és költséghatékony geotermikus 
fűtési rendszerek, költségoptimalizált 
hőszivattyúk, hatékony alaptechnológiák 
(hőenergia-tároló és hibrid rendszerek), 
továbbá intelligens hőenergia-hálózatok 
fejlesztése.

Or. en

Módosítás 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 3.1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű légszennyező anyagot is 
generálnak. Ugyanakkor ezeket a 
területeket sújtják a romló levegőminőség 

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű légszennyező anyagot is 
generálnak. E tekintetben elő kell 
mozdítani az integrált rendszerszerű 
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és az éghajlatváltozás hatásai, a 
városoknak tehát ki kell alakítaniuk saját 
hatáscsökkentő és alkalmazkodási 
stratégiáikat. Éppen ezért az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású társadalom felé tartó 
átalakulásban döntő jelentősége van a 
közlekedéssel, a hulladékkezeléssel és a 
víztisztítással, valamint a városi környezet 
céljaira kialakított IKT-megoldásokkal 
integrált innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak (energiahatékonyság, 
villamosenergia-ellátó, valamint fűtést és 
hűtést biztosító rendszerek). Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 
támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 
kidolgozni és teljes körűen tesztelni.
Kutatásra van szükség annak érdekében is, 
hogy megértsük az ebben az átalakulásban 
szerepet játszó társadalmi, gazdasági és 
kulturális problémákat.

városfejlesztési stratégiákat, amelyek 
figyelembe veszik a következőket: 
energiahatékonyság, hozzáférhetőség, 
zöld területek, élőhelyek alkalmazkodása 
és társadalmi integráció. Ugyanakkor 
ezeket a területeket sújtják a romló 
levegőminőség és az éghajlatváltozás 
hatásai, a városoknak tehát ki kell 
alakítaniuk saját hatáscsökkentő és 
alkalmazkodási stratégiáikat. Éppen ezért 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalom felé tartó átalakulásban döntő 
jelentősége van a közlekedéssel, a 
hulladékkezeléssel és a víztisztítással, 
valamint a városi környezet céljaira 
kialakított IKT-megoldásokkal integrált 
innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak (energiahatékonyság, 
villamosenergia-ellátó, valamint fűtést és 
hűtést biztosító rendszerek). Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 
támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 
kidolgozni és teljes körűen tesztelni.
Kutatásra van szükség annak érdekében is, 
hogy megértsük az ebben az átalakulásban 
szerepet játszó társadalmi, gazdasági és 
kulturális problémákat.

Or. en

Módosítás 752
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 3.1.3 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű légszennyező anyagot is 
generálnak. Ugyanakkor ezeket a 
területeket sújtják a romló levegőminőség 
és az éghajlatváltozás hatásai, a 
városoknak tehát ki kell alakítaniuk saját 
hatáscsökkentő és alkalmazkodási 
stratégiáikat. Éppen ezért az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású társadalom felé 
tartó átalakulásban döntő jelentősége van a 
közlekedéssel, a hulladékkezeléssel és a 
víztisztítással, valamint a városi környezet 
céljaira kialakított IKT-megoldásokkal 
integrált innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak (energiahatékonyság, 
villamosenergia-ellátó, valamint fűtést és 
hűtést biztosító rendszerek). Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 
támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 
kidolgozni és teljes körűen tesztelni.
Kutatásra van szükség annak érdekében is, 
hogy megértsük az ebben az átalakulásban 
szerepet játszó társadalmi, gazdasági és 
kulturális problémákat.

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű szennyező anyagot is 
generálnak. Ugyanakkor ezeket a 
területeket sújtják a romló levegőminőség 
és az éghajlatváltozás hatásai, a 
városoknak tehát ki kell alakítaniuk saját 
hatáscsökkentő és alkalmazkodási 
stratégiáikat. Éppen ezért a megújuló 
energiákon alapuló és energiahatékony
társadalom felé tartó átalakulásban döntő 
jelentősége van a teljes energiafogyasztás 
csökkentésével, valamint a rendszerszintű 
innovatív energetikai megoldások 
növelésével (megújuló energia, 
energiahatékonyság, villamosenergia-
ellátó, valamint fűtést és hűtést biztosító 
rendszerek), a közlekedéssel, a 
hulladékkezeléssel és a víztisztítással, 
valamint a városi környezet céljaira 
kialakított IKT-megoldásokkal integrált 
innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak. Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 
támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 
kidolgozni és teljes körűen tesztelni.
Kutatásra van szükség annak érdekében is, 
hogy megértsük az ebben az átalakulásban 
szerepet játszó társadalmi, gazdasági, 
környezeti és kulturális problémákat.

Or. en
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Módosítás 753
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 szakasz – 3 pont – 3.1. pont – 3.1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű légszennyező anyagot is 
generálnak. Ugyanakkor ezeket a 
területeket sújtják a romló levegőminőség 
és az éghajlatváltozás hatásai, a 
városoknak tehát ki kell alakítaniuk saját 
hatáscsökkentő és alkalmazkodási 
stratégiáikat. Éppen ezért az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású társadalom felé tartó 
átalakulásban döntő jelentősége van a 
közlekedéssel, a hulladékkezeléssel és a 
víztisztítással, valamint a városi környezet 
céljaira kialakított IKT-megoldásokkal 
integrált innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak (energiahatékonyság, 
villamosenergia-ellátó, valamint fűtést és 
hűtést biztosító rendszerek). Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 
támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 
kidolgozni és teljes körűen tesztelni.
Kutatásra van szükség annak érdekében is, 
hogy megértsük az ebben az átalakulásban 
szerepet játszó társadalmi, gazdasági és 
kulturális problémákat.

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű légszennyező anyagot is 
generálnak. Ugyanakkor ezeket a 
területeket sújtják a romló levegőminőség 
és az éghajlatváltozás hatásai, a 
városoknak tehát ki kell alakítaniuk saját 
hatáscsökkentő és alkalmazkodási 
stratégiáikat. Éppen ezért az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású társadalom felé tartó 
átalakulásban döntő jelentősége van a tiszta
közlekedéssel (beleértve a tengeri 
közlekedést is) és járművekkel, a 
hulladékkezeléssel és a víztisztítással, 
valamint a városi környezet céljaira 
kialakított IKT-megoldásokkal integrált 
innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak (energiahatékonyság, 
villamosenergia-ellátó, valamint fűtést és 
hűtést biztosító rendszerek). Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 
támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 
kidolgozni és teljes körűen tesztelni.
Hangsúlyt kell fektetni a hosszú távú 
jövőképet nyújtó, új piaci megoldásokra és 
technológiákra irányuló kutatási 
tevékenységek széles körének 
összekapcsolására. Kutatásra van szükség 
annak érdekében is, hogy megértsük az 
ebben az átalakulásban szerepet játszó 
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társadalmi, gazdasági és kulturális 
problémákat.

Or. en


