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Módosítás 378
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ismeretek határain történő kutatás 
érdemi fejlődésének ösztönzésére az EKT 
támogatni fogja az olyan egyéni 
csoportokat, amelyek tudományos és 
technológiai alapkutatást végeznek 
bármilyen, a „Horizont 2020” 
keretprogram hatálya alá tartozó területen, 
egyaránt ideértve a műszaki tudományt, a 
társadalomtudományokat és a humán 
tudományokat. Adott esetben, a program 
célkitűzéseinek és a hatékony végrehajtás 
igényének megfelelően meghatározott 
kutatási témák vagy célcsoportok (pl. a 
kutatók új generációja/feltörekvő 
kutatócsoportok) is figyelembe vehetők.
Különös figyelmet kell fordítani a tudás 
határán és a tudományágak 
találkozási pontjain elhelyezkedő 
feltörekvő és gyorsan növekvő területekre.

Az ismeretek határain történő kutatás 
érdemi fejlődésének ösztönzésére az EKT 
támogatni fogja az olyan egyéni 
csoportokat, amelyek tudományos és 
technológiai alapkutatást végeznek 
bármilyen, a „Horizont 2020” 
keretprogram hatálya alá tartozó területen, 
egyaránt ideértve a műszaki tudományt, a 
társadalomtudományokat és a humán 
tudományokat, és egyedi pályázati 
felhívásokat fog közzétenni, amelyek 
alapszabálya az lesz, hogy a pályázatok 
útján keresett kiváló kutatók nem 
végezhetik el a kutatómunkát a 
származásuk szerinti országban, és nem 
vihetik oda a támogatásokat. Adott
esetben, a program célkitűzéseinek és a 
hatékony végrehajtás igényének 
megfelelően meghatározott kutatási témák 
vagy célcsoportok (pl. a kutatók új 
generációja/feltörekvő kutatócsoportok) is 
figyelembe vehetők. Különös figyelmet 
kell fordítani a tudás határán és a 
tudományágak találkozási pontjain 
elhelyezkedő feltörekvő és gyorsan 
növekvő területekre.

Or. it

Módosítás 379
Britta Thomsen

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

Az ismeretek határain történő kutatás 
érdemi fejlődésének ösztönzésére az EKT 
támogatni fogja az olyan egyéni 
csoportokat, amelyek tudományos és 
technológiai alapkutatást végeznek 
bármilyen, a „Horizont 2020” 
keretprogram hatálya alá tartozó területen, 
egyaránt ideértve a műszaki tudományt, a 
társadalomtudományokat és a humán 
tudományokat. Adott esetben, a program 
célkitűzéseinek és a hatékony végrehajtás 
igényének megfelelően meghatározott 
kutatási témák vagy célcsoportok (pl. a 
kutatók új generációja/feltörekvő 
kutatócsoportok) is figyelembe vehetők.
Különös figyelmet kell fordítani a tudás 
határán és a tudományágak 
találkozási pontjain elhelyezkedő 
feltörekvő és gyorsan növekvő területekre.

Az ismeretek határain történő kutatás 
érdemi fejlődésének ösztönzésére az EKT 
támogatni fogja az olyan egyéni 
csoportokat, amelyek tudományos és 
technológiai alapkutatást végeznek 
bármilyen, a „Horizont 2020” 
keretprogram hatálya alá tartozó területen, 
egyaránt ideértve a műszaki tudományt, a 
társadalomtudományokat és a humán 
tudományokat. Adott esetben, a program 
célkitűzéseinek és a hatékony végrehajtás 
igényének megfelelően meghatározott 
kutatási témák vagy célcsoportok (pl. a 
kutatók új generációja/feltörekvő 
kutatócsoportok, nők) is figyelembe 
vehetők. Különös figyelmet kell fordítani a 
tudás határán és a tudományágak 
találkozási pontjain elhelyezkedő 
feltörekvő és gyorsan növekvő területekre.

Or. en

Módosítás 380
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT korosztálytól és nemzeti 
hovatartozástól függetlenül támogatja a 
független kutatókat – beleértve a független 
kutatásvezetővé váló kezdő kutatókat is –
kutatásaik Európában való végzésében.

Az EKT korosztálytól és nemzeti 
hovatartozástól függetlenül támogatja a 
független kutatókat – beleértve a független 
kutatásvezetővé váló kezdő kutatókat is –
kutatásaik Európában való végzésében. A 
kutatóknak az EKT által finanszírozott 
időszak lejártát követő visszatéréséhez és 
visszailleszkedéséhez is nyújtható 
támogatás, különösen az „Európai 
Kutatási Térség tanszék” („ERA chair”) 
programmal együtt.

Or. en
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Módosítás 381
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT korosztálytól és nemzeti 
hovatartozástól függetlenül támogatja a 
független kutatókat – beleértve a független 
kutatásvezetővé váló kezdő kutatókat is –
kutatásaik Európában való végzésében.

Az EKT korosztálytól, nemi és nemzeti 
hovatartozástól függetlenül támogatja a 
független kutatókat – beleértve a független 
kutatásvezetővé váló kezdő kutatókat is –
kutatásaik Európában való végzésében.

Or. en

Módosítás 382
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT „Szinergia” kutatási támogatása 
révén előmozdítják a különböző 
tagállamok kiváló kutatói közötti 
kutatásokat, ami a korábbi keretprogram 
során már igen vonzónak bizonyult a 
kutatók számára.

Or. en

Módosítás 383
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT a kutatók általi javaslatokra épülő Az EKT a kutatók általi javaslatokra épülő 
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megközelítést alkalmaz. Ez azt jelenti, 
hogy az EKT a pályázati felhívások 
keretein belül a kutatók által kiválasztott 
témákban megvalósított projekteket fogja 
támogatni. A pályázatokat kizárólag a 
szakmai értékelés eredményeként 
megállapított kiválóság kritériuma alapján
fogja értékelni, figyelembe véve az új 
kutatócsoportok, az új generációhoz tartozó 
kutatók, valamint a tapasztalt 
kutatócsoportok által felmutatott 
kiválóságot, és különös figyelmet fordítva 
az úttörő jellegű és ebből következően 
nagy tudományos kockázattal járó 
kutatásra irányuló pályázatokra.

megközelítést alkalmaz. Ez azt jelenti, 
hogy az EKT a pályázati felhívások 
keretein belül a kutatók által kiválasztott 
témákban megvalósított projekteket fogja 
támogatni. A pályázatokat a szakértői
értékelés eredményeként megállapított 
kiválóság kritériuma alapján fogják
értékelni, figyelembe véve az új 
kutatócsoportok, az új generációhoz tartozó 
kutatók – különösen a kevésbé fejlett 
régiók esetében –, valamint a tapasztalt 
kutatócsoportok által felmutatott 
kiválóságot, és különös figyelmet fordítva 
az úttörő jellegű és ebből következően 
nagy tudományos kockázattal járó 
kutatásra irányuló pályázatokra.

Or. en

Módosítás 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT a kutatók általi javaslatokra épülő 
megközelítést alkalmaz. Ez azt jelenti, 
hogy az EKT a pályázati felhívások 
keretein belül a kutatók által kiválasztott 
témákban megvalósított projekteket fogja 
támogatni. A pályázatokat kizárólag a 
szakmai értékelés eredményeként 
megállapított kiválóság kritériuma alapján 
fogja értékelni, figyelembe véve az új 
kutatócsoportok, az új generációhoz tartozó 
kutatók, valamint a tapasztalt 
kutatócsoportok által felmutatott 
kiválóságot, és különös figyelmet fordítva 
az úttörő jellegű és ebből következően 
nagy tudományos kockázattal járó 
kutatásra irányuló pályázatokra.

Az EKT a kutatók általi javaslatokra épülő 
megközelítést alkalmaz. Ez azt jelenti, 
hogy az EKT a pályázati felhívások 
keretein belül a kutatók által kiválasztott 
témákban megvalósított projekteket fogja 
támogatni. A pályázatokat kizárólag a 
szakmai értékelés eredményeként 
megállapított kiválóság kritériuma alapján 
fogja értékelni, figyelembe véve az új 
kutatócsoportok, az új generációhoz tartozó 
kutatók, valamint a tapasztalt 
kutatócsoportok által felmutatott 
kiválóságot, a nemi egyenlőséget és 
különös figyelmet fordítva az úttörő jellegű 
és ebből következően nagy tudományos 
kockázattal járó kutatásra irányuló 
pályázatokra.

Or. en
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Indokolás

A Carvalho-jelentés 44. módosítása alapján.

Módosítás 385
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a tudományos stratégia terén: (1) tudományos stratégia kidolgozása:

Or. en

Módosítás 386
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) a program végrehajtásának tudományos 
irányítása, nyomon követése és minőség-
ellenőrzése terén:

(2) a program végrehajtásának tudományos 
irányítása, nyomon követése és minőség-
ellenőrzése:

Or. en

Módosítás 387
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1 bekezdés – 2 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szükség szerint tudományos szempontú 
álláspontok kialakítása a pályázati 
felhívások végrehajtásával és irányításával, 
az értékelés kritériumaival, a szakmai 
értékelés eljárásával kapcsolatosan, 

– szükség szerint tudományos szempontú 
álláspontok kialakítása a pályázati 
felhívások végrehajtásával és irányításával
kapcsolatosan, az értékelés
kritériumainak és a szakmai értékelés
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beleértve a szakértők kiválasztását, a 
szakmai értékelés és a pályázatok 
elbírálásának módszereit és a szükséges 
végrehajtási szabályokat és 
iránymutatásokat, amelyek alapján a 
finanszírozandó pályázat kiválasztása 
történik a Tudományos Tanács felügyelete 
alatt; illetve az EKT tevékenységeinek 
eredményeit és hatását befolyásoló 
bármilyen más kérdéssel és az elvégzett 
kutatás minőségével kapcsolatosan, 
beleértve az EKT támogatásimegállapodás-
mintájának főbb rendelkezéseit is,

eljárásának kidolgozása, beleértve a 
szakértők kiválasztását, a szakmai értékelés 
és a pályázatok elbírálásának módszereit és 
a szükséges végrehajtási szabályokat és 
iránymutatásokat, amelyek alapján a 
finanszírozandó pályázat kiválasztása 
történik a Tudományos Tanács felügyelete 
alatt; illetve az EKT tevékenységeinek 
eredményeit és hatását befolyásoló 
bármilyen más kérdéssel és az elvégzett 
kutatás minőségével kapcsolatosan, 
beleértve az EKT támogatásimegállapodás-
mintájának főbb rendelkezéseit is,

Or. en

Módosítás 388
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a kommunikáció és a terjesztés terén: (3) a kommunikáció és a terjesztés
megszervezése:

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében.

Módosítás 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1 bekezdés – 3 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tudományos közösséggel és az 
alapfontosságú érintettekkel folytatott 
kommunikáció biztosítása az EKT 

– a tudományos közösséggel, az 
alapfontosságú érintettekkel és a regionális 
és nemzeti finanszírozó ügynökségekkel
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tevékenységeiről és eredményeiről, folytatott kommunikáció biztosítása az 
EKT tevékenységeiről és eredményeiről;

Or. en

Módosítás 390
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1 bekezdés – 3 pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az alulreprezentált európai régiókból 
származó kutatók aktív bevonásának 
elősegítésére irányuló kísérletek.

Or. en

Módosítás 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1 bekezdés – 3 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– saját tevékenységeiről rendszeres 
jelentéstétel a Bizottságnak.

– saját tevékenységeiről rendszeres 
jelentéstétel a Bizottságnak, az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. fr

Módosítás 392
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tudományos Tanács tagjai az általuk A Tudományos Tanács tagjai az általuk 
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végzett feladatokért tiszteletdíjban 
részesülnek, továbbá az indokolt körben 
utazási és tartózkodási költségtérítést 
kapnak.

végzett feladatokért tiszteletdíjban 
részesülnek, továbbá az indokolt körben a
megfelelő dokumentumokkal igazolt
utazási és tartózkodási költségeik 50%-át 
visszatérítik.

Or. it

Indokolás

A visszaélések és a források szétforgácsolásának elkerülése érdekében meg kell határozni az 
utazási és tartózkodási költségtérítés felső határát.

Módosítás 393
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT elnöke megbízatásának időtartama 
alatt Brüsszelben fog lakni, és idejének 
nagy részét az EKT ügyeire fogja 
fordítani. Az elnök a Bizottság felső 
vezetéséhez hasonló mértékű
javadalmazásban fog részesülni.

Az EKT elnöke megbízatásának időtartama 
alatt Brüsszelben fog lakni. Az elnök a 
Bizottság felső vezetéséhez hasonló 
mértékű javadalmazásban fog részesülni.

Or. it

Módosítás 394
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvételi eljárásnak és a kiválasztott 
jelöltnek meg kell kapnia a Tudományos 
Tanács jóváhagyását. A Tudományos 
Tanács a tagjai közül három alelnököt 
választ, akik a képviseleti és a 
munkaszervezési feladatok ellátásában

A Tudományos Tanács a tagjai közül egy
alelnököt választ, aki a képviseleti és a 
munkaszervezési feladatok ellátásában
segíti az elnök munkáját. Ez a személy 
viseli az Európai Kutatási Tanács 
elnökhelyettesi címét.
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segítik az elnök munkáját. Ezek a 
személyek egyben az Európai Kutatási 
Tanács elnökhelyettesi címét is viselhetik.

Or. it

Módosítás 395
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül a három alelnök a saját 
intézményében a megfelelő helyi 
adminisztratív támogatás biztosítása 
érdekében támogatást kap.

törölve

Or. it

Indokolás

A források szétforgácsolásának elkerülése érdekében kerülni kell a bürokratikus struktúra 
megkettőzését.

Módosítás 396
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT elnöke és a Tudományos Tanács 
tagjai kizárólagos megbízás alapján, teljes 
munkaidőben látják el feladataikat. 

Or. it

Indokolás

Az átláthatóság és az EKT függetlenségének biztosítása érdekében pontosan meg kell 
határozni a munkakör betöltésével kapcsolatos követelményeket.
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Módosítás 397
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT igazgatását a kifejezetten erre a 
célra foglalkoztatott személyzet, köztük 
szükség szerint az uniós intézmények 
tisztviselői látják el, és ez a tevékenység 
kizárólag a hatékony igazgatáshoz 
szükséges stabilitás és a folytonosság 
biztosításához elengedhetetlen igazgatási 
feladatok ellátására fog szorítkozni.

Az EKT igazgatását a kifejezetten erre a 
célra foglalkoztatott személyzet látja el, és 
ez a tevékenység kizárólag a hatékony 
igazgatáshoz szükséges stabilitás és a 
folytonosság biztosításához 
elengedhetetlen igazgatási feladatok 
ellátására fog szorítkozni.

Or. it

Módosítás 398
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT igazgatását a kifejezetten erre a 
célra foglalkoztatott személyzet, köztük 
szükség szerint az uniós intézmények 
tisztviselői látják el, és ez a tevékenység 
kizárólag a hatékony igazgatáshoz 
szükséges stabilitás és a folytonosság 
biztosításához elengedhetetlen igazgatási 
feladatok ellátására fog szorítkozni.

Az EKT igazgatását az uniós intézmények 
tisztviselői látják el, és ez a tevékenység 
kizárólag a hatékony igazgatáshoz 
szükséges stabilitás és a folytonosság 
biztosításához elengedhetetlen igazgatási 
feladatok ellátására fog szorítkozni.

Or. it

Módosítás 399
Jean-Pierre Audy
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kinevezi a célzott végrehajtó struktúra 
igazgatóját és vezető tisztségviselőit, 
figyelembe véve a Tudományos Tanács 
álláspontját,

– kinevezi és felmenti a célzott végrehajtó 
struktúra igazgatóját és vezető 
tisztségviselőit, figyelembe véve a 
Tudományos Tanács álláspontját;

Or. fr

Módosítás 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– rendszeresen tájékoztatja a 
programbizottságot az EKT 
tevékenységeinek végrehajtásáról.

– rendszeresen tájékoztatja a 
programbizottságot az EKT 
tevékenységeinek végrehajtásáról és az 
eredményekről, biztosítva folyamatos 
tájékoztatásukat a legfrissebb 
információkról.

Or. en

Módosítás 401
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– rendszeresen tájékoztatja a 
programbizottságot az EKT 
tevékenységeinek végrehajtásáról.

– rendszeresen tájékoztatja a 
programbizottságot, az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az EKT 
tevékenységeinek végrehajtásáról.

Or. it
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Indokolás

Az EKT tevékenységeinek átláthatóbbaknak kell lenniük, és hatékonyabban kell felügyelni 
őket.

Módosítás 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyökeresen új jövőbeni technológiák 
alapjainak sikeres felfedezéséhez 
szükséges nagyszámú, még embrionális 
szinten lévő, magas kockázatú, jövőbe 
mutató tudományos és technológiai 
együttműködésen alapuló kutatási projekt 
támogatása. Ez a tevékenység, mivel 
kifejezetten tartózkodik a témák 
meghatározásától és a szabályok 
előírásától, elősegíti az új ötletek születését 
– akármikor is keletkezzenek, és 
akárhonnét származzanak – a témák és a 
tudományterületek legszélesebb körében.
Az ilyen törékeny ötletek támogatása 
agilis, kockázatbarát és erősen 
interdiszciplináris kutatási megközelítést 
igényel, amely messze a szigorú 
értelemben vett technológiai területeken túl 
merészkedik. Az új, magas potenciálú 
szereplők, például a fiatal kutatók és a 
csúcstechnológiai kkv-k kutatásba és 
innovációba való vonzása és ösztönzése a 
jövő vezető tudományos és ipari 
szakembereinek kinevelése szempontjából 
is fontos.

A gyökeresen új jövőbeni technológiák 
alapjainak sikeres felfedezéséhez 
szükséges nagyszámú, még korai 
szakaszban lévő, magas kockázatú, jövőbe 
mutató tudományos és technológiai 
együttműködésen alapuló kutatási projekt 
támogatása. Ez a tevékenység, mivel 
kifejezetten tartózkodik a témák 
meghatározásától és a szabályok 
előírásától, elősegíti az új ötletek születését 
– akármikor is keletkezzenek, és 
akárhonnét származzanak – a témák és a 
tudományterületek legszélesebb körében.
Az ilyen törékeny ötletek támogatása 
agilis, kockázatbarát és erősen 
interdiszciplináris kutatási megközelítést 
igényel, amely messze a szigorú 
értelemben vett technológiai területeken túl 
merészkedik. Az új, magas potenciálú 
szereplők, például a fiatal kutatók és a 
csúcstechnológiai kkv-k kutatásba és 
innovációba való vonzása és ösztönzése a 
jövő vezető tudományos és ipari 
szakembereinek kinevelése szempontjából 
is fontos.

Or. en

Módosítás 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A három JFT-pillérben végzett 
tevékenységeket széles körű hálózatos 
együttműködés és közösségi alapú 
tevékenységek egészítik ki a jövőbeni 
technológiák felé törekvő, tudományos 
meghatározottságú kutatás termékeny és 
élénk európai alapjainak megteremtése 
céljából. Ezek támogatni fogják továbbá a 
JFT-tevékenységek jövőbeni fejlődését, 
elősegítik az új technológiák különböző 
vonatkozásaival kapcsolatos vitát, és 
előmozdítják hatásosságukat.

A három JFT-pillérben végzett 
tevékenységeket széles körű hálózatos 
együttműködés és közösségi alapú 
tevékenységek egészítik ki a jövőbeni 
technológiák felé törekvő, tudományos 
meghatározottságú kutatás termékeny és 
élénk európai alapjainak megteremtése 
céljából. Ezek támogatni fogják továbbá a 
JFT-tevékenységek jövőbeni fejlődését, 
elősegítik az új technológiák különböző 
vonatkozásaival kapcsolatos vitát, és 
előmozdítják hatásosságukat. A JFT-
tevékenységeknek nyitottnak kell lenniük 
a harmadik országokkal való, közös 
érdekeken és kölcsönös előnyökön 
alapuló együttműködésre, védve eközben 
az európai érdekeket.

Or. en

Módosítás 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 2 pont – 2.4 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy JFT Tanácsadó Testület fogja 
biztosítani az érdekeltek általános 
tudományos stratégiával kapcsolatos
hozzájárulását, beleértve a munkaprogram
meghatározását is.

A Bizottságnak ki kell majd kérnie a 
JFTT programmal kapcsolatban az 
érdekelteknek – többek között a személyes 
minőségükben eljáró és a kutatási 
területek széles palettáját felölelő, 
legelismertebb és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező tudósoknak és 
mérnököknek – az általános tudományos 
stratégiával kapcsolatos véleményét. 
Különösen a munkaprogram prioritásaival 
és a szükséges módosításokkal 
kapcsolatban fog konzultációt folytatnia, 
ideértve a pályázati felhívásokat és az 
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átfedések elkerüléséhez szükséges 
kritériumokat.

A duplán végzett munka mennyiségének 
lehető legkisebbre csökkentése érdekében 
a Bizottságnak a már meglévő 
konzultációs eszközök – többek között az 
európai innovációs partnerségek, az 
európai technológiai platformok és a 
közös programozási kezdeményezések –
használatára kell törekednie a „Horizont 
2020” keretprogram végrehajtása során.

Or. en

Módosítás 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.4 alpont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JFTT forrásainak legalább 60%-a 
valamennyi területen az alulról építkező, 
együttműködésen alapuló felderítő 
kutatásra szolgál, míg legfeljebb 25% 
irányul a néhány kiemelt JFTT-
támogatáshoz tartozó kihívásra.

Or. en

Módosítás 406
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt különösen a kiválóságnak a fiatal 
kutatók és doktorjelöltek kiváló minőségű 
alapszintű képzésének jelentős részében 
való növelésével és strukturálásával kell 

Ezt különösen a kiválóságnak a fiatal 
kutatók és doktorjelöltek kiváló minőségű 
alapszintű képzésének jelentős részében 
való növelésével és strukturálásával kell 
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elérni a tagállamokban és a társult 
országokban. Azáltal, hogy a fiatal kutatók 
sokféle olyan készséget sajátítanak el, 
amelyek lehetővé teszik számukra a 
jelenkori és a jövőbeni kihívásokkal való 
szembenézést, a kutatók következő 
generációja lesz a köz- és magánszektorban
jelentkező javuló karrierlehetőségek 
haszonélvezője, és ez egyúttal növeli a 
kutatói karrier vonzerejét a fiatal 
generációk számára.

elérni a tagállamokban és a társult 
országokban. Azáltal, hogy a fiatal kutatók 
sokféle olyan készséget sajátítanak el, 
amelyek lehetővé teszik számukra a 
jelenkori és a jövőbeni kihívásokkal való 
szembenézést, a kutatók következő 
generációja javuló karrierlehetőségekből 
profitálhat majd mind a közszférában, 
mind a magánszektorban – a nonprofit 
civil társadalmi ágazatokat is ideértve –, 
és ez egyúttal növelni fogja a kutatói 
karrier vonzerejét a fiatal generációk 
számára.

Or. en

Módosítás 407
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt különösen a kiválóságnak a fiatal 
kutatók és doktorjelöltek kiváló minőségű 
alapszintű képzésének jelentős részében 
való növelésével és strukturálásával kell 
elérni a tagállamokban és a társult 
országokban. Azáltal, hogy a fiatal kutatók 
sokféle olyan készséget sajátítanak el, 
amelyek lehetővé teszik számukra a 
jelenkori és a jövőbeni kihívásokkal való 
szembenézést, a kutatók következő 
generációja lesz a köz- és magánszektorban
jelentkező javuló karrierlehetőségek 
haszonélvezője, és ez egyúttal növeli a 
kutatói karrier vonzerejét a fiatal 
generációk számára.

Ezt különösen a kiválóságnak a fiatal 
kutatók és doktorjelöltek kiváló minőségű 
alapszintű képzésének jelentős részében 
való növelésével és strukturálásával kell 
elérni a tagállamokban és a társult 
országokban. Azáltal, hogy a fiatal kutatók 
sokféle olyan készséget sajátítanak el, 
amelyek lehetővé teszik számukra a 
jelenkori és a jövőbeni kihívásokkal való 
szembenézést, a kutatók következő 
generációja javuló karrierlehetőségekből 
profitálhat majd mind a közszférában, 
mind a magánszektorban, és ez egyúttal
növelni fogja a kutatói karrier vonzerejét a 
fiatal generációk számára. Ugyanezen 
okokból a doktori képzésben részt vevőket 
egyértelműen az új oktatási, képzési, 
ifjúsági és sportprogram egyik 
kulcsfontosságú célcsoportjának kell 
tekinteni, amely program forráseszközeit 
oly módon kell felhasználni, hogy azok 
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kiegészítsék a „Horizont 2020” program 
forráseszközeit.

Or. fr

Módosítás 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fellépés a különböző európai és más 
országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalkozásainak, kis-
és középvállalkozásainak és más 
társadalmi-gazdasági szereplőinek 
partnerségi kapcsolatai által létrehozott, 
uniós szintű, versenyeztetéssel kiválasztott 
kutatóképző programok támogatásával 
valósul meg. Szintén támogatásban 
részesülnek az olyan egyedi intézetek, 
amelyek képesek ugyanezt a gyarapító 
környezetet biztosítani. A célkitűzések 
végrehajtásában a különböző igényeknek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell 
a rugalmasságot. A sikeres partnerségek 
jellemzően kutatóképző hálózatok vagy 
ipari doktorátusok lesznek, míg az egyedi 
intézmények általában innovatív doktori 
képzésekben vesznek majd részt. A világ 
bármely országából származó legjobb fiatal 
kutatók e kiváló programokhoz csatlakozva 
ebben a keretben számíthatnak 
támogatásra.

A fellépés a különböző európai és más 
országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalkozásainak, kis-
és középvállalkozásainak és más 
társadalmi-gazdasági szereplőinek 
partnerségi kapcsolatai által létrehozott, 
uniós szintű, versenyeztetéssel kiválasztott 
kutatóképző programok támogatásával 
valósul meg, amelyek lehetővé teszik a 
kutatók számára kutatói önéletrajzuk 
gazdagítását. Szintén támogatásban 
részesülnek az olyan egyedi intézetek, 
amelyek képesek ugyanezt a gyarapító 
környezetet biztosítani. A célkitűzések 
végrehajtásában a különböző igényeknek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell 
a rugalmasságot. A sikeres partnerségek 
jellemzően többek között kutatóképző 
hálózatok vagy ipari doktorátusok lesznek, 
míg az egyedi intézmények általában – de 
nem szükségszerűen – innovatív doktori 
képzésekben vesznek majd részt. A világ 
bármely országából származó legjobb fiatal 
kutatók e kiváló programokhoz csatlakozva 
ebben a keretben számíthatnak 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 409
Giles Chichester
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fellépés a különböző európai és más 
országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalkozásainak, kis-
és középvállalkozásainak és más 
társadalmi-gazdasági szereplőinek 
partnerségi kapcsolatai által létrehozott, 
uniós szintű, versenyeztetéssel kiválasztott 
kutatóképző programok támogatásával 
valósul meg. Szintén támogatásban 
részesülnek az olyan egyedi intézetek, 
amelyek képesek ugyanezt a gyarapító 
környezetet biztosítani. A célkitűzések 
végrehajtásában a különböző igényeknek 
való megfelelés érdekében biztosítani kell 
a rugalmasságot. A sikeres partnerségek 
jellemzően kutatóképző hálózatok vagy 
ipari doktorátusok lesznek, míg az egyedi 
intézmények általában innovatív doktori 
képzésekben vesznek majd részt. A világ 
bármely országából származó legjobb fiatal 
kutatók e kiváló programokhoz csatlakozva 
ebben a keretben számíthatnak 
támogatásra.

A fellépés a különböző európai és más 
országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalkozásainak, kis-
és középvállalkozásainak és más 
társadalmi-gazdasági szereplőinek 
partnerségi kapcsolatai által létrehozott, 
uniós szintű, versenyeztetéssel kiválasztott 
kutatóképző programok támogatásával 
valósul meg. Szintén támogatásban 
részesülnek az olyan egyedi intézetek, 
amelyek képesek ugyanezt a gyarapító 
környezetet biztosítani. Az időtartam, a
fogadó intézmény, a teljes, megállapodás 
szerinti fogadó hálózatban a gyakornokok 
száma és a projekt pénzügyi volumene 
szerinti célkitűzések végrehajtásában a 
különböző igényeknek való megfelelés 
érdekében biztosítani kell a teljes
rugalmasságot. A sikeres partnerségek 
jellemzően kutatóképző hálózatok vagy 
ipari doktorátusok, illetve ezek Virtuális 
Oktatási Központ formájában működő 
kombinációi lesznek, míg az egyedi 
intézmények általában innovatív doktori 
képzésekben vesznek majd részt. A világ 
bármely országából származó legjobb fiatal 
kutatók e kiváló programokhoz csatlakozva 
ebben a keretben számíthatnak 
támogatásra.

Or. en

Módosítás 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a képzési programok a kutatási 
kulcskompetenciák fejlesztését és 
kiszélesítését célozzák, miközben a 
munkaerőpiac jövőbeni igényeinek 
megfelelő kreatív gondolkodással, 
vállalkozói szemlélettel és innovációs 
készségekkel ruházzák fel a kutatókat. A 
programok az olyan átvihető kompetenciák 
területén is képzést fognak nyújtani, mint a 
csapatmunka, a kockázatvállalás, a 
projektirányítás, a szabványosítás, a 
vállalkozói tevékenység, az etikai 
szempontok, a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jog, a kommunikáció, valamint a kutatás és 
a társadalom közötti kölcsönhatások, 
amelyek elsődleges fontosságúak az 
innováció létrehozásában, fejlesztésében, 
kereskedelmi hasznosításában és 
terjesztésében.

Ezek a képzési programok a kutatási 
kulcskompetenciák fejlesztését és 
kiszélesítését célozzák, lehetővé téve a 
kutatók számára kutatói életrajzuk 
gazdagítását, miközben a munkaerőpiac 
jövőbeni igényeinek megfelelő kreatív 
gondolkodással, vállalkozói szemlélettel és 
innovációs készségekkel ruházzák fel a 
kutatókat. A programok az olyan átvihető 
kompetenciák területén is képzést fognak 
nyújtani, mint a csapatmunka, a 
kockázatvállalás, a projektirányítás, a 
szabványosítás, a vállalkozói tevékenység, 
az etikai szempontok, a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jog, a kommunikáció, 
valamint a kutatás és a társadalom közötti 
kölcsönhatások, amelyek elsődleges 
fontosságúak az innováció létrehozásában, 
fejlesztésében, kereskedelmi 
hasznosításában és terjesztésében.

Or. en

Módosítás 411
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a képzési programok a kutatási 
kulcskompetenciák fejlesztését és 
kiszélesítését célozzák, miközben a 
munkaerőpiac jövőbeni igényeinek 
megfelelő kreatív gondolkodással, 
vállalkozói szemlélettel és innovációs 
készségekkel ruházzák fel a kutatókat. A 
programok az olyan átvihető kompetenciák 
területén is képzést fognak nyújtani, mint a 
csapatmunka, a kockázatvállalás, a 
projektirányítás, a szabványosítás, a 
vállalkozói tevékenység, az etikai 

Ezek a képzési programok a kutatási 
kulcskompetenciák fejlesztését és 
kiszélesítését célozzák, miközben a 
munkaerőpiac jövőbeni igényeinek 
megfelelő kreatív gondolkodással, 
vállalkozói szemlélettel és innovációs 
készségekkel ruházzák fel a kutatókat. A 
programok az olyan átvihető kompetenciák 
területén is képzést fognak nyújtani, mint a 
csapatmunka, a kockázatvállalás, a 
projektirányítás, a szabványosítás, a 
vállalkozói tevékenység, az etikai 
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szempontok, a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jog, a kommunikáció, valamint a kutatás és 
a társadalom közötti kölcsönhatások, 
amelyek elsődleges fontosságúak az 
innováció létrehozásában, fejlesztésében, 
kereskedelmi hasznosításában és 
terjesztésében.

szempontok, a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jog (IPR), a kommunikáció, valamint a 
kutatás és a társadalom közötti 
kölcsönhatások, amelyek elsődleges 
fontosságúak az innováció létrehozásában, 
fejlesztésében, kereskedelmi 
hasznosításában és terjesztésében.

Or. en

Indokolás

A rövidítés bevezetése érdekében.

Módosítás 412
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának vonzónak kell lennie a legjobb 
kutatók számára, akár Európából, akár más 
országokból származnak. Ezt különösen a 
tapasztalt kutatók számára mind a magán-, 
mind a közszektorban felkínált vonzó 
karrierlehetőségek támogatásával, valamint 
a kutatók arra történő ösztönzésével lehet 
elérni, hogy országok, ágazatok és 
tudományterületek között mozogva 
elmélyítsék kreatív és innovatív 
potenciáljukat.

Európának vonzónak kell lennie a legjobb 
kutatók számára, akár Európából, akár más 
országokból származnak. Ezt különösen a 
tapasztalt kutatók számára mind a
közszférában, mind a magánszektorban –
a nonprofit civil társadalmi ágazatokat is 
ideértve – felkínált vonzó 
karrierlehetőségek támogatásával, valamint 
a kutatók arra történő ösztönzésével lehet 
elérni, hogy országok, ágazatok és 
tudományterületek között mozogva 
elmélyítsék kreatív és innovatív 
potenciáljukat.

Or. en

Módosítás 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 1 bekezdés



PE492.815v01-00 22/138 AM\907981HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának vonzónak kell lennie a legjobb 
kutatók számára, akár Európából, akár más 
országokból származnak. Ezt különösen a 
tapasztalt kutatók számára mind a magán-, 
mind a közszektorban felkínált vonzó
karrierlehetőségek támogatásával, valamint 
a kutatók arra történő ösztönzésével lehet 
elérni, hogy országok, ágazatok és 
tudományterületek között mozogva 
elmélyítsék kreatív és innovatív 
potenciáljukat.

Európának vonzónak kell lennie a legjobb 
kutatók számára, akár Európából, akár más 
országokból származnak. Ezt különösen a
kezdő és tapasztalt kutatók számára mind a 
magán-, mind a közszektorban felkínált 
vonzó karrierlehetőségek támogatásával, 
valamint a kutatók arra történő 
ösztönzésével lehet elérni, hogy országok, 
ágazatok és tudományterületek között 
mozogva elmélyítsék kreatív és innovatív 
potenciáljukat.

Or. en

Módosítás 414
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 
kaphatnak támogatást, beleértve a 
legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 
egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 
országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban vagy más, 
általuk választott társadalmi-gazdasági 
szereplőknél kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 
kaphatnak támogatást, beleértve a 
legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 
egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 
országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban vagy más, 
általuk választott társadalmi-gazdasági 
szereplőknél kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. További 
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kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

finanszírozást kell rendelkezésre 
bocsátani a kutatók kevésbé fejlett 
régiókban található intézményekbe 
irányuló mobilitásának elősegítésére. A
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és
a magánszektor közötti mozgásukat.

Or. en

Módosítás 415
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 
kaphatnak támogatást, beleértve a 
legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 
egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 
országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban vagy más, 

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 
kaphatnak támogatást, beleértve a 
legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 
egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 
országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban, kutatási 
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általuk választott társadalmi-gazdasági 
szereplőknél kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

infrastruktúrákban, az EIT tudás- és 
innovációs közösségeiben vagy más, 
általuk választott társadalmi-gazdasági 
szereplőknél kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

Or. en

Módosítás 416
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 
kaphatnak támogatást, beleértve a 
legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 
egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 
kaphatnak támogatást, beleértve a 
legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 
egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 
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országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban vagy más, 
általuk választott társadalmi-gazdasági 
szereplőknél kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban, civil társadalmi 
szervezetekben vagy más, általuk választott 
társadalmi-gazdasági szereplőknél 
kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

Or. en

Módosítás 417
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 
kaphatnak támogatást, beleértve a 
legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 
kaphatnak támogatást, beleértve a 
legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 
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egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 
országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban vagy más, 
általuk választott társadalmi-gazdasági 
szereplőknél kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 
országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban, civil társadalmi 
szervezetekben vagy más, általuk választott 
társadalmi-gazdasági szereplőknél 
kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

Or. en

Módosítás 418
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 
kaphatnak támogatást, beleértve a 

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 
kaphatnak támogatást, beleértve a 



AM\907981HU.doc 27/138 PE492.815v01-00

HU

legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 
egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 
országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban vagy más, 
általuk választott társadalmi-gazdasági 
szereplőknél kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 
egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 
országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban vagy más, 
általuk választott társadalmi-gazdasági 
szereplőknél kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló
és hasznosító vállalkozások létrehozását.
Ezek a testre szabott kutatási lehetőségek 
hozzásegítik az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

Or. en

Módosítás 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt kutatók fognak finanszírozást 
kapni – nemzeti hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, akik a transznacionális 
vagy internacionális mobilitás által 
kívánják fejleszteni készségeiket. A 
kutatók akár karrierjük összes állomásán át 

Az olyan legjobb vagy legígéretesebb 
tapasztalt és kezdő kutatók fognak 
finanszírozást kapni – nemzeti 
hovatartozásra való tekintet nélkül –, akik a 
transznacionális vagy internacionális 
mobilitás által kívánják fejleszteni 
készségeiket. A kutatók akár karrierjük 
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kaphatnak támogatást, beleértve a 
legfiatalabb kutatókat is, akik éppen csak 
megkapták doktori fokozatukat vagy azzal 
egyenrangú szakmai tapasztalatban 
részesültek. Ezek a kutatók azzal a 
feltétellel kapnak támogatást, hogy más 
országba költöznek, hogy ott egyetemeken, 
kutatóintézetekben, vállalkozásokban, kis-
és középvállalkozásokban vagy más, 
általuk választott társadalmi-gazdasági 
szereplőknél kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

összes állomásán át kaphatnak támogatást, 
beleértve a legfiatalabb kutatókat is, akik 
éppen csak megkapták doktori fokozatukat 
vagy azzal egyenrangú szakmai 
tapasztalatban részesültek. Ezek a kutatók 
azzal a feltétellel kapnak támogatást, hogy 
más országba költöznek, hogy ott 
egyetemeken, kutatóintézetekben, 
vállalkozásokban, kis- és 
középvállalkozásokban vagy más, általuk 
választott társadalmi-gazdasági 
szereplőknél kiszélesítsék vagy elmélyítsék 
kompetenciáikat olyan kutatási projekteken 
dolgozva, amelyek megfelelnek személyes 
igényeiknek és érdeklődésüknek. A 
kiküldetések támogatásával ezenkívül arra 
is ösztönzést fognak kapni, hogy a 
közszektorból a magánszektorba vagy a 
magánszektorból a közszektorba 
vándoroljanak. A részben a köz-, részben 
pedig a magánszektorban való 
elhelyezkedést lehetővé tevő részidős 
lehetőségek is támogatást fognak kapni, 
hogy elmélyítsék a szektorok közötti 
ismeretáramlást, és ösztönözzék az induló 
vállalkozások létrehozását. Ezek a testre 
szabott kutatási lehetőségek hozzásegítik 
az ígéretes kutatókat a teljes 
függetlenséghez, és megkönnyítik a köz- és 
a magánszektor közötti mozgásukat.

Or. en

Módosítás 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatók valós potenciáljának teljes 
kihasználása érdekében támogatást fognak 
kapni a kutatói karrierek újraindítását 
segítő lehetőségek is.

A kutatók valós potenciáljának teljes 
kihasználása érdekében támogatást fognak 
kapni a kutatói karrierek újraindítását 
segítő lehetőségek. Szintén támogatni 
fogják, hogy a kutatók 
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transznacionális/nemzetközi mobilitási 
tapasztalatszerzést követően újból 
elfoglalhassanak egy hosszabb távra szóló 
európai – többek között a származási 
országukban lévő – kutatói állást. A 
mobilitást és a kutatók pályafutás-
fejlesztését olyan előmozdító 
mechanizmusok révén kell segíteni, mint 
amilyen a jelenlegi Euraxess hálózat.

Or. en

Módosítás 421
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívások egyre inkább 
globális méreteket öltenek, és sikeres 
kezelésükben kulcsfontosságúak a 
határokon és ágazatokon átívelő 
együttműködések. Az ismeretek és az 
ötletek megosztása ezért létfontosságú 
mind a kutatás, mind pedig a piac 
világában, és ezt csakis az emberi 
kapcsolatokon keresztül lehet 
megvalósítani. Ezt célozza a magasan 
képzett kutatói és innovációs munkaerő 
ágazatok, országok és tudományterületek 
közötti rugalmas cseréjének támogatása.

A társadalmi kihívások egyre inkább 
globális méreteket öltenek, és sikeres 
kezelésükben kulcsfontosságúak a 
határokon és ágazatokon átívelő 
együttműködések. Az ismeretek és az 
ötletek megosztása ezért létfontosságú 
mind a kutatás, a társadalom és a piac 
világában, és ezt csakis az emberi 
kapcsolatokon keresztül lehet 
megvalósítani. Ezt célozza a magasan 
képzett kutatói és innovációs munkaerő 
ágazatok, országok és tudományterületek 
közötti rugalmas cseréjének támogatása.

Or. en

Módosítás 422
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A társadalmi kihívások egyre inkább 
globális méreteket öltenek, és sikeres 
kezelésükben kulcsfontosságúak a 
határokon és ágazatokon átívelő 
együttműködések. Az ismeretek és az 
ötletek megosztása ezért létfontosságú 
mind a kutatás, mind pedig a piac 
világában, és ezt csakis az emberi 
kapcsolatokon keresztül lehet 
megvalósítani. Ezt célozza a magasan 
képzett kutatói és innovációs munkaerő 
ágazatok, országok és tudományterületek 
közötti rugalmas cseréjének támogatása.

A társadalmi kihívások egyre inkább 
globális méreteket öltenek, és sikeres 
kezelésükben kulcsfontosságúak a 
határokon és ágazatokon átívelő 
együttműködések. Az ismeretek és az 
ötletek megosztása ezért létfontosságú 
mind a kutatás, a társadalom és a piac 
világában, és ezt csakis az emberi 
kapcsolatokon keresztül lehet 
megvalósítani. Ezt célozza a magasan 
képzett kutatói és innovációs munkaerő 
ágazatok, országok és tudományterületek 
közötti rugalmas cseréjének támogatása.

Or. en

Módosítás 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és más, a résztvevők 
által választott társadalmi-gazdasági 
szereplők közötti partnerségek keretein 
belül. A támogatás elérhető lesz a kutatói 
és az innovációs életpálya minden szintjén 
lévő szakemberek számára a legfiatalabb
(posztgraduális) kutatóktól egészen a 
legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és más, a résztvevők 
által választott társadalmi-gazdasági 
szereplők közötti partnerségek keretein 
belül. A támogatás elérhető lesz a kutatói 
és az innovációs életpálya minden szintjén 
lévő szakemberek számára a legfiatalabb
(posztgraduális) kutatóktól egészen a 
legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is. Ebben az értelemben 
erősíteni kell az ipari doktori 
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programokat, amelyek fontos részét 
képezik az innovatív szellem kutatók 
körében történő bátorításának és az ipar 
és a tudományos élet közötti közelebbi 
kapcsolatok kialakításának.

Or. en

Módosítás 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és más, a résztvevők 
által választott társadalmi-gazdasági 
szereplők közötti partnerségek keretein 
belül. A támogatás elérhető lesz a kutatói 
és az innovációs életpálya minden szintjén 
lévő szakemberek számára a legfiatalabb
(posztgraduális) kutatóktól egészen a 
legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és más, a résztvevők 
által választott társadalmi-gazdasági 
szereplők közötti partnerségek keretein 
belül. Külön intézkedéseket fognak hozni
a fejlődő országok kutatói kapacitásának 
erősítése érdekében. A támogatás elérhető 
lesz a kutatói és az innovációs életpálya 
minden szintjén lévő szakemberek számára 
a legfiatalabb (posztgraduális) kutatóktól 
egészen a legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

Or. fr

Indokolás

„A kiválóság előmozdítása országok és ágazatok közötti mobilitás révén”című 3.2. pontban 
megfogalmazott uniós cél, a legjobb, Európán kívülről származó kutatók idevonzása etikai 
értelemben elképzelhetetlen anélkül, hogy olyan valódi erőfeszítésekkel párosulna, amelyek a 
fejlődő országok kutatási kapacitásának megerősítésére irányulnak.
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Módosítás 425
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és más, a résztvevők 
által választott társadalmi-gazdasági 
szereplők közötti partnerségek keretein 
belül. A támogatás elérhető lesz a kutatói 
és az innovációs életpálya minden szintjén 
lévő szakemberek számára a legfiatalabb
(posztgraduális) kutatóktól egészen a 
legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és más, a résztvevők 
által választott társadalmi-gazdasági 
szereplők közötti partnerségek keretein 
belül. Külön intézkedéseket fognak hozni
a fejlődő országok kutatói kapacitásának 
erősítése érdekében. A támogatás elérhető 
lesz a kutatói és az innovációs életpálya 
minden szintjén lévő szakemberek számára 
a legfiatalabb (posztgraduális) kutatóktól 
egészen a legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig,
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

Or. fr

Indokolás

„A kiválóság előmozdítása országok és ágazatok közötti mobilitás révén”című 3.2. pontban 
megfogalmazott uniós cél, a legjobb, Európán kívülről származó kutatók idevonzása etikai 
értelemben elképzelhetetlen anélkül, hogy olyan valódi erőfeszítésekkel párosulna, amelyek a 
fejlődő országok kutatási kapacitásának megerősítésére irányulnak.

Módosítás 426
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és más, a résztvevők 
által választott társadalmi-gazdasági 
szereplők közötti partnerségek keretein 
belül. A támogatás elérhető lesz a kutatói 
és az innovációs életpálya minden szintjén 
lévő szakemberek számára a legfiatalabb
(posztgraduális) kutatóktól egészen a 
legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és más, a résztvevők 
által választott társadalmi-gazdasági 
szereplők közötti partnerségek keretein 
belül. Külön intézkedéseket fognak hozni
a fejlődő országok kutatói kapacitásának 
erősítése érdekében. A támogatás elérhető 
lesz a kutatói és az innovációs életpálya 
minden szintjén lévő szakemberek számára 
a legfiatalabb (posztgraduális) kutatóktól 
egészen a legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

Or. fr

Módosítás 427
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és más, a résztvevők 
által választott társadalmi-gazdasági 
szereplők közötti partnerségek keretein 
belül. A támogatás elérhető lesz a kutatói 
és az innovációs életpálya minden szintjén 

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások, kutatási 
infrastruktúrák, az EIT tudás- és
innovációs közösségei és más, a 
résztvevők által választott társadalmi-
gazdasági szereplők közötti partnerségek 
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lévő szakemberek számára a legfiatalabb
(posztgraduális) kutatóktól egészen a 
legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

keretein belül. A támogatás elérhető lesz a 
kutatói és az innovációs életpálya minden 
szintjén lévő szakemberek számára a 
legfiatalabb (posztgraduális) kutatóktól 
egészen a legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

Or. en

Módosítás 428
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások és más, a résztvevők 
által választott társadalmi-gazdasági 
szereplők közötti partnerségek keretein 
belül. A támogatás elérhető lesz a kutatói 
és az innovációs életpálya minden szintjén 
lévő szakemberek számára a legfiatalabb
(posztgraduális) kutatóktól egészen a 
legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

Az európai finanszírozás támogatni fogja a 
kutatói és innovációs munkaerő rövid távú 
cseréjét az európai, valamint – a 
nemzetközi együttműködés megerősítése 
érdekében – az európai és a harmadik 
országokban található egyetemek, 
kutatóintézetek, vállalkozások, kis- és 
középvállalkozások, civil társadalmi 
szervezetek és más, a résztvevők által 
választott társadalmi-gazdasági szereplők 
közötti partnerségek keretein belül. A 
támogatás elérhető lesz a kutatói és az
innovációs életpálya minden szintjén lévő 
szakemberek számára a legfiatalabb
(posztgraduális) kutatóktól egészen a 
legmagasabb pozícióban (a 
menedzsmentben) működő szakemberekig, 
beleértve az adminisztratív és a technikai 
személyzetet is.

Or. en

Módosítás 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás megválaszolásához alapvető 
fontosságú a fejlődés nyomon követése. A 
program – a Marie Curie-cselekvések
hiányosságainak feltérképezése és hatásaik 
fokozatos javítása érdekében – támogatja a 
mutatók kidolgozását és a kutatók 
mobilitásával, készségeivel és karrierjével 
kapcsolatos adatelemzést. Ezeket a 
tevékenységeket szinergiák kialakításával, 
valamint a program „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” elnevezésű 
részének a kutatókra, a munkáltatóikra és a 
finanszírozókra vonatkozó szakpolitikai 
támogatási cselekvéseivel egyeztetve kell 
megvalósítani. Olyan kezdeményezéseket 
támogató egyedi cselekvések részesülnek 
finanszírozásban, amelyek felhívják a 
figyelmet a kutatói karrier fontosságára, és 
terjesztik a Marie Curie-cselekvések által 
támogatott munkának köszönhető kutatási-
fejlesztési eredményeket.

A kihívás megválaszolásához alapvető 
fontosságú a fejlődés nyomon követése. A 
program – a Marie Curie-fellépések
hiányosságainak feltérképezése és hatásaik 
fokozatos javítása érdekében – támogatja a 
mutatók kidolgozását és a kutatók 
mobilitásával, készségeivel és karrierjével 
kapcsolatos adatelemzést. Ezeket a 
tevékenységeket szinergiák kialakításával, 
valamint a program „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” elnevezésű 
részének a kutatókra, a munkáltatóikra és a 
finanszírozókra vonatkozó szakpolitikai 
támogatási cselekvéseivel egyeztetve kell 
megvalósítani. Olyan kezdeményezéseket 
támogató egyedi cselekvések részesülnek 
finanszírozásban, amelyek felhívják a 
figyelmet a kutatói karrier fontosságára,
segítik a szakmai karrier megszakítása 
után a munka világába visszatérőket, és 
terjesztik a Marie Curie-fellépések által 
támogatott munkának köszönhető kutatási-
fejlesztési eredményeket.

Or. en

Módosítás 430
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás megválaszolásához alapvető 
fontosságú a fejlődés nyomon követése. A 
program – a Marie Curie-cselekvések
hiányosságainak feltérképezése és hatásaik 
fokozatos javítása érdekében – támogatja a 
mutatók kidolgozását és a kutatók 
mobilitásával, készségeivel és karrierjével 

A kihívás megválaszolásához alapvető 
fontosságú a fejlődés nyomon követése. A 
program – a Marie Curie-fellépések
hiányosságainak feltérképezése és hatásaik 
fokozatos javítása érdekében – támogatja a 
mutatók kidolgozását és a kutatók 
mobilitásával, készségeivel és karrierjével 
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kapcsolatos adatelemzést. Ezeket a 
tevékenységeket szinergiák kialakításával, 
valamint a program „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” elnevezésű 
részének a kutatókra, a munkáltatóikra és a 
finanszírozókra vonatkozó szakpolitikai 
támogatási cselekvéseivel egyeztetve kell 
megvalósítani. Olyan kezdeményezéseket 
támogató egyedi cselekvések részesülnek 
finanszírozásban, amelyek felhívják a 
figyelmet a kutatói karrier fontosságára, és 
terjesztik a Marie Curie-cselekvések által 
támogatott munkának köszönhető kutatási-
fejlesztési eredményeket.

kapcsolatos adatelemzést. Ezeket a 
tevékenységeket szinergiák kialakításával, 
valamint a program „A tudomány a 
társadalomért és a társadalommal” 
elnevezésű részének a kutatókra, a 
munkáltatóikra és a finanszírozókra 
vonatkozó szakpolitikai támogatási 
cselekvéseivel egyeztetve kell 
megvalósítani. Olyan kezdeményezéseket 
támogató egyedi cselekvések részesülnek 
finanszírozásban, amelyek felhívják a 
figyelmet a kutatói karrier fontosságára, és 
terjesztik a Marie Curie-fellépések által 
támogatott munkának köszönhető kutatási-
fejlesztési eredményeket.

Or. en

Módosítás 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.6 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Curie-cselekvések képzésekre, 
pályafutás-fejlesztésre irányulnak a 
Szerződésben meghatározott minden 
kutatási és innovációs területen, az 
alapkutatástól a piaci bevezetésig és az 
innovációs szolgáltatásokig. A pályázók 
szabadon választhatnak a kutatási és az 
innovációs területek és ágazatok között.

A Marie Curie-fellépések képzésekre, 
pályafutás-fejlesztésre irányulnak a 
Szerződésben meghatározott minden 
kutatási és innovációs területen, az 
alapkutatástól – a társadalomtudományok 
és bölcsészettudományok területét is 
ideértve – a piaci bevezetésig és az 
innovációs szolgáltatásokig. A pályázók 
szabadon választhatnak a kutatási és az 
innovációs területek és ágazatok között.

Or. en

Módosítás 432
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.6 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti tevékenységek során figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a Marie Curie-
cselekvések sikeres végrehajtása és 
hatásossága érdekében ösztönzést kapjon a 
vállalkozások – elsősorban a kis- és 
középvállalkozások –, valamint más 
társadalmi-gazdasági szereplők széles körű 
részvétele. A Marie Curie-cselekvések a 
felsőoktatás, a kutatóintézetek és a 
magánszektor közötti hosszú távú 
együttműködést támogatják, miközben 
tekintettel vannak a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmének szükségességére 
is.

A fenti tevékenységek során figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a Marie Curie-
fellépések sikeres végrehajtása és 
hatásossága érdekében ösztönzést kapjon a 
vállalkozások – elsősorban a kis- és 
középvállalkozások –, civil társadalmi 
szervezetek, valamint más társadalmi-
gazdasági szereplők széles körű részvétele.
A Marie Curie-fellépések a felsőoktatás, a
kutatóintézetek és a magánszektor közötti 
hosszú távú együttműködést támogatják, 
miközben tekintettel vannak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok védelmének 
szükségességére is.

Or. en

Módosítás 433
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.6 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti tevékenységek során figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a Marie Curie-
cselekvések sikeres végrehajtása és 
hatásossága érdekében ösztönzést kapjon a 
vállalkozások – elsősorban a kis- és 
középvállalkozások –, valamint más 
társadalmi-gazdasági szereplők széles körű 
részvétele. A Marie Curie-cselekvések a 
felsőoktatás, a kutatóintézetek és a 
magánszektor közötti hosszú távú 
együttműködést támogatják, miközben 
tekintettel vannak a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok védelmének szükségességére 
is.

A fenti tevékenységek során figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a Marie Curie-
fellépések sikeres végrehajtása és 
hatásossága érdekében ösztönzést kapjon a 
vállalkozások – elsősorban a kis- és 
középvállalkozások –, civil társadalmi 
szervezetek, valamint más társadalmi-
gazdasági szereplők széles körű részvétele.
A Marie Curie-fellépések a felsőoktatás, a
kutatóintézetek és a magánszektor közötti 
hosszú távú együttműködést támogatják, 
miközben tekintettel vannak a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok védelmének 
szükségességére is.

Or. en
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Módosítás 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.6 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mindenféle tehetséggel szembeni 
nyitottság megőrzése érdekében, olyan 
általános intézkedéseket kell követni, 
amelyek – például az egyenlő esélyek 
valamennyi Marie Curie-cselekvésben való 
támogatásával és a nemek részvételének 
vizsgálatával – segítenek elkerülni a 
visszás helyzeteket az ösztöndíjakhoz való 
hozzáférésben. A Marie Curie-cselekvések
támogatják továbbá a kutatókat, hogy 
stabilabb karriert alakíthassanak ki, családi 
állapotuk figyelembevételével megfelelő 
egyensúlyt alakítsanak ki munka és 
magánéletük között, továbbá elősegítik a 
kutatói karrier hosszabb szüneteltetést 
követő folytatását. A Kutatók Európai 
Chartájában és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexében foglalt 
alapelveket, amelyek nyitott munkaerő-
felvételt és vonzó munkakörülményeket 
támogatnak, minden támogatott 
résztvevőnek be kell tartania és 
alkalmaznia kell.

A mindenféle tehetséggel szembeni 
nyitottság megőrzése érdekében, olyan 
általános intézkedéseket kell követni, 
amelyek – például az egyenlő esélyek 
valamennyi Marie Curie-fellépésben való 
támogatásával, a nemek részvételének 
vizsgálatával és a szakmai karrier 
megszakítása után a munka világába 
visszatérők támogatásával – segítenek 
elkerülni a visszás helyzeteket az 
ösztöndíjakhoz való hozzáférésben. A 
Marie Curie-fellépések támogatják továbbá 
a kutatókat, hogy stabilabb karriert 
alakíthassanak ki, családi állapotuk 
figyelembevételével megfelelő egyensúlyt 
alakítsanak ki munka és magánéletük 
között, továbbá elősegítik a kutatói karrier 
hosszabb szüneteltetést követő folytatását.
A Kutatók Európai Chartájában és a 
kutatók felvételi eljárásának magatartási 
kódexében foglalt alapelveket, amelyek 
nyitott munkaerő-felvételt és vonzó 
munkakörülményeket támogatnak, minden 
támogatott résztvevőnek be kell tartania és 
alkalmaznia kell.

Or. en

Módosítás 435
Anna Záborská, Jan Březina

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.6 alpont – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mindenféle tehetséggel szembeni 
nyitottság megőrzése érdekében, olyan 
általános intézkedéseket kell követni, 
amelyek – például az egyenlő esélyek 
valamennyi Marie Curie-cselekvésben való 
támogatásával és a nemek részvételének 
vizsgálatával – segítenek elkerülni a 
visszás helyzeteket az ösztöndíjakhoz való 
hozzáférésben. A Marie Curie-cselekvések
támogatják továbbá a kutatókat, hogy 
stabilabb karriert alakíthassanak ki, családi 
állapotuk figyelembevételével megfelelő 
egyensúlyt alakítsanak ki munka és 
magánéletük között, továbbá elősegítik a 
kutatói karrier hosszabb szüneteltetést 
követő folytatását. A Kutatók Európai 
Chartájában és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexében foglalt 
alapelveket, amelyek nyitott munkaerő-
felvételt és vonzó munkakörülményeket 
támogatnak, minden támogatott 
résztvevőnek be kell tartania és 
alkalmaznia kell.

A mindenféle tehetséggel szembeni 
nyitottság megőrzése érdekében, olyan 
általános intézkedéseket kell követni, 
amelyek – például az egyenlő esélyek 
valamennyi Marie Curie-fellépésben való 
támogatásával, valamint a férfiak és nők
részvételének vizsgálatával – segítenek 
elkerülni a visszás helyzeteket az 
ösztöndíjakhoz való hozzáférésben. A 
Marie Curie-fellépések támogatják továbbá 
a kutatókat, hogy stabilabb karriert 
alakíthassanak ki, családi állapotuk 
figyelembevételével megfelelő egyensúlyt 
alakítsanak ki munka és magánéletük 
között, továbbá elősegítik a kutatói karrier 
hosszabb szüneteltetést követő folytatását.
A Kutatók Európai Chartájában és a 
kutatók felvételi eljárásának magatartási 
kódexében foglalt alapelveket, amelyek 
nyitott munkaerő-felvételt és vonzó 
munkakörülményeket támogatnak, minden 
támogatott résztvevőnek be kell tartania és 
alkalmaznia kell.

Or. en

Módosítás 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – 3.6 alpont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Curie-fellépés keretében 
finanszírozáshoz jutott résztvevőknek 
lehetővé kell tenni, hogy ezt a 
finanszírozást további 12 hónapos 
időtartam során elosztva használják fel, 
amennyiben ez szükséges a kutatási 
projekt befejezéséhez. 

Or. en
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Módosítás 437
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Hálózatépítési kiválóság
A fellépések célja, hogy csökkentsék az 
Unión belül a tudomány és a technika 
területén megmutatkozó 
egyenlőtlenségeket, és ezáltal 
hozzájáruljanak a tudományos és 
technológiai kutatások átfogó 
hatékonyságához és kiválóságához 
valamennyi tagállamban.
5.1. Konkrét célkitűzések és megközelítés
A tudományos és technológiai ágazatnak 
az Unió egyes kevésbé jól teljesítő részein 
való átszervezéséhez, valamint az átfogó 
uniós kiváló kutatási és innovációs 
kapacitás megerősítéséhez való 
hozzájárulásként támogatásokat fognak 
odaítélni a kiváló kutatási központoknak 
annak érdekében, hogy képességeiket 
jobban az európai gazdasági és társadalmi 
fejlődés szolgálatába tudják állítani.
Ez azáltal fog megvalósulni, hogy 
hálózatépítés és ikerintézményi 
programok révén lehetővé teszik az Unió 
kevésbé fejlett részeiben található kutatási 
központok számára az Unió más részein 
található kutatási központokkal való 
kapcsolatok létesítését és fejlesztését, 
valamint kutatási és innovációs 
képességüknek a partnerintézményekéhez 
való felfejlesztését.
Ez egyes kutatási közösségek a „Horizont 
2020” programban való nagyobb 
részvételét is lehetővé fogja tenni, 
hozzájárulva ezáltal e részvétel szükséges 
kibővítéséhez.
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5.2. Egyedi megvalósítási szempontok
A fellépés a tudomány és technológia 
minden területére kiterjed.
Az uniós finanszírozást minimum három 
olyan kutatási és/vagy technológiai 
központot tömörítő hálózatok számára 
fogják odaítélni, amelyek összekötik az 
elméleti és alkalmazott kutatást a 
természet-, társadalom- és 
közgazdaságtudományok területén.
Az egyik központnak ezek közül az Unió 
egy tudományos szempontból kevésbé 
fejlett országában vagy az egyik legkülső 
régióban kell lennie. Az országok 
tudományos szempontból kevésbé fejlett 
országokká való minősítése a korábbi, 7. 
keretprogramban való részvételi szint 
alapján történik: azok a tagállamok 
vehetnek részt ebben a fellépésben, 
amelyekben a 7. keretprogram során az 
egymillió lakosra jutó projektek száma 
kevesebb volt, mint kettő.

Or. en

Módosítás 438
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.1 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1.1. Új világszínvonalú kutatási 
infrastruktúra kialakítása

4.1.1. Világszínvonalú kutatási 
infrastruktúra kialakítása

Or. fr

Indokolás

A hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram az általa alkalmazott ésszerű megközelítés 
szellemében mind az új, mind a már létező infrastruktúrák támogatásáról gondoskodott. Az 
„új” szó címből való törlése azt jelenti, hogy továbbra is nyújtható támogatás a már létező 
infrastruktúrák számára. A meglévő infrastruktúrák jelenlegi szükségletekhez való 
hozzáigazítására irányuló módosítási intézkedések időt és pénzt takarítanának meg.
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Módosítás 439
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a Kutatási Infrastruktúrák Európai 
Stratégiai Fóruma (ESFRI) által 
meghatározott és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának, 
hosszú távú fenntarthatóságának és 
hatékony működésének biztosítása, hogy 
ezáltal Európa válaszolni tudjon a 
tudomány, az ipar és a társadalom nagy 
horderejű kihívásaira. Ez a célkitűzés 
kifejezetten azokra az infrastruktúrákra 
vonatkozik, amelyeknek működését 
például az európai kutatási infrastruktúra-
konzorciumok (ERIC) vagy más, ezzel 
egyenértékű európai, illetve nemzetközi 
szintű struktúrák szabályozzák, vagy 
amelyek esetében ilyen struktúra 
kialakítása van folyamatban.

A cél a Kutatási Infrastruktúrák Európai 
Stratégiai Fóruma (ESFRI) által 
meghatározott és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák – többek között az 
európai értéket képviselő kiemelkedő 
regionális infrastruktúrák –
megvalósításának, hosszú távú 
fenntarthatóságának és hatékony 
működésének biztosítása, hogy ezáltal 
Európa válaszolni tudjon a tudomány, az 
ipar és a társadalom nagy horderejű 
kihívásaira. Ez a célkitűzés kifejezetten 
azokra az infrastruktúrákra vonatkozik, 
amelyeknek működését például az európai 
kutatási infrastruktúra-konzorciumok
(ERIC) vagy más, ezzel egyenértékű 
európai, illetve nemzetközi szintű 
struktúrák szabályozzák, vagy amelyek 
esetében ilyen struktúra kialakítása van 
folyamatban.

Or. en

Módosítás 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a Kutatási Infrastruktúrák Európai 
Stratégiai Fóruma (ESFRI) által 
meghatározott és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának, 
hosszú távú fenntarthatóságának és 

A cél a Kutatási Infrastruktúrák Európai 
Stratégiai Fóruma (ESFRI) által 
meghatározott és más meglévő, európai 
székhelyű világszínvonalú kutatási 
infrastruktúrák megvalósításának, hosszú 
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hatékony működésének biztosítása, hogy 
ezáltal Európa válaszolni tudjon a 
tudomány, az ipar és a társadalom nagy 
horderejű kihívásaira. Ez a célkitűzés 
kifejezetten azokra az infrastruktúrákra 
vonatkozik, amelyeknek működését 
például az európai kutatási infrastruktúra-
konzorciumok (ERIC) vagy más, ezzel 
egyenértékű európai, illetve nemzetközi 
szintű struktúrák szabályozzák, vagy 
amelyek esetében ilyen struktúra 
kialakítása van folyamatban.

távú fenntarthatóságának és hatékony 
működésének biztosítása, hogy ezáltal 
Európa válaszolni tudjon a tudomány, az 
ipar és a társadalom nagy horderejű 
kihívásaira. Ez a célkitűzés kifejezetten 
azokra az infrastruktúrákra vonatkozik, 
amelyeknek működését például az európai 
kutatási infrastruktúra-konzorciumok
(ERIC) vagy más, ezzel egyenértékű 
európai, illetve nemzetközi szintű 
struktúrák szabályozzák, vagy amelyek 
esetében ilyen struktúra kialakítása van 
folyamatban.

Or. en

Módosítás 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.1 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESFRI listáján nem szereplő, ám 
transzregionális léptékkel mérve fontos 
szerepet betöltő infrastruktúrákat is 
támogatni kell.
Ami a kutatási infrastruktúrákat illeti, a 
„Horizont 2020” programnak a 
transznacionális együttműködést is 
támogatnia kell.
Az Európai Bizottságnak támogatnia kell 
a tagállamokat kutatási létesítményeik 
optimalizálására irányuló törekvéseikben 
egy az egész Unióra kiterjedő, a nyíltan 
hozzáférhető regionális kutatási 
infrastruktúrákat tartalmazó adatbázis 
elkészítésével.

Or. en
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Módosítás 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.1 alpont – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a működési szakaszhoz (pl. hozzáférés, 
adatkezelés, ismeretterjesztés, képzés és 
nemzetközi együttműködés).

c) a működési szakaszhoz (pl. hozzáférés, 
adatkezelés, ismeretterjesztés, képzés és 
nemzetközi együttműködés). Ide tartozik a 
működtetési költségekhez való 
hozzájárulás is a fenntarthatóság és a 
legmagasabb színvonal biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.1 alpont – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a működési szakaszhoz (pl. hozzáférés, 
adatkezelés, ismeretterjesztés, képzés és 
nemzetközi együttműködés).

c) a működési szakaszhoz (pl. európai 
szintű koordinációs tevékenységek, 
transznacionális hozzáférés, adatkezelés, 
ismeretterjesztés, képzés és nemzetközi 
együttműködés).

Or. en

Módosítás 444
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.1 alpont – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az módosítási szakasz (például az 
annak biztosítására irányuló módosító 
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intézkedések, hogy a meglévő 
infrastruktúrák hatékonyabban feleljenek 
meg a stratégiai szükségleteknek) 

Or. fr

Indokolás

A hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram az általa alkalmazott ésszerű megközelítés 
szellemében mind az új, mind a már létező infrastruktúrák támogatásáról gondoskodott. Az 
„új” szó címből való törlése azt jelenti, hogy továbbra is nyújtható támogatás a már létező 
infrastruktúrák számára. A meglévő infrastruktúrák jelenlegi szükségletekhez való 
hozzáigazítására irányuló módosítási intézkedések időt és pénzt takarítanának meg.

Módosítás 445
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió olyan hálózatokat támogat, 
amelyek kulcsfontosságú nemzeti kutatási 
infrastruktúrákat kapcsolnak össze és 
integrálnak európai szinten. A pénzügyi 
támogatás elsősorban a kutatók 
transznacionális és virtuális hozzáférését és 
az infrastruktúrák által biztosított 
szolgáltatások összehangolását és 
fejlesztését támogatja. Körülbelül száz 
infrastruktúra-hálózatnak van szüksége 
ilyen támogatásra a tudomány és a 
technológia minden területén, és évente 
akár húszezer kutató is élhetne a 
hálózatokhoz való hozzáférés 
lehetőségével.

Az Unió olyan hálózatokat támogat, 
amelyek kulcsfontosságú nemzeti kutatási 
infrastruktúrákat kapcsolnak össze és 
integrálnak európai szinten, különös 
hangsúlyt helyezve a hálózatépítés és az  
EU-15 és EU-12 közé számító uniós 
tagállamok tudományos közösségei 
integrációjának előmozdítására, például 
egy jobban integrált 
kutatásiinfrastruktúra-környezet 
biztosítása révén. A pénzügyi támogatás 
elsősorban a kutatók transznacionális és 
virtuális hozzáférését és az infrastruktúrák 
által biztosított szolgáltatások 
összehangolását és fejlesztését támogatja.
Körülbelül száz infrastruktúra-hálózatnak 
van szüksége ilyen támogatásra a 
tudomány és a technológia minden 
területén, és évente akár húszezer kutató is 
élhetne a hálózatokhoz való hozzáférés 
lehetőségével.

Or. en
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Módosítás 446
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió olyan hálózatokat támogat, 
amelyek kulcsfontosságú nemzeti kutatási 
infrastruktúrákat kapcsolnak össze és 
integrálnak európai szinten. A pénzügyi 
támogatás elsősorban a kutatók 
transznacionális és virtuális hozzáférését és 
az infrastruktúrák által biztosított 
szolgáltatások összehangolását és 
fejlesztését támogatja. Körülbelül száz 
infrastruktúra-hálózatnak van szüksége 
ilyen támogatásra a tudomány és a 
technológia minden területén, és évente 
akár húszezer kutató is élhetne a 
hálózatokhoz való hozzáférés 
lehetőségével.

Az Unió olyan hálózatokat támogat, 
amelyek kulcsfontosságú nemzeti, elméleti 
és alkalmazott jellegű kutatási 
infrastruktúrákat kapcsolnak össze és 
integrálnak európai szinten. A pénzügyi 
támogatás elsősorban a kutatók 
transznacionális és virtuális hozzáférését és 
az infrastruktúrák által biztosított 
szolgáltatások összehangolását és 
fejlesztését támogatja. Körülbelül száz 
infrastruktúra-hálózatnak van szüksége 
ilyen támogatásra a tudomány és a 
technológia minden területén, és évente 
akár húszezer kutató is élhetne a 
hálózatokhoz való hozzáférés 
lehetőségével.

Or. en

Módosítás 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy 2020-ra kialakuljon az 
online kutatás egységes nyitott európai 
térsége, amelyben a kutatók élenjáró, 
széles körben használt, megbízható 
hálózatos és számítástechnikai 
szolgáltatásokhoz jutnak, és nyílt 
hozzáférésük lesz az elektronikus 
tudományos (e-Science) környezetekhez és 
a globális adatforrásokhoz.

A cél az, hogy 2020-ra kialakuljon az 
online kutatás egységes nyitott európai 
térsége, amelyben a kutatók élenjáró, 
széles körben használt, megbízható 
hálózatos és számítástechnikai 
szolgáltatásokhoz jutnak, és nyílt 
hozzáférésük lesz az elektronikus 
tudományos (e-Science) környezetekhez és 
a globális adatforrásokhoz. Ennélfogva 
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indokolt, hogy az e különös célkitűzés 
költségvetésének 38%-át az —
infrastruktúrákkal kapcsolatos kutatás és 
innováció kapja.

Or. en

Módosítás 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél elérése érdekében támogatásban 
részesülnek a globális kutatási és oktatási 
hálózatok, amelyek kérésre fejlett, 
szabványosított és méretezhető 
tartományközi szolgáltatásokat nyújtanak;
a gridjellegű és a számítási felhők elvén 
alapuló infrastruktúrák, amelyek 
gyakorlatilag korlátlan számítási és 
adatfeldolgozási kapacitással 
rendelkeznek; a nagy teljesítményű 
számítástechnikai ökoszisztéma, amely az 
exanagyságrendhez közelít; a többek 
között szimulációra és vizualizálásra 
alkalmas szoftver- és szolgáltatási 
infrastruktúra; a valós idejű 
együttműködési eszközök; valamint egy 
interoperábilis, nyitott és megbízható 
tudományos adatinfrastruktúra.

A cél elérése érdekében támogatásban 
részesülnek a globális kutatási és oktatási 
hálózatok, amelyek kérésre közös fejlett, 
szabványosított és méretezhető intézmény-
és tartományközi szolgáltatásokat 
nyújtanak; a grid jellegű és a számítási 
felhők elvén alapuló infrastruktúrák, 
amelyek gyakorlatilag korlátlan számítási 
és adatfeldolgozási kapacitással 
rendelkeznek; a nagy teljesítményű 
számítástechnikai ökoszisztéma, amely az 
exanagyságrendhez közelít; a többek 
között szimulációra és vizualizálásra 
alkalmas szoftver- és szolgáltatási 
infrastruktúra; a valós idejű 
együttműködési eszközök; valamint egy 
interoperábilis, nyitott és megbízható 
tudományos adatinfrastruktúra.

Or. en

Módosítás 449
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 4.2.1 alpont – 2 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kutatási infrastruktúrák –többek 
között az e-infrastruktúra –
interoperabilitásának fokozása

Or. en

Módosítás 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.1 alpont – 4.1.3 alpont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai egyetemek és kutatási 
intézményeknek a, világszerte született 
nagy mennyiségű tudományos 
publikációhoz való általános online 
hozzáférését az uniós e-infrastruktúra 
megszilárdítása révén, egy szabad online 
tudományos könyvtár létrehozásával 
fogják támogatni.

Or. en

Módosítás 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 4.2.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós támogatás a páneurópai érdekű 
kutatási infrastruktúrákat kezelő és 
üzemeltető személyzet képzésére, a 
személyzet és a legjobb megoldások 
létesítmények közötti cseréjére, valamint a 
megfelelő humánerőforrásnak a 
kulcsterületeken való biztosítására, többek 
között az egyedi oktatási tananyag 

Az uniós támogatás a páneurópai érdekű 
kutatási infrastruktúrákat használó, kezelő 
és üzemeltető személyzet oktatására és
képzésére, a személyzet és a legjobb 
megoldások létesítmények közötti cseréjére
– ideértve a felső vezetés és a 
projektvezetők kirendelésére vonatkozó 
rendszert is –, valamint a megfelelő 
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kialakítására irányul. humánerőforrásnak a kulcsterületeken való 
biztosítására, többek között az egyedi 
oktatási tananyag kialakítására irányul.

Or. en

Módosítás 452
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 4.2.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós támogatás a páneurópai érdekű 
kutatási infrastruktúrákat kezelő és 
üzemeltető személyzet képzésére, a 
személyzet és a legjobb megoldások 
létesítmények közötti cseréjére, valamint a 
megfelelő humánerőforrásnak a 
kulcsterületeken való biztosítására, többek 
között az egyedi oktatási tananyag 
kialakítására irányul.

Az uniós támogatás a páneurópai érdekű 
kutatási infrastruktúrákat kezelő és 
üzemeltető személyzet képzésére, a 
személyzet és a legjobb megoldások 
létesítmények közötti cseréjére, valamint a 
megfelelő humánerőforrásnak a 
kulcsterületeken való biztosítására, többek 
között az egyedi oktatási tananyag 
kialakítására irányul. A Marie 
Skłodowska-Curie-fellépésekkel és az EIT 
tudás- és innovációs közösségeivel közös 
szinergiákat és összehangoltságot 
ösztönözni kell.

Or. en

Módosítás 453
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.2 alpont – 4.2.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós támogatás a páneurópai érdekű 
kutatási infrastruktúrákat kezelő és 
üzemeltető személyzet képzésére, a
személyzet és a legjobb megoldások 
létesítmények közötti cseréjére, valamint a 
megfelelő humánerőforrásnak a 

Az uniós támogatás a páneurópai érdekű 
kutatási infrastruktúrákat kezelő és 
üzemeltető személyzet képzésére, a
személyzetnek különösen az EU-15 és az 
EU-12 tagállamok közötti cseréjére és a 
legjobb megoldások létesítmények közötti 
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kulcsterületeken való biztosítására, többek 
között az egyedi oktatási tananyag 
kialakítására irányul.

cseréjére, valamint a megfelelő 
humánerőforrásnak a kulcsterületeken való 
biztosítására, többek között az egyedi 
oktatási tananyag kialakítására irányul.

Or. en

Módosítás 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 pont – 4.3 alpont – 4.3.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a globális kutatási infrastruktúrák 
fejlődésének elősegítése, azaz olyan 
kutatási infrastruktúráké, amelyeknek 
globális szinten van szüksége támogatásra 
és egyezségekre. További cél az európai és 
a nem európai kutatási infrastruktúrák 
együttműködésének elősegítése, a globális 
interoperabilitás és lefedettség biztosítása, 
valamint nemzetközi egyezmények 
létrehozása az infrastruktúrák kölcsönös 
használatáról, nyitottságáról és közös 
finanszírozásáról. Ebben a tekintetben 
megfelelően figyelembe kell venni a 
globális kutatási infrastruktúrák vezető 
tisztségviselőiből álló Carnegie-csoport 
ajánlásait. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy megfelelő uniós részvétel legyen a 
nemzetközi szervekkel (pl. ENSZ, OECD) 
való egyeztetésben.

A cél a globális kutatási infrastruktúrák 
fejlődésének elősegítése, azaz olyan 
kutatási infrastruktúráké, amelyeknek 
globális szinten van szüksége támogatásra 
és egyezségekre. További cél az európai és 
a nem európai kutatási infrastruktúrák 
együttműködésének elősegítése, a globális 
interoperabilitás és lefedettség biztosítása, 
valamint nemzetközi egyezmények 
létrehozása az infrastruktúrák kölcsönös 
használatáról, nyitottságáról és közös 
finanszírozásáról. Ebben a tekintetben 
megfelelően figyelembe kell venni a 
globális kutatási infrastruktúrák vezető 
tisztségviselőiből álló Carnegie-csoport 
ajánlásait. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy megfelelő uniós részvétel legyen a 
nemzetközi szervekkel (pl. ENSZ, OECD) 
való egyeztetésben. Ki kell térni a kutatási 
infrastruktúrák és a fejlődő országok 
közötti – például az EU–Afrika közös 
stratégia részeként megvalósuló –
partnerségekre is.

Or. en

Módosítás 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A kiválóság terjesztése és a részvétel 
szélesítése
Az Európán belüli kutatási és innovációs 
szakadék megszüntetésének elősegítése 
érdekében a strukturális alapokkal való 
kiegészítő jelleg és alapos szinergiák 
kidolgozására kerül sor a kezdeti
szakaszban (kapacitásépítés a 
tagállamokban a „Horizont 2020” 
keretprogramban való részvételük 
megfelelőbb előkészítése céljából) és a 
későbbiekben is (a „Horizont 2020” 
keretprogramból származó kutatási és 
innovációs eredmények hasznosítása és 
terjesztése). Amennyiben lehetséges, elő 
kell segíteni a két eszköz közötti 
interoperabilitást. Ösztönözni kell a 
kumulatív vagy összetett finanszírozást.
Ebben az összefüggésben az intézkedések 
arra irányulnak majd, hogy az Európa 
tehetségbázisában rejlő potenciált a 
legteljesebb mértékben ki lehessen 
aknázni, és hogy optimalizálni lehessen a 
kutatás és innováció gazdasági és 
társadalmi hatását, ami a kohéziós 
politikai alapok politikáitól és akcióitól 
ugyan eltérő, azonban kiegészíti azokat. 
Ezen intézkedések közé tartoznak az 
alábbiak:
a) A kevésbé fejlett tagállamokban 
újonnan kialakuló intézmények, 
kiválósági központok és innovatív régiók 
összekapcsolása Európa más részein 
található vezető nemzetközi partnerekkel. 
Ez magában foglal majd ikerintézményi 
személyzeti csereprogramokat, szakmai 
tanácsadást és támogatást, valamint a 
kiválósági központok fejlesztését célzó 
közös stratégiák kidolgozását. Ezt a 
kohéziós politikai alapokon keresztül 
finanszírozhatják a kevésbé fejlett 
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régiókban. Megfontolásra kerül a kevésbé 
fejlett régiókban az innovatív 
klaszterekkel való kapcsolatépítés és a 
kiválóság elismerése – szakmai értékelés 
és kiválósági minősítő oklevelek révén –
azon intézmények esetében, amelyek 
megfelelnek a nemzetközi normáknak.
b) A kohéziós régiókban nemzetközileg 
versenyképes kutatóközpontok 
létrehozására vonatkozó verseny 
kezdeményezése: a versenyre olyan 
csapatok jelentkezhetnek, amelyek 
mindegyikét egy innovatív, de még 
kevésbé fejlett régió és egy nemzetközileg 
elismert, más európai kiválósági központ 
alkotja. Az újonnan alapított 
kutatóintézetek mögött álló tudományos 
elképzeléseket a kiválóság elve szerint kell 
megítélni; meg kell kívánni a régióktól, 
hogy találjanak ki egy infrastruktúrára és 
a teljes környezetre vonatkozó, 
megvalósítható, átfogó megközelítést, 
amely nyitott a kutatás és innováció felé, 
és amelyet a strukturális alapok 
segítségével kell felépíteni;  e versenynek 
hatásosan ki kell egészítenie a 
gazdaságilag gyengébb régiók arra 
irányuló törekvéseit, hogy hosszú távra 
szóló, intelligens szakosodási stratégiákat 
dolgozzanak ki. 
c) „EKT tanszékek” alapítása, hogy a 
kiemelkedő elméleti szakembereket a 
kutatási kiválóság elérésére egyértelmű 
potenciállal rendelkező intézetekhez 
vonzzák, annak érdekében, hogy segítsék 
ezen intézményeket e potenciáljuk 
legteljesebb felszabadításában, ezáltal 
megteremtve az Európai Kutatási 
Térségben a kutatás és innováció egyenlő 
feltételeit. Ebbe bele fog tartozni a 
versenyképes kutatási környezet 
létrehozásához szükséges intézményi 
támogatás, és azok a keretfeltételek, 
amelyek a legkiválóbb kutató tehetségek 
ezen intézményekbe való vonzásához, 
megtartásához és képzéséhez szükségesek.
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d) „Kiválósági pecsét” odaítélése a 
kedvezően elbírált EKK-, Maria 
Skłodowska-Curie- vagy együttműködésen 
alapuló olyan projektjavaslatoknak, 
amelyek költségvetési korlátozások miatt 
nem tudtak finanszírozáshoz jutni. A 
nemzeti és regionális alapokat tehát arra 
lehetne ösztönözni, hogy járuljanak hozzá 
azon projektek finanszírozásához, 
amelyek megfelelnek a kiválósági 
kritériumoknak, de az európai források 
hiánya miatt nem finanszírozhatóak.
e) „Kiválósági pecsét” odaítélése 
befejezett projekteknek a nyomon követés 
(pl. kísérleti modellek, demonstrációs 
projektek vagy a kutatási eredmények 
felmérése) nemzeti vagy regionális 
forrásokból történő finanszírozásának 
elősegítése érdekében.
f) EKK „visszatérési támogatás” 
odaítélése olyan kutatóknak, akik jelenleg 
Európán kívül dolgoznak, és vissza 
akarnak térni Európába, vagy olyan 
kutatóknak, akik jelenleg Európában 
dolgoznak, és kevésbé fejlett régióba 
szeretnének költözni.
g) Az együttműködésen alapuló kutatási 
projektek kedvezményezett szervezetei és a 
főként a projektben közvetlenül részt vevő 
országoktól eltérő országokban 
letelepedett más jogalanyokkal és 
szervezetek körében a képzési lehetőségek 
különös céljával megkötött kiegészítő 
megállapodások támogatása (nevezetesen 
doktori és poszt-doktori álláshelyek)
h) A kiemelkedő minőségű intézményi 
kutatási és innovációs hálózat kiépítését 
szolgáló sikeres hálózatok megerősítése. 
Európa szerte a „kiválósági pontok” 
(csúcsminőségű tudományos közösségek 
és korai karrier vizsgálók) azonosítását és 
összekapcsolását szolgáló tevékenységek 
előmozdítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani a COST-ra.
i) Különleges képzési mechanizmusok 
kifejlesztése a „Horizont 2020”-ban való 
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részvétel módjára vonatkozóan, teljes 
mértékben kiaknázva a nemzeti kapcsolati 
pontokhoz hasonló, már meglévő 
hálózatok előnyeit.
j) Doktori és poszt-doktori ösztöndíjak, 
valamint magas szintű tanulmányi 
ösztöndíjak meghirdetése mérnököknek, 
hogy hozzáférhessenek valamennyi 
európai nemzetközi kutatási 
infrastruktúrához, beleértve a nemzetközi 
tudományos szervezetek által 
működtetetteket is.
k) Az intelligens szakosodási stratégiák 
fejlesztésének és nyomon követésének 
támogatása. Kialakításra kerül egy 
szakpolitika támogató eszköz és a 
regionális szintű szakpolitikai képzést 
nemzetközi szakemberek által végzett 
értékeléssel és a bevált gyakorlatok 
megosztásával segítik elő.
l) Egy olyan online piactér létrehozása, 
ahol a szellemi tulajdon hirdethető, hogy 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
birtokosait és használói találkozhassanak.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a jelenleg több tagállamot is érintő agyelszívás komoly probléma 
Európa számára, teljes mértékben ki kell használni a kiválóságot, növelve a szinergiákat a 
„Horizont 2020” és a strukturális alapok között, például olyan verseny révén, amelyet az 
Európai Parlament a „Matias-jelentésben” javasolt.   A régió az ehhez szükséges 
infrastruktúra megteremtéséhez a versenytől független saját forrásokat és ERFA-
finanszírozást fog felhasználni. A „Horizont 2020” keretében nyújtott finanszírozást minőségi 
kutatásra kell fordítani.  

Módosítás 456
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A TUDOMÁNY A 
TÁRSADALOMÉRT ÉS A 
TÁRSADALOMMAL – A FELELŐS 
KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ FELÉ
4.1. A társadalmi elkötelezettség 
támogatása a kutatásban és az 
innovációban
A társadalmi elkötelezettség támogatása a 
kutatásban és az innovációban, illetve a 
transzdiszciplináris kutatás és innováció 
előmozdítása, valamint különösen a 
polgárok kutatásban és innovációban való 
részvételének támogatása.
4.2. A nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása
A nemek közötti egyenlőség elősegítése a 
kutatóintézmények szervezetében történő 
változtatások, valamint a kutatási 
programok tervezésének támogatásával. 
Ez az egyenlőség több dimenzióját foglalja 
magában, amelyek különösen a 
következőkhöz kapcsolódnak: az 
egyenlőség biztosítása a kutatói karrierek 
terén és a döntéshozatalban, ideértve a 
kutatási és innovációs tartalom 
fejlesztésében érvényesülő nemi dimenzió 
szempontjait is.
4.3. A polgárok tudományos 
műveltségének javítása
A polgárok tudományban való 
jártasságának elérése formális és 
informális tudományos oktatás, valamint
tudományon alapuló tevékenységek 
tudományos központok és múzeumok 
segítségével való terjesztése révén, mivel 
ez kiemelkedően szükséges a jövőbeni 
társadalom fejlődéséhez, és a 
demokráciában való együttélés alapját 
képezi; a tudományos és műszaki karrier 
vonzóvá tétele a fiatalok számára, 
valamint az iskolák, a kutatóintézetek, az 
ipar és a civil társadalmi szervezetek 
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közötti állandó kölcsönös kapcsolat 
előmozdítása.
4.4. A kutatásra és innovációra vonatkozó 
etikai keret előmozdítása 
Egy olyan kutatásra és innovációra 
vonatkozó etikai keret előmozdítása, 
amely többek között az alapjogi chartában 
és az összes vonatkozó uniós 
jogszabályban és egyezményben tükrözött 
alapvető etikai elveken alapul.
4.5. A tudományos eredményekhez való 
nyílt hozzáférés előmozdítása
A tudományos eredményekhez (különösen 
a publikációkhoz és adatokhoz) való nyílt 
hozzáférés előmozdítása az átláthatóság, a 
szereplők közötti bizalom, a tudományos 
kiválóság és annak biztosítása érdekében, 
hogy elválasszuk a tudás létrehozásában 
rejlő innovációs potenciált a gazdasági 
versenyképességtől.
4.6. Irányítási keret kidolgozása a 
felelősségteljes kutatásért és innovációért
A felelősségteljes kutatáshoz és 
innovációhoz szükséges irányítási keret 
kidolgozása, amely a társadalmi 
szereplőket (a kutatókat, a civil 
társadalmat, az ipart, a politikai 
döntéshozókat) a kutatási és innovációs 
folyamat egésze során való 
együttműködésre sarkallja annak 
érdekében, hogy e folyamatot, valamint 
annak eredményeit és hatásait jobban 
összehangolja a társadalmi elvárásokkal, 
igényekkel és értékekkel.
4.7. A tudománnyal kapcsolatos ismeretek 
és a kommunikáció javítása
A tudósok, a média és a nyilvánosság 
közötti kapcsolatok minőségének és 
hatékonyságának javítása érdekében a 
tudományos kommunikációval 
kapcsolatos ismeretek növelésének 
támogatása.

Or. en
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Módosítás 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Felelősségteljes kutatás és innováció
A tudomány és a társadalom közötti 
hatékony párbeszéd kialakítása, az új 
tehetségek tudományos területre történő 
terelése, valamint a tudományos kiválóság 
társadalmi érzékenységgel és felelősséggel 
történő ötvözésének érdekében az alábbi 
tevékenységek fognak támogatást kapni:
a) vonzó tudományos és műszaki 
karrierek fiatal diákok számára: a 
tudományos karrierek iskolai 
előmozdítása a tudomány, technológia és 
mérnöki tevékenységek területén; az 
egyetemek megnyitása a fiatal diákok 
előtt; valamint az interaktív és vonzó 
tudományos múzeumok előmozdítása a 
nemzeti és regionális hatóságok által; a 
fenntartható kapcsolatok támogatása 
iskolák és kutatóintézetek, valamint a 
diákok, a családjaik, a 
természettudományokat oktató tanárok és 
a kutatók között;
b) a nemi egyenlőség mindkét 
dimenziójának előmozdítása: a kutatói 
karrierek egyenlőségének biztosítása, 
ideértve a kutatásfejlesztésben 
érvényesülő nemi szempontokat is: a 
nemek közötti egyenlőség elősegítése 
különösen a kutatóintézmények 
szervezetében történő változások, valamint 
a kutató tevékenységek tartalmának és 
tervezésének támogatásával;
c) a társadalom bevonása a tudományos 
és innovációs kérdésekbe; a tudomány 
polgárok általi megítélésének nyomon 
követése, és a polgárok kutatási és 
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innovációs politikákban való 
részvételének támogatása: az innovációs 
ciklusban való interakció minden 
társadalmi szereplő számára történő 
lehetővé tétele az innovációs eredmények 
minőségének, relevanciájának, 
elfogadhatóságának és 
fenntarthatóságának növelése érdekében 
a társadalom érdekeinek és 
értékrendjének integrálása által; a 
társadalom érdekének előmozdítása a 
tudományos és innovációval kapcsolatos 
kérdésekben; a tudomány polgárok általi 
megítélésének nyomon követése és 
részvételük támogatása a tudomány és 
technológia fejlesztését érintő 
kérdésekben. Ez sajátos készségek, tudás 
és képességek kifejlesztését igényli úgy 
egyéni, mint szervezeti, valamint nemzeti 
és transznacionális szinteken, a tudomány 
polgárok általi megítélésének nyomon 
követése és a kutatási és innovációs 
politikákban való részvételük támogatása 
mellett;
d) a polgárok tudományban való jártassá 
tétele formális és informális tudományos 
oktatás, valamint tudományon alapuló 
tevékenységek tudományos központok és 
múzeumok segítségével való terjesztése 
révén, mivel ez kiemelkedően szükséges a 
jövőbeni társadalom fejlődéséhez, és a 
demokráciában való együttélés alapját 
képezi: tudományosan képzett, 
felelősségteljes és kreatív társadalom 
kerül majd kinevelésre a megfelelő 
tudományos oktató módszerek elősegítése 
és az ezekre irányuló kutatás révén, 
hozzájárulva ezzel a jobb formális és 
informális tudományos és műszaki 
oktatáshoz, a projekt-alapú tudományos 
tevékenységekhez, és a tudósok és nem 
tudósok közötti nemzeti, európai és 
nemzetközi szintű hálózatépítéséhez. Ez 
magában foglalja a tudományosan képzett 
polgárság támogatását és felnevelését 
hatékony formális és informális 
tudományos oktatás, valamint a 
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tudományon alapuló tevékenységek 
tudományos központok és múzeumok 
segítségével való terjesztése révén;
e) nyílt hozzáférés a tudományos 
eredményekhez és adatokhoz a 
tudományos kiválóság és a gazdasági 
versenyképesség javítása érdekében: egy 
az összes európai finanszírozású kutatási 
projektet és tudományos eredményt 
tartalmazó közös adatbázis létrehozásának 
előmozdítása. A nemzeti és regionális 
finanszírozást végző hatóságokat is 
ösztönözni fogják nemzeti/regionális 
projektek hasonló adatainak 
megosztására. Elő fogják mozdítani a 
tudományos eredmények bevonását ebbe 
az adatbázisba.
f) a felelősségteljes kutatás és innováció 
kialakításának valamennyi érdekelt fél 
(kutatók, hatóságok, ipar) általi 
irányítása, ami figyelembe veszi a 
társadalom igényeit és szükségleteit, és 
nyomon követi fejlődését: az irányítás 
formálása a felelősségteljes kutatás és 
innováció kialakítása érdekében, az összes 
szereplő bevonásával, a tudományos 
szaktudás szerepének – azaz a tudósok és 
független kutatószervezetek társadalom 
által vitatott kérdésekben, valamint 
kockázatkezelési kérdésekben történő 
részvételének – támogatása a 
döntéshozatali folyamatok során. Az 
érintett nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés keretein belül 
támogatásban fog részesülni az alapvető 
etikai elvekre, többek között az alapjogi 
chartában és az összes vonatkozó uniós 
jogszabályban és egyezményben rögzített 
alapvető etikai elvekre alapuló etikai 
keret. A tudomány és az új technológiák 
etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport 
véleményét figyelembe kell venni.
g) a tudományos kommunikációval 
kapcsolatos ismeretek, a tudósok, a média 
és a nyilvánosság közötti kapcsolatok 
minőségének és hatékonyságának javítása 
érdekében: a tudás tudományos 
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közösségekben és a szélesebb közönség 
körében történő áramlásának javítása 
érdekében az államilag finanszírozott 
kutatási eredmények hozzáférhetősége és 
felhasználását tovább fogják fejleszteni. 
Ez növelni fogja a tudományos 
kommunikációra vonatkozó tudást a 
tudósok, a média és a nyilvánosság közötti 
interakció hatékonyságának és 
minőségének javítása érdekében, valamint 
a polgárok aktív szereplőként és –
amennyiben lehetséges, adott esetben –
kutatási résztvevőként történő szélesebb 
körű részvételének elősegítése céljából.

Or. en

Módosítás 458
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ipari vezető szerep Ipari és szolgáltatási ágazatbeli vezető 
szerep

Or. ro

Módosítás 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alaptechnológiáinak európai ipar általi 
alapos ismerete és bevezetése 
kulcsfontosságú tényező Európa 
termelékenységének és innovációs 
kapacitásának erősítésében, valamint 

Az alaptechnológiáinak európai ipar általi 
alapos ismerete és bevezetése 
kulcsfontosságú tényező Európa 
termelékenységének és innovációs 
kapacitásának erősítésében, valamint 
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Európa fejlett, fenntartható és 
versenyképes gazdaságának, a 
csúcstechnológiás alkalmazások 
ágazataikban betöltött globális vezető 
szerepének, valamint a társadalmi 
kihívások esetén egyedi megoldások 
kialakítására irányuló képességének 
biztosításában. Az innovációs 
tevékenységekhez – a finanszírozás szerves 
részeként – kutatás-fejlesztés társul.

Európa fejlett, fenntartható és 
versenyképes gazdaságának, a 
csúcstechnológiás alkalmazások 
ágazataikban betöltött globális vezető 
szerepének, valamint a társadalmi 
kihívások esetén egyedi megoldások 
kialakítására irányuló képességének 
biztosításában. Az innovációs 
tevékenységekhez – a finanszírozás szerves 
részeként – kutatás-fejlesztés társul.
Jelentős hangsúlyt kell helyezni a kis- és 
középméretű projektekre.

Or. en

Módosítás 460
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alaptechnológiáinak európai ipar általi 
alapos ismerete és bevezetése 
kulcsfontosságú tényező Európa 
termelékenységének és innovációs 
kapacitásának erősítésében, valamint 
Európa fejlett, fenntartható és 
versenyképes gazdaságának, a 
csúcstechnológiás alkalmazások 
ágazataikban betöltött globális vezető 
szerepének, valamint a társadalmi 
kihívások esetén egyedi megoldások 
kialakítására irányuló képességének 
biztosításában. Az innovációs 
tevékenységekhez – a finanszírozás szerves 
részeként – kutatás-fejlesztés társul.

Az alaptechnológiáinak európai
szolgáltatások és ipar általi alapos ismerete 
és bevezetése kulcsfontosságú tényező 
Európa termelékenységének és innovációs 
kapacitásának erősítésében, valamint 
Európa fejlett, fenntartható és 
versenyképes gazdaságának, a 
csúcstechnológiás alkalmazások 
ágazataikban betöltött globális vezető 
szerepének, valamint a társadalmi 
kihívások esetén egyedi megoldások 
kialakítására irányuló képességének 
biztosításában. Az innovációs 
tevékenységekhez – a finanszírozás szerves 
részeként – kutatás-fejlesztés társul.

Or. ro

Módosítás 461
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész lényeges 
összetevői a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a mikro- és 
nanoelektronikát, a fotonikát, a 
nanotechnológiát, a biotechnológiát, a 
fejlett anyagokat és a korszerű gyártási 
folyamatokat20 foglalják magukban. Sok 
olyan innovatív termék van, amely több 
ilyen technológiát tartalmaz egyidejűleg, 
akár különálló, akár integrált részként. Míg 
minden technológia technológiai újítást 
jelent, addig több alaptechnológia együttes 
használata technológiai ugrásokhoz is 
vezethet. A több területet érintő, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákból 
merítve növelni lehet a termékek 
versenyképességét és hatását. A 
technológiák számos kölcsönhatását ezért 
ki kell használni. A nagyszabású 
próbagyártási és demonstrációs projektek 
részére célzott támogatás fog 
rendelkezésre állni.

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész lényeges 
összetevői a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a mikro- és 
nanoelektronikát, a fotonikát, a 
nanotechnológiát, a biotechnológiát, a 
fejlett anyagokat és a korszerű gyártási 
folyamatokat20 foglalják magukban. Sok 
olyan innovatív termék van, amely több 
ilyen technológiát tartalmaz egyidejűleg, 
akár különálló, akár integrált részként. Míg 
minden technológia technológiai újítást 
jelent, addig több alaptechnológia együttes 
használata technológiai ugrásokhoz is 
vezethet. A több területet érintő, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákból 
merítve növelni lehet a termékek 
versenyképességét és hatását. A 
technológiák számos kölcsönhatását ezért 
ki kell használni.

Or. en

Módosítás 462
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész lényeges 
összetevői a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a mikro- és 
nanoelektronikát, a fotonikát, a 
nanotechnológiát, a biotechnológiát, a 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész lényeges 
összetevői a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a mikro- és 
nanoelektronikát, a fotonikát, a 
nanotechnológiát, a biotechnológiát, a 
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fejlett anyagokat és a korszerű gyártási 
folyamatokat20 foglalják magukban. Sok 
olyan innovatív termék van, amely több 
ilyen technológiát tartalmaz egyidejűleg, 
akár különálló, akár integrált részként. Míg
minden technológia technológiai újítást 
jelent, addig több alaptechnológia együttes 
használata technológiai ugrásokhoz is 
vezethet. A több területet érintő, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákból 
merítve növelni lehet a termékek 
versenyképességét és hatását. A 
technológiák számos kölcsönhatását ezért 
ki kell használni. A nagyszabású 
próbagyártási és demonstrációs projektek 
részére célzott támogatás fog rendelkezésre 
állni.

fejlett anyagokat és a korszerű gyártási 
folyamatokat20 foglalják magukban. Sok 
olyan innovatív termék van, amely több 
ilyen technológiát tartalmaz egyidejűleg, 
akár különálló, akár integrált részként, 
ugyanakkor alapvető tudományos –
különösen a matematika területén 
folytatott – kutatások eredményeit is nagy 
számban felhasználja. Míg az egyes 
technológiák magukban hordozzák a 
lehetőséget a technológiai újításra, addig 
több alaptechnológia és a matematikai 
eszközök együttes használata is vezethet
technológiai ugrásokhoz. A több területet 
érintő, kulcsfontosságú 
alaptechnológiákból merítve növelni lehet 
a termékek versenyképességét és hatását. A 
technológiák és alapvető tudományos 
eredmények számos kölcsönhatását ezért 
ki fogjuk használni. A nagyszabású 
próbagyártási és demonstrációs projektek 
részére célzott támogatás fog rendelkezésre 
állni.

Or. en

Módosítás 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 4 bekezdés
COM(2011) 811
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész lényeges 
összetevői a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a mikro- és 
nanoelektronikát, a fotonikát, a 
nanotechnológiát, a biotechnológiát, a 
fejlett anyagokat és a korszerű gyártási 
folyamatokat20 foglalják magukban. Sok 
olyan innovatív termék van, amely több 
ilyen technológiát tartalmaz egyidejűleg, 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” rész lényeges 
összetevői a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a mikro- és 
nanoelektronikát, a fotonikát, a 
nanotechnológiát, a biotechnológiát, a
vízzel kapcsolatos technológiákat, a fejlett 
anyagokat és a korszerű gyártási 
folyamatokat20 foglalják magukban. Sok 
olyan innovatív termék van, amely több 
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akár különálló, akár integrált részként. Míg 
minden technológia technológiai újítást 
jelent, addig több alaptechnológia együttes 
használata technológiai ugrásokhoz is 
vezethet. A több területet érintő, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákból 
merítve növelni lehet a termékek 
versenyképességét és hatását. A 
technológiák számos kölcsönhatását ezért
ki kell használni. A nagyszabású 
próbagyártási és demonstrációs projektek 
részére célzott támogatás fog rendelkezésre 
állni.

ilyen technológiát tartalmaz egyidejűleg, 
akár különálló, akár integrált részként. Míg 
minden technológia technológiai újítást 
jelent, addig több alaptechnológia együttes 
használata technológiai ugrásokhoz is 
vezethet. A több területet érintő, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákból 
merítve növelni lehet a termékek 
versenyképességét és hatását. A 
technológiák számos kölcsönhatását ezért 
ki kell használni. A nagyszabású 
próbagyártási és demonstrációs projektek 
részére célzott támogatás fog rendelkezésre 
állni.

Or. en

Módosítás 464
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás különösen a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző és a verseny előtti 
szakaszokra fog összpontosulni. A 
támogatás célja inkább az általános 
technológiai akadályok felszámolása, nem 
pedig nyertesek keresése vagy bizonyos 
gyártósorok és különálló céges 
tevékenységek finanszírozása. A 
tevékenységeket úgy kell kialakítani, hogy 
támogassák az ipari versenyképességet az 
iparnak különösen az erőforrás- és 
energiahatékonyság javítására való 
ösztönözésével, a kutatási és innovációs 
beruházásai növelése céljából.

Or. en
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Módosítás 465
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovációs tevékenységeknek része lesz 
az egyedi technológiák integrálása; az 
innovatív termékek és szolgáltatások 
megvalósítására és előállítására vonatkozó 
kapacitás demonstrálása; a 
megvalósíthatóság és a többletérték 
igazolását szolgáló felhasználói és 
fogyasztói kísérleti projektek; valamint a 
kutatási eredmények piaci bevezetését 
elősegítő, nagyléptékű demonstrációs 
programok.

Az innovációs tevékenységeknek része lesz 
az egyedi technológiák integrálása; az 
innovatív termékek és szolgáltatások 
megvalósítására és előállítására vonatkozó 
kapacitás demonstrálása; a 
megvalósíthatóság és a többletérték 
igazolását szolgáló felhasználói és 
fogyasztói kísérleti projektek; valamint a 
kutatási eredmények piaci bevezetését 
elősegítő, nagyléptékű demonstrációs 
programok. Szintén fontos az alulról 
felfelé építkező, együttműködésen alapuló, 
áttörést hozó és gyarapodást eredményező 
innovációs megközelítések európai szinten 
történő előmozdítása, valamint a fiatal 
innovátorok és 
vállalkozásfejlesztők/fejlődésgyorsítók
digitális és tényleges mobilitásának 
elősegítése. 

Or. en

Módosítás 466
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovációs tevékenységeknek része lesz 
az egyedi technológiák integrálása; az 
innovatív termékek és szolgáltatások 
megvalósítására és előállítására vonatkozó 
kapacitás demonstrálása; a 
megvalósíthatóság és a többletérték 
igazolását szolgáló felhasználói és 

Az innovációs tevékenységeknek része lesz 
az egyedi technológiák integrálása; az 
innovatív termékek és szolgáltatások 
megvalósítására és előállítására vonatkozó 
kapacitás demonstrálása; a 
megvalósíthatóság és a többletérték 
igazolását szolgáló felhasználói és 
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fogyasztói kísérleti projektek; valamint a 
kutatási eredmények piaci bevezetését 
elősegítő, nagyléptékű demonstrációs 
programok.

fogyasztói kísérleti projektek; valamint a 
kutatási eredmények piaci bevezetését 
elősegítő, nagyléptékű demonstrációs 
programok. A piaci tevékenységekhez 
közel álló tevékenységek elsősorban 
pénzügyi eszközökön keresztül kapnak 
majd finanszírozást.

Or. en

Módosítás 467
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovációs tevékenységeknek része lesz 
az egyedi technológiák integrálása; az 
innovatív termékek és szolgáltatások 
megvalósítására és előállítására vonatkozó 
kapacitás demonstrálása; a 
megvalósíthatóság és a többletérték 
igazolását szolgáló felhasználói és 
fogyasztói kísérleti projektek; valamint a 
kutatási eredmények piaci bevezetését 
elősegítő, nagyléptékű demonstrációs 
programok.

Az innovációs tevékenységeknek része lesz 
az egyedi technológiák integrálása; az 
innovatív termékek és szolgáltatások 
megvalósítására és előállítására vonatkozó 
kapacitás demonstrálása; a 
megvalósíthatóság és a többletérték 
igazolását szolgáló felhasználói és 
fogyasztói kísérleti projektek; a kutatási 
eredmények piaci bevezetését elősegítő, 
nagyléptékű demonstrációs programok, 
valamint a nagy méretű projekteket 
előkészítő kis és középméretű projektek 
megvalósítása.

Or. en

Módosítás 468
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia és különösen a A nanotechnológia és különösen a 
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biotechnológia tekintetében az érdekeltek 
és a lakosság bevonásának célja az előnyök 
és a kockázatok tudatosítása. E 
technológiák biztonsági értékelése és 
alkalmazásuk átfogó kockázatainak 
kezelése módszeresen fog történni.

biotechnológia tekintetében az érdekeltek 
és a lakosság bevonásának célja az előnyök 
és a kockázatok tudatosítása. E 
technológiák biztonsági értékelése és 
alkalmazásuk átfogó kockázatainak 
kezelése módszeresen fog történni.
Kritériumokat és átlátható folyamatokat 
fognak kialakítani az új technológiák 
társadalmi kívánatosságának és 
elfogadhatóságának a fejlesztés korai 
szakaszában történő megítélése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– olyan vizsgálati módszerek kidolgozása 
és használata, amelyek prediktívebbek és 
relevánsabbak a valós emberi lét, a 
kockázatértékelés és az orvosi kutatás 
szempontjából

Or. fr

Indokolás

A prediktívebb és relevánsabb vizsgálati módszerek kidolgozásának és használatának célja, 
hogy megvalósítsuk a biztonsági vizsgálatok és az orvosi kutatás hatékonyabbá, olcsóbbá és 
az emberi lét szempontjából relevánsabbá tételére vonatkozó közös nemzetközi célkitűzést.

Módosítás 470
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– prediktív és humán irányultságú 
eszközök kidolgozása és alkalmazása a 
biztonsági vizsgálatokhoz, a 
kockázatértékeléshez és az egészségügyi 
kutatáshoz;

Or. en

Módosítás 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)
COM(2011) 811
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 12 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– víztechnológiák

Or. en

Módosítás 472
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IKT ipari és technológiai vezetési 
kihívásaira válaszoló cselekvési irányok, 
amelyek egyben az általános IKT-kutatás 
és -innováció lépései, különösen a 
következők:

Az IKT ipari és technológiai vezetési 
kihívásaira válaszoló cselekvési irányok, 
amelyek egyben IKT-szabványok és -
protokollok, valamint az általános IKT-
kutatás és -innováció lépései, különösen a 
következők:

Or. ro
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Módosítás 473
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.1 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.1. Új generációs összetevők és 
rendszerek: fejlett és intelligens beágyazott 
komponensek és rendszerek kialakítása

1.1.1. Új generációs összetevők és 
rendszerek: információs rendszerek, 
valamint fejlett és intelligens beágyazott
rendszerek és komponensek kialakítása.

Or. fr

Módosítás 474
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az intelligens beágyazott 
komponensekhez és rendszerekhez
kapcsolódó technológiák terén az európai 
vezető szerep megtartása és megerősítése.
Ez magában foglalja többek között a 
mikro-nano-biorendszereket, a szerves 
elektronikát, a nagy területek integrációját, 
a tárgyak internetét (IoT) megalapozó 
technológiákat, beleértve a fejlett 
szolgáltatások nyújtását támogató 
platformokat, az intelligens integrált 
rendszereket, rendszerek rendszereit és a 
komplex rendszerfejlesztést.

A cél a nagy volumenű információs 
rendszerekhez, valamint az intelligens 
beágyazott rendszerekhez és
komponensekhez kapcsolódó technológiák 
terén az európai vezető szerep megtartása 
és megerősítése. Ez magában foglalja 
többek között a mikro-nano-
biorendszereket, a szerves elektronikát, a 
nagy területek integrációját, a tárgyak 
internetét (IoT) megalapozó 
technológiákat, beleértve a fejlett 
szolgáltatások nyújtását támogató 
platformokat, az intelligens integrált 
rendszereket, rendszerek rendszereit és a 
komplex rendszerfejlesztést.

Or. fr

Módosítás 475
Ioannis A. Tsoukalas



PE492.815v01-00 70/138 AM\907981HU.doc

HU

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az intelligens beágyazott 
komponensekhez és rendszerekhez 
kapcsolódó technológiák terén az európai 
vezető szerep megtartása és megerősítése.
Ez magában foglalja többek között a 
mikro-nano-biorendszereket, a szerves 
elektronikát, a nagy területek integrációját, 
a tárgyak internetét (IoT)21 megalapozó 
technológiákat, beleértve a fejlett 
szolgáltatások nyújtását támogató 
platformokat, az intelligens integrált 
rendszereket, rendszerek rendszereit és a 
komplex rendszerfejlesztést.

A cél az intelligens beágyazott 
komponensekhez és rendszerekhez 
kapcsolódó technológiák terén az európai 
vezető szerep megtartása és megerősítése.
Ez magában foglalja többek között a 
mikro-nano-biorendszereket, a szerves 
elektronikát, a kvantumszámítást, a nagy 
területek integrációját, a tárgyak internetét
(IoT)21 megalapozó technológiákat, 
beleértve a fejlett szolgáltatások nyújtását 
támogató platformokat, az érzékelőket, az
intelligens integrált rendszereket, az 
elosztott rendszereket, a rendszerek 
rendszereit és a komplex 
rendszerfejlesztést.

Or. en

Módosítás 476
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az intelligens beágyazott 
komponensekhez és rendszerekhez 
kapcsolódó technológiák terén az európai 
vezető szerep megtartása és megerősítése.
Ez magában foglalja többek között a 
mikro-nano-biorendszereket, a szerves 
elektronikát, a nagy területek integrációját, 
a tárgyak internetét (IoT)21 megalapozó 
technológiákat, beleértve a fejlett 
szolgáltatások nyújtását támogató 
platformokat, az intelligens integrált 
rendszereket, rendszerek rendszereit és a 
komplex rendszerfejlesztést.

A cél az intelligens beágyazott 
komponensekhez és rendszerekhez 
kapcsolódó technológiák terén az európai 
vezető szerep megtartása és megerősítése.
Ez magában foglalja többek között a 
mikro-nano-biorendszereket, a szerves 
elektronikát, a számítógépes 
rendszerbiológiát, a nagy területek 
integrációját, a tárgyak internetét (IoT)21

megalapozó technológiákat, beleértve a 
fejlett szolgáltatások nyújtását támogató 
platformokat, az intelligens integrált 
rendszereket, rendszerek rendszereit és a 
komplex rendszerfejlesztést.
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Or. en

Módosítás 477
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az európai előnyök kihasználása a 
processzor- és rendszerarchitektúrában, a 
kapcsolási és adat lokalizációs
technológiákban, a számítási felhőt 
alkalmazó technológiákban, a párhuzamos 
számítási rendszerekben és a szimulációs 
szoftverekben a számítástechnika 
valamennyi piaci szegmensében.

A cél az európai előnyök kihasználása a 
processzor- és rendszerarchitektúrában, a 
kapcsolási és adatlokalizációs
technológiákban, a számítási felhőt 
alkalmazó technológiákban, a rendkívül 
bonyolult és nagy teljesítményt igénylő 
számítások elvégzésére szolgáló 
technológiákban, a nagy adatmennyiség 
feldolgozására szolgáló technológiákban, 
a párhuzamos számítási rendszerekben és a 
szimulációs szoftverekben a 
számítástechnika valamennyi piaci 
szegmensében.

Or. en

Módosítás 478
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az európai ipar versenyképességének 
megerősítése az újgenerációs internet 
kifejlesztése, használata és alakítása terén, 
amely fokozatosan átveszi a jelenlegi Web, 
a fix és mobil hálózatok és szolgáltatási 
infrastruktúrák helyét, több billió eszköz
(IoT) több kezelőt és tartományt felölelő 
összekapcsolását teszi lehetővé, és 
megváltoztatja az ismeretekhez való 

A cél az európai ipar versenyképességének 
megerősítése az újgenerációs internet 
kifejlesztése, használata és alakítása terén, 
amely fokozatosan átveszi a jelenlegi Web, 
a fix és mobil hálózatok és szolgáltatási 
infrastruktúrák helyét, több billió eszköz
(IoT) több kezelőt és tartományt felölelő 
összekapcsolását teszi lehetővé, és 
megváltoztatja az ismeretekhez való 
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hozzáférésünket, azok átadását és 
felhasználását. Ide tartoznak többek között 
a hálózatok, a szoftverek és szolgáltatások, 
a kiberbiztonság, a személyes adatok 
védelme és a bizalom, a vezeték nélküli22

kommunikáció és minden optikai hálózat, 
az immerzív interaktív multimédia és a 
jövőbeli összekapcsolt vállalkozások 
területén folytatott a kutatás és innováció.

hozzáférésünket, azok átadását és 
felhasználását. Ide tartoznak többek között 
a hálózatok, az infrastruktúrák, a 
szoftverek és szolgáltatások, a 
kiberbiztonság, a személyes adatok 
védelme és a bizalom, a vezeték nélküli22

kommunikáció és minden optikai hálózat, 
az immerzív interaktív multimédia és a 
jövőbeli összekapcsolt vállalkozások 
területén folytatott a kutatás és innováció.
Különösen a nyílt és elosztói rendszerek 
kutatása és fejlesztése fog támogatást 
kapni.

Or. en

Módosítás 479
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az európai ipar versenyképességének 
megerősítése az újgenerációs internet 
kifejlesztése, használata és alakítása terén, 
amely fokozatosan átveszi a jelenlegi Web, 
a fix és mobil hálózatok és szolgáltatási 
infrastruktúrák helyét, több billió eszköz
(IoT) több kezelőt és tartományt felölelő 
összekapcsolását teszi lehetővé, és 
megváltoztatja az ismeretekhez való 
hozzáférésünket, azok átadását és 
felhasználását. Ide tartoznak többek között 
a hálózatok, a szoftverek és szolgáltatások, 
a kiberbiztonság, a személyes adatok 
védelme és a bizalom, a vezeték nélküli22

kommunikáció és minden optikai hálózat, 
az immerzív interaktív multimédia és a 
jövőbeli összekapcsolt vállalkozások 
területén folytatott a kutatás és innováció.

A cél az európai ipar versenyképességének 
megerősítése az újgenerációs internet 
kifejlesztése, használata és alakítása terén, 
amely fokozatosan átveszi a jelenlegi Web, 
a fix és mobil hálózatok és szolgáltatási 
infrastruktúrák helyét, több billió eszköz
(IoT) több kezelőt és tartományt felölelő 
összekapcsolását teszi lehetővé, és 
megváltoztatja az ismeretekhez való 
hozzáférésünket, azok átadását és 
felhasználását. Ide tartoznak többek között 
a hálózatok, a szoftverek és szolgáltatások, 
a kiberbiztonság, a személyes adatok 
védelme, a bizalom és a társadalmi 
vonatkozások, a vezeték nélküli22

kommunikáció és minden optikai hálózat, 
az immerzív interaktív multimédia és a 
jövőbeli összekapcsolt vállalkozások 
területén folytatott a kutatás és innováció.

Or. en
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Módosítás 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.4 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4. Tartalomkezelési technológia és 
információkezelés: a digitális tartalmakat 
és a kreativitást támogató IKT

1.1.4. Tartalomkezelési technológia és 
információkezelés: a digitális tartalmakat, 
a kulturális iparágakat – többek között a 
kulturális örökséget és a turizmust – és a
kreativitást támogató IKT

Or. en

Módosítás 481
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.4 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy a szakembereket és a 
polgárokat új eszközökkel lássuk el, 
amelyek segítségével mindenféle digitális 
tartalmat hozhatnak létre, használhatnak és 
őrizhetnek meg bármilyen nyelven, 
valamint hogy nagy mennyiségű adatot, 
többek között összekapcsolt adatokat 
modellezzenek, elemezzenek és 
jelenítsenek meg. Ez új nyelvi, tanulási, 
interakciós, digitális megőrzési, tartalom-
hozzáférési és elemzési technológiákat 
jelent, olyan intelligens információkezelési 
rendszereket, amelyek korszerű
adatbányászatra, gépi tanulásra, 
statisztikai elemzésre és vizuális számítási 
technológiákon alapulnak.

A cél az, hogy a szakembereket és a 
polgárokat új eszközökkel lássuk el, 
amelyek segítségével mindenféle digitális 
tartalmat hozhatnak létre, használhatnak és 
őrizhetnek meg bármilyen nyelven, 
valamint hogy nagy mennyiségű adatot, 
többek között összekapcsolt adatokat 
modellezzenek, elemezzenek és 
jelenítsenek meg. Ez új nyelvi, tanulási, 
interakciós technológiákat (többek között 
tapintásra és beszédre érzékeny, valamint 
biológiai interfészeket), digitális megőrzési
és rekonstrukciós, tartalom-hozzáférési és 
elemzési technológiákat jelent, olyan 
intelligens információkezelési 
rendszereket, amelyek korszerű
adatbányászaton, nagy mennyiségű adat 
kezelésén, gépi tanuláson és gépi tudáson, 
statisztikai elemzésen és vizuális számítási 
technológiákon alapulnak.
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Módosítás 482
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.4 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy a szakembereket és a 
polgárokat új eszközökkel lássuk el, 
amelyek segítségével mindenféle digitális 
tartalmat hozhatnak létre, használhatnak és 
őrizhetnek meg bármilyen nyelven, 
valamint hogy nagy mennyiségű adatot, 
többek között összekapcsolt adatokat 
modellezzenek, elemezzenek és 
jelenítsenek meg. Ez új nyelvi, tanulási, 
interakciós, digitális megőrzési, tartalom-
hozzáférési és elemzési technológiákat 
jelent, olyan intelligens információkezelési 
rendszereket, amelyek korszerű 
adatbányászatra, gépi tanulásra, statisztikai 
elemzésre és vizuális számítási 
technológiákon alapulnak.

A cél az, hogy a szakembereket és a 
polgárokat új eszközökkel lássuk el, 
amelyek segítségével mindenféle digitális 
tartalmat hozhatnak létre, használhatnak és 
őrizhetnek meg bármilyen nyelven, 
valamint hogy nagy mennyiségű adatot, 
többek között összekapcsolt adatokat 
modellezzenek, elemezzenek és 
jelenítsenek meg. Ez új nyelvi, tanulási, 
interakciós, digitális megőrzési, kulturális 
erőforrás hozzáférési, tartalom-hozzáférési 
és elemzési technológiákat jelent, olyan 
intelligens információkezelési 
rendszereket, amelyek korszerű 
adatbányászatra, gépi tanulásra, statisztikai 
elemzésre és vizuális számítási 
technológiákon alapulnak.

Or. it

Módosítás 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.4 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy a szakembereket és a 
polgárokat új eszközökkel lássuk el, 
amelyek segítségével mindenféle digitális 
tartalmat hozhatnak létre, használhatnak és 
őrizhetnek meg bármilyen nyelven, 
valamint hogy nagy mennyiségű adatot, 

A cél az, hogy a szakembereket és a 
polgárokat új eszközökkel lássuk el, 
amelyek segítségével mindenféle digitális 
tartalmat hozhatnak létre, használhatnak és 
őrizhetnek meg bármilyen nyelven, 
valamint hogy nagy mennyiségű adatot, 
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többek között összekapcsolt adatokat 
modellezzenek, elemezzenek és 
jelenítsenek meg. Ez új nyelvi, tanulási, 
interakciós, digitális megőrzési, tartalom-
hozzáférési és elemzési technológiákat 
jelent, olyan intelligens információkezelési 
rendszereket, amelyek korszerű 
adatbányászatra, gépi tanulásra, statisztikai 
elemzésre és vizuális számítási 
technológiákon alapulnak.

többek között összekapcsolt adatokat 
modellezzenek, elemezzenek és 
jelenítsenek meg. Ez új nyelvi, tanulási, 
interakciós, digitális megőrzési, tartalom-
hozzáférési és elemzési technológiákat 
jelent, olyan intelligens információkezelési 
rendszereket, amelyek többek között az 
idegenforgalom területén végzett korszerű 
adatbányászatra, gépi tanulásra, statisztikai 
elemzésre és vizuális számítási 
technológiákon alapulnak.

Or. en

Módosítás 484
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az európai tudományos és ipari 
vezető szerep a számítástechnikában és a 
hálózatépítésben elért növekvő 
teljesítményekre építve, a tanulásra, 
alkalmazkodásra és reagálásra képes 
rendszerek terén elért eredményeket 
felhasználva történő megerősítése az ipari 
és szolgálati robotikában, a kognitív 
rendszerekben, a korszerű interfészek és 
intelligens terek, valamint a mesterséges 
intelligencián alapuló gépek területén.

A cél az európai tudományos és ipari 
vezető szerep a számítástechnikában és a 
hálózatépítésben elért miniatürizálásra és 
növekvő teljesítményekre építve, a 
tanulásra, alkalmazkodásra és reagálásra 
képes rendszerek terén elért eredményeket 
felhasználva történő megerősítése az ipari 
és szolgálati robotikában, a kognitív 
rendszerekben, a mesterséges intelligencia 
és idegtudományok, a korszerű interfészek 
és intelligens terek, valamint a mesterséges 
intelligencián alapuló gépek területén.

Or. en

Módosítás 485
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.6 alpont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E hat fő tevékenységi irányvonal a 
várakozások szerint az igények teljes 
skáláját lefedi majd. Ide tartoznak: a 
generikus IKT-alapú megoldások terén 
betöltött piaci vezető szerep, a jelentős 
társadalmi kihívások kezeléséhez 
szükséges termékek és szolgáltatások, 
illetve az alkalmazásvezérelt IKT kutatási 
és innovációs menetrend, melyek a 
vonatkozó társadalmi kihívásokkal együtt 
kapnak támogatást.

E hét fő tevékenységi irányvonal a 
várakozások szerint az igények teljes 
skáláját lefedi majd. Ide tartoznak: a 
generikus IKT-alapú megoldások terén 
betöltött piaci vezető szerep, a jelentős 
társadalmi kihívások kezeléséhez 
szükséges termékek és szolgáltatások, 
illetve az alkalmazásvezérelt IKT kutatási 
és innovációs menetrend, melyek a 
vonatkozó társadalmi kihívásokkal együtt 
kapnak támogatást.

Or. en

Módosítás 486
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.6 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hat főbb cselekvési irány mindegyikéhez 
hozzátartoznak az IKT-specifikus kutatási 
infrastruktúrák, például a nagyszabású 
kísérletezésre való élő laboratóriumok, a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
infrastruktúrái és a korszerű termékekbe, 
innovatív intelligens rendszerekbe való 
integrálásuk, beleértve a felszereléseket, 
eszközöket, támogatási szolgáltatásokat, 
tisztaszobákat és a prototípusgyártó 
létesítményekhez való hozzáférést.

A hét főbb cselekvési irány mindegyikéhez 
hozzátartoznak az IKT-specifikus kutatási 
infrastruktúrák, például a nagyszabású 
kísérletezésre való élő laboratóriumok, a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
infrastruktúrái és a korszerű termékekbe, 
innovatív intelligens rendszerekbe való 
integrálásuk, beleértve a felszereléseket, 
eszközöket, támogatási szolgáltatásokat, 
tisztaszobákat és a prototípusgyártó 
létesítményekhez való hozzáférést. Az 
uniós finanszírozásból olyan megosztott 
létesítmények és infrastruktúrák 
részesülnek, amelyeket több szereplő is 
használhat, ideértve különösen a közepes 
és kisméretű vállalkozásokat.

Or. en
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Módosítás 487
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.6 alpont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.1 alpont – 1.1.6 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.6 a. a jövő szabályozási és gazdasági 
kihívásai:
A célkitűzés annak kutatása, hogy milyen 
módon és hol lehet szükség olyan új 
szabályozási keretre, amely figyelembe 
veszi a polgárok és a társadalmak, illetve 
a piacok és a fogyasztók közötti új 
viszonyokat. Ez magában foglalja a jogi 
elemzést és a technológiai változások 
gazdasági, kulturális és társadalmi 
hatásait ötvöző tudományközi kutatást.

Or. en
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Módosítás 489
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. Nanotechnológia 1.2. Nanotechnológia és kvantumoptika

Or. en

Módosítás 490
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különböző tudományterületek 
metszéspontjában levő tudás olyan, 
alapvetően új termékek előállítása céljából 
történő fejlesztése és integrálása, amelyek 
az ágazatok széles körében fenntartható 
megoldásokat tesznek lehetővé.

A különböző tudományterületek 
metszéspontjában levő tudás olyan, 
alapvetően új termékek előállítása céljából 
történő fejlesztése és integrálása, amelyek 
az ágazatok széles körében fenntartható 
megoldásokat tesznek lehetővé, az 
elővigyázatosság elvének figyelembe 
vételével.

Or. en

Módosítás 491
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.2 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.2. A nanotechnológia biztonságos 
fejlesztésének és alkalmazásának 
biztosítása

1.2.2. A nanotechnológia és a 
kvantumoptika biztonságos fejlesztésének 
és alkalmazásának biztosítása
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Módosítás 492
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológiának az egészségre és a 
környezetre gyakorolt lehetséges hatásával 
kapcsolatos tudományos ismeretek 
előmozdítása a nanotechnológia proaktív, 
tudományos alapú irányítása céljából, 
valamint hitelesített tudományos eszközök 
és platformok biztosítása a veszélyek, a 
kitettség és a kockázatok értékelésére és 
kezelésére a nanoanyagok és 
nanorendszerek teljes életciklusa során.

A nanotechnológiának és a 
kvantumoptikának az egészségre és a 
környezetre gyakorolt lehetséges hatásával 
kapcsolatos tudományos ismeretek 
előmozdítása a nanotechnológia és a 
kvantumoptika proaktív, tudományos 
alapú irányítása céljából, valamint 
hitelesített tudományos eszközök és 
platformok biztosítása a veszélyek, a 
kitettség és a kockázatok értékelésére és 
kezelésére a nanoanyagok és 
nanorendszerek teljes életciklusa során.

Or. en

Módosítás 493
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológiának az egészségre és a 
környezetre gyakorolt lehetséges hatásával 
kapcsolatos tudományos ismeretek 
előmozdítása a nanotechnológia proaktív, 
tudományos alapú irányítása céljából, 
valamint hitelesített tudományos eszközök 
és platformok biztosítása a veszélyek, a 
kitettség és a kockázatok értékelésére és 
kezelésére a nanoanyagok és 
nanorendszerek teljes életciklusa során.

A nanotechnológiának az egészségre és a 
környezetre gyakorolt lehetséges hatásával 
kapcsolatos tudományos ismeretek 
előmozdítása a nanotechnológia proaktív, 
tudományos alapú irányítása céljából, 
valamint hitelesített, a célnak megfelelő és 
az állatkísérleteket mellőző tudományos 
eszközök és platformok biztosítása a 
veszélyek, a kitettség és a kockázatok 
értékelésére és kezelésére a nanoanyagok 
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és nanorendszerek teljes életciklusa során.

Or. en

Módosítás 494
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.3 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.3. A nanotechnológia társadalmi 
vonatkozásainak kialakítása

1.2.3. A nanotechnológia és a 
kvantumoptika társadalmi 
vonatkozásainak kialakítása

Or. en

Módosítás 495
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia alkalmazásához 
szükséges emberi és fizikai 
infrastrukturális igények kezelése, valamint 
a nanotechnológiának a társadalmi 
hozadékot szem előtt tartó irányítása kerül 
középpontba.

A nanotechnológia alkalmazásához 
szükséges emberi és fizikai 
infrastrukturális igények kezelése, valamint 
a nanotechnológiának a társadalmi 
hozadékot szem előtt tartó irányítása kerül 
középpontba. A kockázatelemzés mellett a 
nanotechnológia sajátos alkalmazásai 
társadalmi elfogadhatóságának értékelése 
is.

Or. en

Módosítás 496
Ioannis A. Tsoukalas
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia alkalmazásához 
szükséges emberi és fizikai 
infrastrukturális igények kezelése, valamint 
a nanotechnológiának a társadalmi 
hozadékot szem előtt tartó irányítása kerül 
középpontba.

A nanotechnológia alkalmazásához 
szükséges emberi és fizikai 
infrastrukturális igények kezelése, valamint 
a nanotechnológiának a társadalmi 
hozadékot szem előtt tartó irányítása, 
valamint a nanotechnológia és a 
kapcsolódó termékek közmegítélése kerül 
középpontba.

Or. en

Módosítás 497
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia alkalmazásához 
szükséges emberi és fizikai 
infrastrukturális igények kezelése, valamint 
a nanotechnológiának a társadalmi 
hozadékot szem előtt tartó irányítása kerül 
középpontba.

A nanotechnológia alkalmazásához 
szükséges emberi és fizikai 
infrastrukturális igények kezelése, valamint 
a nanotechnológiának a társadalmi 
hozadékot szem előtt tartó irányítása, 
valamint bizonyos nanotechnológiai 
alkalmazások társadalmi elfogadhatósága
kerül középpontba.

Or. en

Módosítás 498
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.3 alpont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia alkalmazásához 
szükséges emberi és fizikai 
infrastrukturális igények kezelése, valamint 
a nanotechnológiának a társadalmi 
hozadékot szem előtt tartó irányítása kerül 
középpontba.

A nanotechnológia és a kvantumoptika
alkalmazásához szükséges emberi és 
fizikai infrastrukturális igények kezelése, 
valamint a nanotechnológiának és a 
kvantumoptikának a társadalmi hozadékot 
szem előtt tartó irányítása kerül 
középpontba.

Or. en

Módosítás 499
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.2 alpont – 1.2.4 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hangsúly az új, rugalmas, méretezhető és 
megismételhető egységnyi műveletekre, a 
meglévő és az új folyamatok intelligens 
integrációjára helyeződik.

Or. en

Módosítás 500
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1.3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Funkcionális és multifunkcionális –
például önjavító, biokompatibilis és 

Funkcionális, technológiai anyagok, ritka 
anyagok és a Földön ritkán előforduló 
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strukturális – anyagok kutatása az 
innováció valamennyi ipari ágazatban és 
különösen az értékes piacok területén 
történő előmozdítása céljából.

elemek, valamint multifunkcionális –
például önjavító, biokompatibilis és 
strukturális – anyagok kutatása az 
innováció valamennyi ipari ágazatban és 
különösen az értékes piacok területén 
történő előmozdítása céljából.

Or. en

Módosítás 501
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1.3.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A gyártási volumen erőforrás-hatékony és 
fenntartható növelésére irányuló kutatás és 
fejlesztés azzal a céllal, hogy lehetővé 
váljon a jövőbeli – például fémfeldolgozó 
ipari és vegyipari – termékek ipari 
gyártása.

Or. en

Módosítás 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1.3.4 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan új termékek és alkalmazások, illetve 
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
termelés szén-dioxid-kibocsátásának 
visszaszorítását, továbbá az eljárások 
intenzitásának növelése, újrahasznosítás, 
szennyezésmentesítés, valamint magas 
hozzáadott értékkel bíró anyagok 

Olyan új termékek és alkalmazások, illetve 
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
termelés károsanyag-kibocsátásának
visszaszorítását, továbbá az eljárások 
intenzitásának növelése, újrahasznosítás, 
szennyezésmentesítés, valamint magas 
hozzáadott értékkel bíró anyagok 
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előállítása hulladékból és újragyártás útján. előállítása hulladékból és újragyártás útján.

Or. en(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el 
kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

Az alacsony kibocsátás koncepciója nem csak a szén-dioxid és a metán, hanem valamennyi 
szennyezőanyag különféle ágazatok általi levegőbe bocsátásának csökkentésére utal. Ezért 
teljesen indokolt a szövegezés megváltoztatása alacsony szén-dioxod-kibocsátásról alacsony 
kibocsátásra, ami a dokumentumban javasolt fellépés valódi célja. A kutatásoknak az összes 
üvegházhatású gáz és egyéb szennyezőanyag kibocsátásának felszámolására szolgáló 
módszerek kidolgozására kell törekedniük.

Módosítás 503
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1.3.4 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan új termékek és alkalmazások, illetve 
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
termelés szén-dioxid-kibocsátásának 
visszaszorítását, továbbá az eljárások 
intenzitásának növelése, újrahasznosítás, 
szennyezésmentesítés, valamint magas 
hozzáadott értékkel bíró anyagok 
előállítása hulladékból és újragyártás útján.

Olyan új termékek és alkalmazások, illetve 
fogyasztói magatartás kialakítása, amelyek 
csökkentik az energiaigényt és elősegítik a 
termelés szén-dioxid-kibocsátásának 
visszaszorítását, továbbá az eljárások 
intenzitásának növelése, újrahasznosítás és 
másodnyersanyag-visszanyerés, 
szennyezésmentesítés, valamint magas 
hozzáadott értékkel bíró anyagok 
előállítása hulladékból és újragyártás útján.

Or. en

Módosítás 504
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1.3.5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

technológiák fejlesztésének az új üzleti 
lehetőségek létrehozására való 
felhasználása, beleértve a történelmi vagy 
kulturális értéket képviselő anyagok 
megóvását. A kulturális örökség 
megőrzése: az állagmegóvást szolgáló 
anyagok és technikák értékelése, nyomon 
követése, tekintettel a természet- és 
energiagazdálkodásra, használat és 
karbantartás, valamint a modern és a 
történelmi városi környezetbe és az 
archeológiai és kulturális kontextusba 
való integrálás.

Or. it

Módosítás 505
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1.3.5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 506
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1.3.5 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3.5 a. Új nyersanyagok a vegyipar 
számára
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A vegyipar számára alternatív 
nyersanyagbázis kifejlesztése, a széntől, a 
biomasszától és a hulladéktól kezdve a 
szénforrásként alkalmazott környezetbarát 
helyettesítő petróleumig, közép- és hosszú 
távon. Új szintetikusgáz-előállítási 
technológiák (harmadik generációs 
gázképzési technológiák) szükségesek a 
potenciális nyersanyagforrások széles 
körének feltárásához.

Or. en

Módosítás 507
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.3 alpont – 1.3.7 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A felhasznált anyagokat– ezen belül a 
kritikus jelentőségű nyersanyagokat –
helyettesítő anyagok és az innovatív 
üzletmodellek vizsgálatára irányuló kutatás 
és fejlesztés.

Or. en

Indokolás

Számos nyersanyag földrajzi szempontból nem tekinthető ritkának, azonban különféle okokból 
(pl. importfüggőség miatt, nehéz újrahasznosítani vagy helyettesíteni) kritikus jelentőségű. 
Helyénvalóbb „kritikus jelentőségű nyersanyagokról” beszélni (az Európai Unió 14 kritikus 
jelentőségű nyersanyagot tartalmazó listájában foglaltak szerint).

Módosítás 508
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.1 alpont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4.1. Az élvonalbeli biotechnológia mint 
jövőbeni innovációs húzóerő fellendítése

1.4.1. A fenntartható élvonalbeli 
biotechnológia mint jövőbeni innovációs 
húzóerő fellendítése

Or. en

Módosítás 509
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél annak megalapozása, hogy az 
európai ipar közép- és hosszútávon az 
innováció élvonalában maradjon. Ide 
tartozik a feltörekvő tudományágak –
például a szintetikus biológia, a 
bioinformatika, a rendszerbiológia –
fejlesztése, és más alaptechnológiákkal –
köztük a nanotechnológiával (pl. a 
bionanotechnológiával) és az IKT-vel (pl. 
bioelektronikával) való együttműködés. 
Ezek és más, élvonalbeli 
tudományterületek megfelelő 
intézkedéseket érdemelnek a kutatás-
fejlesztés terén annak érdekében, hogy 
elősegítsék a hatékony átvételt és az új 
alkalmazások létrejöttét (gyógyszer-
adagolási rendszerek, bioszenzorok, 
biochipek stb.).

A cél annak megalapozása, hogy az 
európai ipar közép- és hosszútávon az 
innováció élvonalában maradjon. Ide 
tartozik a feltörekvő tudományágak –
például a szintetikus biológia, a 
bioinformatika, a rendszerbiológia –
fejlesztése, és más alaptechnológiákkal –
köztük a nanotechnológiával (pl. a 
bionanotechnológiával) és az IKT-vel (pl. 
bioelektronikával) való együttműködés. 
Ezek és más, élvonalbeli 
tudományterületek megfelelő 
intézkedéseket érdemelnek a kutatás-
fejlesztés terén annak érdekében, hogy 
elősegítsék a hatékony átvételt és az új 
alkalmazások, termékek és technológiák 
létrejöttét (gyógyszer-adagolási rendszerek, 
bioszenzorok, biochipek stb.) a természeti 
környezetbe való beavatkozás 
elkerülésével és az elővigyázatosság 
elvének figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 510
Vicky Ford
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél annak megalapozása, hogy az 
európai ipar közép- és hosszútávon az 
innováció élvonalában maradjon. Ide 
tartozik a feltörekvő tudományágak –
például a szintetikus biológia, a 
bioinformatika, a rendszerbiológia –
fejlesztése, és más alaptechnológiákkal –
köztük a nanotechnológiával (pl. a 
bionanotechnológiával) és az IKT-vel (pl. 
bioelektronikával) való együttműködés. 
Ezek és más, élvonalbeli 
tudományterületek megfelelő
intézkedéseket érdemelnek a kutatás-
fejlesztés terén annak érdekében, hogy 
elősegítsék a hatékony átvételt és az új 
alkalmazások létrejöttét (gyógyszer-
adagolási rendszerek, bioszenzorok, 
biochipek stb.).

A cél annak megalapozása, hogy az 
európai ipar közép- és hosszútávon az 
innováció élvonalában maradjon. Ide 
tartozik a feltörekvő tudományágak –
például a rendszerbiológia, a 
bioinformatika és a szintetikus biológia –
fejlesztése, és más alaptechnológiákkal –
köztük a nanotechnológiával (pl. a 
bionanotechnológiával), az IKT-vel (pl. 
bioelektronikával), valamint a növényi és 
mezőgazdasági biotechnológiával való 
együttműködés. Ezek és más, élvonalbeli 
tudományterületek megfelelő 
intézkedéseket érdemelnek a kutatás-
fejlesztés terén annak érdekében, hogy 
elősegítsék a hatékony átvételt és az új 
alkalmazások létrejöttét (gyógyszer-
adagolási rendszerek, bioszenzorok, 
biochipek, növényi alapú géntechnológia 
stb.).

Or. en

Indokolás

A rendszerbiológia a legátfogóbb fogalom, ezért elsőként kell említeni.

Módosítás 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.2 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4.2. Biotechnológiai alapú ipari eljárások 1.4.2. Biotechnológiai alapú termékek és
eljárások

Or. en
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Módosítás 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél kettős: egyfelől lehetővé kell tenni, 
hogy az európai ipar (pl. a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, az 
élelmiszeripar) új, az ipari és társadalmi 
elvárásoknak megfelelő termékeket és 
folyamatokat fejlesszen ki, valamint 
versenyképes és továbbfejlesztett 
biotechnológia-alapú megoldásokkal 
helyettesítse a meglévőket; másfelől pedig 
a biotechnológiában rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetszennyezés 
észlelésére, nyomon követésére, 
megelőzésére és eltávolítására. Ez 
magában foglalja az enzimes és 
anyagcsere-folyamatok, a biofolyamatok 
tervezése, a korszerű fermentáció, az 
upstream és downstream feldolgozás 
területén folytatott kutatást és innovációt, a 
mikrobiális közösségek dinamikájával 
kapcsolatos ismeretek elmélyítését. Ez 
magában foglalja továbbá a prototípusok 
abból a célból történő kifejlesztését, hogy 
felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági 
megvalósíthatósága.

A cél kettős: főleg lehetővé kell tenni, 
hogy az európai ipar (pl. a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás, a növénytermesztés és
az élelmiszerfeldolgozás) új,
mezőgazdasági és az akvakultúrával 
kapcsolatos, ipari és társadalmi 
elvárásoknak megfelelő termékeket és 
folyamatokat fejlesszen ki; valamint 
versenyképes és továbbfejlesztett 
biotechnológia-alapú megoldásokkal 
helyettesítse a meglévőket; ezen 
túlmenően, a biotechnológiában rejlő 
lehetőségek kiaknázása a 
környezetszennyezés észlelésére, nyomon 
követésére, megelőzésére és eltávolítására. 
Ez magában foglalja az enzimes és 
anyagcsere-folyamatok, a biofolyamatok 
tervezése, a korszerű fermentáció, az 
upstream és downstream feldolgozás 
területén folytatott kutatást és innovációt, a 
mikrobiális közösségek dinamikájával 
kapcsolatos ismeretek elmélyítését. Ez 
magában foglalja továbbá a prototípusok 
abból a célból történő kifejlesztését, hogy 
felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági 
megvalósíthatósága.

Or. en

Módosítás 513
Giles Chichester, Vicky Ford
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az olyan platformtechnológiák 
(genomika, metagenomika, proteomika, 
molekuláris eszközök) kialakítása, amelyek 
vezető szerepet és versenyelőnyt tesznek 
lehetővé számos gazdasági ágazatban. Ide 
tartozik az optimalizált tulajdonságokkal 
rendelkező, a hagyományos alternatívákon 
túlmutató bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele, és a biotechnológiai alapú 
egészségügyi megoldások (diagnosztika, 
oltóanyagok, orvosbiológiai eszközök) 
fejlődésének fenntartása.

A cél az olyan platformtechnológiák 
(rendszerbiológia, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika, 
molekuláris eszközök) kialakítása, amelyek 
vezető szerepet és versenyelőnyt tesznek 
lehetővé számos gazdasági ágazatban. Ide 
tartozik az optimalizált tulajdonságokkal 
rendelkező, a hagyományos alternatívákon 
túlmutató bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele, és a biotechnológiai alapú
egészségügyi megoldások (gyógyszerészet,
diagnosztika, oltóanyagok, orvosbiológiai 
eszközök, egészségesebb növények és 
állatok az egészségesebb táplálkozás 
szolgálatában) fejlődésének fenntartása..

Or. en

Módosítás 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél kettős: egyfelől lehetővé kell tenni, 
hogy az európai ipar (pl. a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, az 
élelmiszeripar) új, az ipari és társadalmi 
elvárásoknak megfelelő termékeket és 
folyamatokat fejlesszen ki, valamint 
versenyképes és továbbfejlesztett 
biotechnológia-alapú megoldásokkal 
helyettesítse a meglévőket; másfelől pedig 
a biotechnológiában rejlő lehetőségek 

A cél kettős: főleg lehetővé kell tenni, 
hogy az európai ipar (pl. a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás, a növénytermesztés és
az élelmiszerfeldolgozás) új,
mezőgazdasági, halászati, ipari és 
társadalmi elvárásoknak megfelelő 
termékeket és folyamatokat fejlesszen ki;
valamint versenyképes és továbbfejlesztett 
biotechnológia-alapú megoldásokkal 
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kiaknázása a környezetszennyezés 
észlelésére, nyomon követésére, 
megelőzésére és eltávolítására. Ez 
magában foglalja az enzimes és 
anyagcsere-folyamatok, a biofolyamatok 
tervezése, a korszerű fermentáció, az 
upstream és downstream feldolgozás 
területén folytatott kutatást és innovációt, a 
mikrobiális közösségek dinamikájával 
kapcsolatos ismeretek elmélyítését. Ez 
magában foglalja továbbá a prototípusok 
abból a célból történő kifejlesztését, hogy 
felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági
megvalósíthatósága.

helyettesítse a meglévőket; ezenfelül a 
biotechnológiában rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetszennyezés 
észlelésére, nyomon követésére, 
megelőzésére és eltávolítására. Ez 
magában foglalja az enzimes és 
anyagcsere-folyamatok, a biofolyamatok 
tervezése, a korszerű fermentáció, az 
upstream és downstream feldolgozás 
területén folytatott kutatást és innovációt, a 
mikrobiális közösségek dinamikájával 
kapcsolatos ismeretek elmélyítését. Ez 
magában foglalja továbbá a prototípusok 
abból a célból történő kifejlesztését, hogy 
felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági 
megvalósíthatósága.

Or. en

Indokolás

Fontos beilleszteni a növénytermesztési célú, valamint a mezőgazdaságot és akvakultúrát 
szolgáló biotechnológiát.

Módosítás 515
Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél kettős: egyfelől lehetővé kell tenni, 
hogy az európai ipar (pl. a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, az 
élelmiszeripar) új, az ipari és társadalmi 
elvárásoknak megfelelő termékeket és 
folyamatokat fejlesszen ki, valamint 
versenyképes és továbbfejlesztett 
biotechnológia-alapú megoldásokkal 
helyettesítse a meglévőket; másfelől pedig 
a biotechnológiában rejlő lehetőségek 
kiaknázása a környezetszennyezés 
észlelésére, nyomon követésére, 

A cél kettős: egyfelől lehetővé kell tenni, 
hogy az európai ipar (pl. a vegyipar, az 
egészségügy, a növényi alapú 
géntechnológia, a bányászat, az 
energiaipar, a cellulóz- és papíripar, a 
textilipar, a keményítőgyártás és az 
élelmiszerfeldolgozás) új, az ipari és 
társadalmi elvárásoknak megfelelő 
termékeket és folyamatokat fejlesszen ki;
valamint versenyképes és továbbfejlesztett 
biotechnológia-alapú megoldásokkal 
helyettesítse a meglévőket; másfelől pedig 
a biotechnológiában rejlő lehetőségek 
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megelőzésére és eltávolítására. Ez 
magában foglalja az enzimes és 
anyagcsere-folyamatok, a biofolyamatok 
tervezése, a korszerű fermentáció, az 
upstream és downstream feldolgozás 
területén folytatott kutatást és innovációt, a 
mikrobiális közösségek dinamikájával 
kapcsolatos ismeretek elmélyítését. Ez 
magában foglalja továbbá a prototípusok 
abból a célból történő kifejlesztését, hogy 
felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági 
megvalósíthatósága.

kiaknázása a környezetszennyezés 
észlelésére, nyomon követésére, 
megelőzésére és eltávolítására. Ez 
magában foglalja az enzimes és 
anyagcsere-folyamatok, a biofolyamatok 
tervezése, a korszerű fermentáció, az 
upstream és downstream feldolgozás 
területén folytatott kutatást és innovációt, a 
mikrobiális közösségek dinamikájával 
kapcsolatos ismeretek elmélyítését. Ez 
magában foglalja továbbá a prototípusok 
abból a célból történő kifejlesztését, hogy 
felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági 
megvalósíthatósága.

Or. en

Módosítás 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az olyan platformtechnológiák 
(genomika, metagenomika, proteomika, 
molekuláris eszközök) kialakítása, amelyek 
vezető szerepet és versenyelőnyt tesznek 
lehetővé számos gazdasági ágazatban. Ide 
tartozik az optimalizált tulajdonságokkal 
rendelkező, a hagyományos alternatívákon 
túlmutató bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele,

A cél az olyan platformtechnológiák 
(genomika, metagenomika, proteomika, 
molekuláris eszközök) kialakítása, amelyek 
vezető szerepet és versenyelőnyt tesznek 
lehetővé számos gazdasági ágazatban. Ide 
tartozik az optimalizált tulajdonságokkal 
rendelkező, a hagyományos alternatívákon 
túlmutató bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele, Új diagnosztikai módszereket 
elsősorban abban az esetben támogatnak, 
ha a megelőzés vagy a diagnosztika az 
érintettek rendelkezésére áll vagy azok 
kifejlesztésére valószínűleg sor kerül 
majd.
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Módosítás 517
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az olyan platformtechnológiák 
(genomika, metagenomika, proteomika, 
molekuláris eszközök) kialakítása, amelyek 
vezető szerepet és versenyelőnyt tesznek 
lehetővé számos gazdasági ágazatban. Ide 
tartozik az optimalizált tulajdonságokkal 
rendelkező, a hagyományos alternatívákon 
túlmutató bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele, és a biotechnológiai alapú 
egészségügyi megoldások (diagnosztika, 
oltóanyagok, orvosbiológiai eszközök) 
fejlődésének fenntartása.

A cél az olyan platformtechnológiák 
(genomika, metagenomika, proteomika, 
molekuláris eszközök, metabolomika, 
expressziós rendszerek, kémiai könyvtárak 
és hálózati elemzés) kialakítása, amelyek 
vezető szerepet és versenyelőnyt tesznek 
lehetővé számos gazdasági ágazatban. Ide 
tartozik az optimalizált tulajdonságokkal 
rendelkező, a hagyományos alternatívákon 
túlmutató bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele, és a biotechnológiai alapú 
egészségügyi megoldások (diagnosztika, 
oltóanyagok, orvosbiológiai eszközök) 
fejlődésének fenntartása.

Or. en

Módosítás 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az olyan platformtechnológiák 
(genomika, metagenomika, proteomika, 
molekuláris eszközök) kialakítása, amelyek 
vezető szerepet és versenyelőnyt tesznek 
lehetővé számos gazdasági ágazatban. Ide 

A cél az olyan platformtechnológiák 
(rendszerbiológia, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika,
molekuláris eszközök) kialakítása, amelyek 
vezető szerepet és versenyelőnyt tesznek 
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tartozik az optimalizált tulajdonságokkal 
rendelkező, a hagyományos alternatívákon 
túlmutató bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele, és a biotechnológiai alapú 
egészségügyi megoldások (diagnosztika, 
oltóanyagok, orvosbiológiai eszközök) 
fejlődésének fenntartása.

lehetővé számos gazdasági ágazatban. Ide 
tartozik az optimalizált tulajdonságokkal 
rendelkező, a hagyományos alternatívákon 
túlmutató bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele, és a biotechnológiai alapú 
egészségügyi megoldások (gyógyszerészet, 
diagnosztika, oltóanyagok, orvosbiológiai 
eszközök, egészségesebb növények és 
állatok az egészségesebb táplálkozás 
szolgálatában) fejlődésének fenntartása..

Or. en

Módosítás 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.3 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 520
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.4 alpont – 1.4.3 alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 521
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 alpont – 1.5.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható ipari fejlődés oly módon 
történő támogatása, hogy Európában 
elősegítjük a költségalapú gyártásról a 
magas a hozzáadott érték létrehozására 
irányuló termelésre való stratégiai átállást. 
Ehhez foglalkozni kell azzal a kihívással, 
hogy miként növelhető a termelés
kevesebb anyag és energia 
felhasználásával, illetve kevesebb hulladék 
és szennyeződés képződésével. A 
középpontban a jövő adaptív 
gyártórendszereinek a korszerű és 
fenntartható gyártórendszerek és gyártási 
folyamatok megvalósítása érdekében 
történő fejlesztése és integrációja lesz, 
amelynek során külön hangsúlyt kapnak az 
európai kkv-k szükségletei.

A fenntartható ipari fejlődés oly módon 
történő támogatása, hogy Európában 
elősegítjük a költségalapú gyártásról a 
magas a hozzáadott érték létrehozására
irányuló termelésre való stratégiai átállást. 
Ehhez foglalkozni kell azzal a kihívással, 
hogy miként készíthető minőségi termék
kevesebb anyag és energia 
felhasználásával, illetve kevesebb hulladék 
és szennyeződés képződésével. A 
középpontban a jövő adaptív 
gyártórendszereinek a korszerű és 
fenntartható gyártórendszerek és gyártási 
folyamatok megvalósítása érdekében 
történő fejlesztése és integrációja lesz, 
amelynek során külön hangsúlyt kapnak az 
európai kkv-k szükségletei.

Or. en
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Módosítás 522
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 alpont – 1.5.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafelhasználás és szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése a fenntartható 
építési technológiák fejlesztése és 
használata által, az energiahatékony 
rendszerek és anyagok fokozott 
felhasználása új, felújított és átalakított 
épületekben. Az életciklussal kapcsolatos 
megfontolások és a tervezési-építési-
működtetési koncepciók növekvő 
fontossága kulcsfontosságú tényezők 
lesznek ahhoz, hogy Európa 2020-ig 
áttérjen a majdnem nulla 
energiafogyasztású épületekre, valamint 
hogy az érdekeltek széles körének 
bevonásával energiahatékony kerületek 
jöjjenek létre.

Az energiahatékonyság növelése és a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a 
fenntartható építési technológiák 
fejlesztése és használata által, az 
energiahatékony rendszerek és anyagok 
fokozott felhasználása új, felújított és 
átalakított épületekben. Az életciklussal 
kapcsolatos megfontolások és a tervezési-
építési-működtetési koncepciók növekvő 
fontossága kulcsfontosságú tényezők 
lesznek ahhoz, hogy Európa 2020-ig 
áttérjen a majdnem nulla 
energiafogyasztású épületekre, valamint 
hogy az érdekeltek széles körének 
bevonásával energiahatékony kerületek 
jöjjenek létre.

Or. it

Módosítás 523
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 alpont – 1.5.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Növelni kell a feldolgozóipar – például a 
vegyipar, a cellulóz- és papírgyártás, az 
üveggyártás, a nemvasfémek gyártása és 
acélgyártás – versenyképességét az 
erőforrás- és energiahatékonyság gyökeres 
javításával, az ilyen ipari tevékenységek 
környezeti hatásának csökkentésével. A 
következők kerülnek középpontba: az 
innovatív anyagokat megalapozó 

Növelni kell a feldolgozóipar – például a 
vegyipar, a cellulóz- és papírgyártás, az 
üveggyártás, a nemvasfémek gyártása és 
acélgyártás – versenyképességét az 
erőforrás- és energiahatékonyság
megfizethető költségek mellett történő,
gyökeres javításával, az ilyen ipari 
tevékenységek környezeti hatásának 
csökkentésével. A következők kerülnek 
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alaptechnológiák, valamint az értéklánc 
egészében az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással előállított termékeket és a 
kevésbé energiaintenzív folyamatokat és 
szolgáltatásokat lehetővé tévő anyagok és 
technológiai megoldások kifejlesztése és 
hitelesítése, továbbá a rendkívül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gyártási 
technológiák és módszerek használata 
annak érdekében, hogy elérjük az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás intenzitása 
tekintetében előírt csökkentéseket.

középpontba: az innovatív anyagokat 
megalapozó alaptechnológiák, valamint az 
értéklánc egészében az alacsony szén-
dioxid-kibocsátással előállított termékeket 
és a kevésbé energiaintenzív folyamatokat 
és szolgáltatásokat lehetővé tévő anyagok 
és technológiai megoldások kifejlesztése és 
hitelesítése, továbbá a rendkívül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gyártási 
technológiák és módszerek használata 
annak érdekében, hogy elérjük az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás intenzitása 
tekintetében előírt csökkentéseket.

Or. it

Módosítás 524
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.5 alpont – 1.5.4 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudásalapú, szakosodott gyártás 
koncepcióinak és módszereinek 
kialakításában folytatott ágazatközi 
együttműködés fellendíti a kreativitást és 
innovációt olyan, egyedi igényekre szabott 
megközelítéseket alkalmazó üzleti 
modellekre összpontosítva, amelyek 
alkalmazkodni tudnak a globalizált 
értékláncok és hálózatok elvárásaihoz, a 
változó piachoz, valamint a jövőbeli és 
feltörekvő iparágakhoz.

A tudásalapú, szakosodott gyártás 
koncepcióinak és módszereinek 
kialakításában folytatott ágazatközi 
együttműködés fellendíti a kreativitást és 
innovációt olyan, egyedi igényekre szabott 
megközelítéseket alkalmazó üzleti 
modellekre összpontosítva, amelyek 
alkalmazkodni tudnak a globalizált 
értékláncok és hálózatok elvárásaihoz, a 
változó piachoz, valamint a jövőbeli és 
feltörekvő iparágakhoz. A támogatást 
különösen az ökoinnovációra irányuló 
újfajta üzleti modellek és alternatív 
erőforrás-hatékony megközelítések 
kidolgozására fogják biztosítani.

Or. en
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Módosítás 525
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.6 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A célkitűzés az űrkutatásban betöltött 
globális vezető szerep megtartása a 
versenyképes űripar és kutatói közösség 
fenntartása és fejlesztése, valamint az 
űrkutatáson alapuló innováció támogatása 
révén.

A célkitűzés az űrkutatásban betöltött 
globális szintű vezető szerep megtartása a 
versenyképes űripar és kutatói közösség 
fenntartása és fejlesztése, valamint az 
űrkutatáson alapuló innováció támogatása 
révén.

Or. en

Módosítás 526
Vladimír Remek

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.1 alpont – 1.6.1.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrtechnológiákkal kapcsolatos 
kihívások egy része párhuzamba állítható a 
földi ágazatokban, így például az 
energiaipar, a távközlés, a természeti 
erőforrások feltárása, a robotika, a 
biztonság és az egészségügy területén 
tapasztalt kihívásokkal. Ezek a közös 
vonások lehetőséget kínálnak – különösen 
az kkv-k számára – a technológiáknak az 
űrkutatásban részt vevő, illetve az abban 
nem részt vevő közösségek általi, korai 
szakaszban történő együttfejlesztésére, ami 
hamarabb vezethet áttörő innovációkhoz, 
mint ahogy az egy későbbi szakaszban a 
spin-off vállalkozások által megvalósítható 
lenne. Ösztönözni kell a meglévő európai 
űrinfrastruktúra kihasználását a 
távérzékelésen és földrajzi 
helyzetmeghatározáson alapuló innovatív 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásával. Európának továbbá 

Az űrtechnológiákkal kapcsolatos 
kihívások egy része párhuzamba állítható a 
földi ágazatokban, így például az 
energiaipar, a távközlés, a természeti 
erőforrások feltárása, a robotika, a 
biztonság és az egészségügy területén 
tapasztalt kihívásokkal. Ezek a közös 
vonások lehetőséget kínálnak – különösen 
az kkv-k számára – a technológiáknak az 
űrkutatásban részt vevő, illetve az abban 
nem részt vevő közösségek általi, korai 
szakaszban történő együttfejlesztésére, ami 
hamarabb vezethet áttörő innovációkhoz, 
mint ahogy az egy későbbi szakaszban a 
spin-off vállalkozások által megvalósítható 
lenne. Ösztönözni kell a meglévő európai 
űrinfrastruktúra kihasználását a 
távérzékelésen és földrajzi 
helyzetmeghatározáson, valamint az 
űralapú távközlésen alapuló innovatív 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének 
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megfelelő, célzott intézkedésekkel kell 
erősítenie a vállalkozói űrágazat kezdeti 
szakaszban levő fejlesztését.

támogatásával. Az innovatív termékek és 
szolgáltatások előmozdításának, valamint 
ezáltal a kutatás+fejlesztés+innováció 
pénzügyi támogatásának szükségessége 
különösen kézenfekvő a GNSS programok 
számára, amelyek új alkalmazásokra 
adnak lehetőséget számos tevékenység 
területén, elsősorban az atomóráról 
érkező adatok pontosságának 
köszönhetően. E szükséglet ugyanakkor 
sürgető is, mivel az EGNOS már üzemel, 
a Galileo pedig viszonylag rövid időn 
belül üzembe lép. A Horizont 2020 
program keretében az űrprogram céljaira 
javasolt finanszírozási csomag 15 és 20% 
közötti tartománya olyan célkitűzésnek 
tekinthető, amely jól megfelel az új 
termékekre és szolgáltatásokra lehetőséget 
biztosító azon beruházásnak, amelynek 
révén élvezhető lesz az így keletkező 
valamennyi jelentős társadalmi-gazdasági 
előny. Európának továbbá megfelelő, 
célzott intézkedésekkel kell erősítenie a 
vállalkozói űrágazat kezdeti szakaszban 
levő fejlesztését.

Or. en

Módosítás 527
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.1 alpont – 1.6.1.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrtechnológiákkal kapcsolatos 
kihívások egy része párhuzamba állítható a 
földi ágazatokban, így például az 
energiaipar, a távközlés, a természeti 
erőforrások feltárása, a robotika, a 
biztonság és az egészségügy területén 
tapasztalt kihívásokkal. Ezek a közös 
vonások lehetőséget kínálnak – különösen 
az kkv-k számára – a technológiáknak az 
űrkutatásban részt vevő, illetve az abban 

Az űrtechnológiákkal kapcsolatos 
kihívások egy része párhuzamba állítható a 
földi ágazatokban, így például a mobilitás, 
a mezőgazdaság, az energiaipar, a 
távközlés, a természeti erőforrások 
feltárása, a robotika, a biztonság és az 
egészségügy területén tapasztalt 
kihívásokkal. Ezek a közös vonások 
lehetőséget kínálnak – különösen az kkv-k 
számára – a technológiáknak az 
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nem részt vevő közösségek általi, korai 
szakaszban történő együttfejlesztésére, ami 
hamarabb vezethet áttörő innovációkhoz, 
mint ahogy az egy későbbi szakaszban a 
spin-off vállalkozások által megvalósítható 
lenne. Ösztönözni kell a meglévő európai 
űrinfrastruktúra kihasználását a 
távérzékelésen és földrajzi 
helyzetmeghatározáson alapuló innovatív 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásával. Európának továbbá 
megfelelő, célzott intézkedésekkel kell 
erősítenie a vállalkozói űrágazat kezdeti 
szakaszban levő fejlesztését.

űrkutatásban részt vevő, illetve az abban 
nem részt vevő közösségek általi, korai 
szakaszban történő együttfejlesztésére, ami 
hamarabb vezethet áttörő innovációkhoz, 
mint ahogy az egy későbbi szakaszban a 
spin-off vállalkozások által megvalósítható 
lenne. Ösztönözni kell a meglévő európai 
űrinfrastruktúra kihasználását a 
távérzékelésen és földrajzi 
helyzetmeghatározáson, valamint az 
űralapú távközlésen alapuló innovatív 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásával. Európának továbbá 
megfelelő, célzott intézkedésekkel kell 
erősítenie a vállalkozói űrágazat kezdeti 
szakaszban levő fejlesztését.

Or. en

Indokolás

A 76. módosítás utolsó része újra említést tesz az integrált kapcsolódó szolgáltatásokról, 
amelyekről már korábban is szó esik ugyanabban a bekezdésben. A „vállalkozó szellemű 
űrszektor megerősítésének” célja, hogy támogassa az újonnan megjelenő tendenciákat, 
többek között azokat az új kezdeményezéseket, amelyek az alacsony Föld körüli pályán 
végrehajtott vagy szuborbitális repüléshez való költséghatékony hozzáférés biztosítására 
irányulnak.

Módosítás 528
Norbert Glante

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.1 alpont – 1.6.1.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrtechnológiákkal kapcsolatos 
kihívások egy része párhuzamba állítható a 
földi ágazatokban, így például az 
energiaipar, a távközlés, a természeti 
erőforrások feltárása, a robotika, a 
biztonság és az egészségügy területén 
tapasztalt kihívásokkal. Ezek a közös 
vonások lehetőséget kínálnak – különösen 
az kkv-k számára – a technológiáknak az 
űrkutatásban részt vevő, illetve az abban 

Az űrtechnológiákkal kapcsolatos 
kihívások egy része párhuzamba állítható a 
földi ágazatokban, így például az 
energiaipar, a távközlés, a természeti 
erőforrások feltárása, a robotika, a 
biztonság és az egészségügy területén 
tapasztalt kihívásokkal. Ezek a közös 
vonások lehetőséget kínálnak – különösen 
az kkv-k számára – a technológiáknak az 
űrkutatásban részt vevő, illetve az abban 
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nem részt vevő közösségek általi, korai 
szakaszban történő együttfejlesztésére, ami 
hamarabb vezethet áttörő innovációkhoz, 
mint ahogy az egy későbbi szakaszban a 
spin-off vállalkozások által megvalósítható 
lenne. Ösztönözni kell a meglévő európai 
űrinfrastruktúra kihasználását a
távérzékelésen és földrajzi 
helyzetmeghatározáson alapuló innovatív 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásával. Európának továbbá 
megfelelő, célzott intézkedésekkel kell 
erősítenie a vállalkozói űrágazat kezdeti 
szakaszban levő fejlesztését.

nem részt vevő közösségek általi, korai 
szakaszban történő együttfejlesztésére, ami 
hamarabb vezethet áttörő innovációkhoz, 
mint ahogy az egy későbbi szakaszban a 
spin-off vállalkozások által megvalósítható 
lenne. Ösztönözni kell és elő kell készíteni 
a meglévő és kialakulóban lévő európai 
űrinfrastruktúra kihasználását a 
távérzékelésen és földrajzi 
helyzetmeghatározáson alapuló innovatív 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásával. Európának továbbá 
megfelelő, célzott intézkedésekkel kell 
erősítenie a vállalkozói űrágazat kezdeti 
szakaszban levő fejlesztését.

Or. de

Indokolás

Többek között a Galileo beillesztése érdekében, amely a tervek szerint 2014-ben kezdi meg 
működését.

Módosítás 529
Vladimír Remek

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.1 alpont – 1.6.1.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrtechnológiákkal kapcsolatos 
kihívások egy része párhuzamba állítható a 
földi ágazatokban, így például az 
energiaipar, a távközlés, a természeti 
erőforrások feltárása, a robotika, a 
biztonság és az egészségügy területén 
tapasztalt kihívásokkal. Ezek a közös 
vonások lehetőséget kínálnak – különösen 
az kkv-k számára – a technológiáknak az
űrkutatásban részt vevő, illetve az abban 
nem részt vevő közösségek általi, korai 
szakaszban történő együttfejlesztésére, ami 
hamarabb vezethet áttörő innovációkhoz, 
mint ahogy az egy későbbi szakaszban a 
spin-off vállalkozások által megvalósítható 

Az űrtechnológiákkal kapcsolatos 
kihívások egy része párhuzamba állítható a 
földi ágazatokban, így például az 
energiaipar, a távközlés, a természeti 
erőforrások feltárása, a robotika, a 
biztonság és az egészségügy területén 
tapasztalt kihívásokkal. Ezek a közös 
vonások lehetőséget kínálnak – különösen 
az kkv-k számára – a technológiáknak az 
űrkutatásban részt vevő, illetve az abban 
nem részt vevő közösségek általi, korai 
szakaszban történő együttfejlesztésére, ami 
hamarabb vezethet áttörő innovációkhoz, 
mint ahogy az egy későbbi szakaszban a 
spin-off vállalkozások által megvalósítható 
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lenne. Ösztönözni kell a meglévő európai 
űrinfrastruktúra kihasználását a 
távérzékelésen és földrajzi 
helyzetmeghatározáson alapuló innovatív 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásával. Európának továbbá 
megfelelő, célzott intézkedésekkel kell 
erősítenie a vállalkozói űrágazat kezdeti 
szakaszban levő fejlesztését.

lenne. Ösztönözni kell a meglévő európai 
űrinfrastruktúra kihasználását a 
távérzékelésen és földrajzi 
helyzetmeghatározáson alapuló innovatív 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásával. Európának továbbá 
megfelelő, célzott intézkedésekkel kell 
erősítenie a vállalkozói űrágazat kezdeti 
szakaszban levő fejlesztését, különösen az 
űrágazat széleskörű nyilvánosságot célzó 
megismertetésével.

Or. en

Indokolás

Az űrben végzett tevékenységek előnyeit társadalmi szinten túl kevéssé ismerik ahhoz, hogy 
dinamikus innovációs fejlesztések létrejöttére számíthassunk az űr- és nem űrágazatok között. 
A különféle üzleti és iparági közösségek körében a tudatosság növelése, a párbeszéd és a 
megnövekedett tudás szükségszerű a potenciális szereplők számára ahhoz, hogy képet 
alkothassanak az űr lehetséges felhasználási módjairól. A kommunikáció, illetve a 
nyilvánosság és a fiatalabb generációk tudatosságának tájékoztatási tevékenységek révén 
történő növelése kedvező hatással lesz a jövő magasan képzett munkaerejére.

Módosítás 530
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.2 alpont – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a küldetések háttere, pl. az űrbéli 
környezet elemzése, földi állomások, a 
világűrbe telepített rendszerek védelme az 
űrhulladékkal való összeütközéstől és a 
napkitörések hatásaitól (világűr-
megfigyelési rendszer, SSA), innovatív 
adat- és mintatároló infrastruktúra 
támogatása;

d) a küldetések háttere, pl. az űrbéli 
környezet elemzése, adatátvitel, földi 
állomások, a világűrbe telepített rendszerek 
védelme az űrhulladékkal való 
összeütközéstől és a napkitörések 
hatásaitól (világűr-megfigyelési rendszer, 
SSA), innovatív adat- és mintatároló 
infrastruktúra támogatása;

Or. en

Indokolás

Az „adatgyűjtés” nem a küldetések hátteréhez tartozik, hanem a küldetések fő tevékenységi 
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köréhez, tehát nem említendő itt, az „adatátvitel” említése azonban helyénvaló.

Módosítás 531
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.3 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 532
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrbe telepített rendszerek olyan 
információkat nyújtanak, amelyekre 
gyakran lehetetlen egyéb módokon szert 
tenni. Az európai küldetések 
világszínvonala ellenére a publikációs 
adatok azt mutatják, hogy az európai 
küldetésekből származó adatok kisebb 
valószínűséggel kerülnek felhasználásra, 
mint az amerikai küldetések adatai. Az 

Az űrbe telepített rendszerek olyan 
információkat nyújtanak, amelyekre 
gyakran lehetetlen egyéb módokon szert
tenni. Az európai küldetések 
világszínvonala ellenére a publikációs 
adatok azt mutatják, hogy az európai 
küldetésekből származó adatok kisebb 
valószínűséggel kerülnek felhasználásra, 
mint az amerikai küldetések adatai. Az 
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adatok kihasználásában jelentős 
növekedést lehetne elérni, ha összehangolt 
erőfeszítéseket tennénk az európai 
küldetésekből származó adatok 
feldolgozásának, validációjának és 
szabványosításának koordinációjára és 
megszervezésére. Az adatszerzés és –
feldolgozás, az adatfúzió és az 
adatterjesztés innovációi – amelyek az 
együttműködés innovatív, informatikai és 
kommunikációs eszközökkel támogatott 
formáit is hasznosítják – biztosíthatják az 
űrinfrastruktúra terén végzett beruházások 
jobb megtérülését. A világűrből származó 
adatok kalibrálása és validációja (egyes 
műszerekre, műszerek és küldetések 
között, illetve helyszíni objektumok 
tekintetében) kulcsfontosságú a világűrből 
származó adatok hatékony felhasználása
szempontjából minden területen, de ezt 
megnehezíti az olyan, uniós szintű 
testületek vagy intézetek hiánya, amelyeket 
felhatalmaztak a világűrből származó 
adatok szabványosításának és 
referenciakereteinek biztosítására. Az 
adatokhoz való hozzáférés és a küldetések 
kiaknázása olyan kérdés, amely globális 
koordinációt igényel. A Föld 
megfigyelésével kapcsolatos adatokat 
illetően az összehangolt megközelítéseket 
és a bevált gyakorlati módszereket részben 
a Földmegfigyelési Csoport nevű 
kormányközi szervezettel együttműködve 
valósítjuk meg, amelynek célja azon 
földmegfigyelési rendszerek globális 
rendszerének fenntartása, amelyben az 
Unió is részt vesz.

adatok kihasználásában jelentős 
növekedést lehetne elérni, ha összehangolt 
erőfeszítéseket tennénk az európai 
küldetésekből származó adatok 
feldolgozásának, validációjának és 
szabványosításának koordinációjára és 
megszervezésére. Az adatszerzés és –
feldolgozás, az adatfúzió és az 
adatterjesztés innovációi – amelyek az 
együttműködés innovatív, informatikai és 
kommunikációs eszközökkel támogatott 
formáit is hasznosítják – biztosíthatják az 
űrinfrastruktúra terén végzett beruházások 
jobb megtérülését. A világűrből származó 
adatok kalibrálása és validációja (egyes 
műszerekre, műszerek és küldetések 
között, illetve helyszíni objektumok 
tekintetében) kulcsfontosságú a világűrből 
származó adatok hatékony felhasználása 
szempontjából minden területen, de ezt 
megnehezíti az olyan, uniós szintű 
testületek vagy intézetek hiánya, amelyeket 
felhatalmaztak a világűrből származó 
adatok szabványosításának és 
referenciakereteinek biztosítására. Az 
adatokhoz való hozzáférés és a küldetések 
kiaknázása olyan kérdés, amely globális 
koordinációt igényel. Az adatkezelés és -
terjesztés és az interoperabilitás területét 
érintő innovációk, különösen a 
földtudományokhoz kapcsolódó 
adatokhoz és metaadatokhoz való szabad 
hozzáférés és ezen adatok cseréjének 
előmozdítása, az űrbéli infrastruktúra 
beruházási költségeinek nagyobb 
megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten koordináljuk azokat. A Föld 
megfigyelésével kapcsolatos adatokat 
illetően az összehangolt megközelítéseket 
és a bevált gyakorlati módszereket részben 
a Földmegfigyelési Csoport nevű 
kormányközi szervezettel együttműködve 
valósítjuk meg, amelynek célja azon 
földmegfigyelési rendszerek globális 
rendszerének fenntartása, amelyben az 
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Unió is részt vesz.

Or. en

Módosítás 533
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrbe telepített rendszerek olyan 
információkat nyújtanak, amelyekre 
gyakran lehetetlen egyéb módokon szert 
tenni. Az európai küldetések 
világszínvonala ellenére a publikációs 
adatok azt mutatják, hogy az európai 
küldetésekből származó adatok kisebb 
valószínűséggel kerülnek felhasználásra, 
mint az amerikai küldetések adatai. Az 
adatok kihasználásában jelentős 
növekedést lehetne elérni, ha összehangolt 
erőfeszítéseket tennénk az európai 
küldetésekből származó adatok 
feldolgozásának, validációjának és 
szabványosításának koordinációjára és 
megszervezésére. Az adatszerzés és –
feldolgozás, az adatfúzió és az 
adatterjesztés innovációi – amelyek az 
együttműködés innovatív, informatikai és 
kommunikációs eszközökkel támogatott 
formáit is hasznosítják – biztosíthatják az 
űrinfrastruktúra terén végzett beruházások 
jobb megtérülését. A világűrből származó 
adatok kalibrálása és validációja (egyes 
műszerekre, műszerek és küldetések 
között, illetve helyszíni objektumok 
tekintetében) kulcsfontosságú a világűrből 
származó adatok hatékony felhasználása 
szempontjából minden területen, de ezt 
megnehezíti az olyan, uniós szintű 
testületek vagy intézetek hiánya, amelyeket 
felhatalmaztak a világűrből származó 
adatok szabványosításának és 
referenciakereteinek biztosítására. Az 

Az űrbe telepített rendszerek olyan 
információkat nyújtanak, amelyekre 
gyakran lehetetlen egyéb módokon szert 
tenni. Az európai küldetések 
világszínvonala ellenére a publikációs 
adatok azt mutatják, hogy az európai 
küldetésekből származó adatok kisebb 
valószínűséggel kerülnek felhasználásra, 
mint az amerikai küldetések adatai. Az 
adatok kihasználásában jelentős 
növekedést lehetne elérni, ha összehangolt 
erőfeszítéseket tennénk az európai 
küldetésekből származó adatok 
feldolgozásának, validációjának és 
szabványosításának koordinációjára és 
megszervezésére. Az adatszerzés és –
feldolgozás, az adatfúzió és az 
adatterjesztés, az adatelemzés és az 
adatbányászat innovációi – amelyek az 
együttműködés innovatív, informatikai és 
kommunikációs eszközökkel támogatott 
formáit is hasznosítják – biztosíthatják az 
űrinfrastruktúra terén végzett beruházások 
jobb megtérülését. A világűrből származó 
adatok kalibrálása és validációja (egyes 
műszerekre, műszerek és küldetések 
között, illetve helyszíni objektumok 
tekintetében) kulcsfontosságú a világűrből 
származó adatok hatékony felhasználása 
szempontjából minden területen, de ezt 
megnehezíti az olyan, uniós szintű 
testületek vagy intézetek hiánya, amelyeket 
felhatalmaztak a világűrből származó 
adatok szabványosításának és 
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adatokhoz való hozzáférés és a küldetések 
kiaknázása olyan kérdés, amely globális 
koordinációt igényel. A Föld 
megfigyelésével kapcsolatos adatokat 
illetően az összehangolt megközelítéseket 
és a bevált gyakorlati módszereket részben 
a Földmegfigyelési Csoport nevű 
kormányközi szervezettel együttműködve 
valósítjuk meg, amelynek célja azon 
földmegfigyelési rendszerek globális 
rendszerének fenntartása, amelyben az 
Unió is részt vesz.

referenciakereteinek biztosítására. Az 
adatokhoz való hozzáférés és a küldetések 
kiaknázása olyan kérdés, amely globális 
koordinációt igényel. A Föld 
megfigyelésével kapcsolatos adatokat 
illetően az összehangolt megközelítéseket 
és a bevált gyakorlati módszereket részben 
a Földmegfigyelési Csoport nevű 
kormányközi szervezettel együttműködve 
valósítjuk meg, amelynek célja azon 
földmegfigyelési rendszerek globális 
rendszerének fenntartása, amelyben az 
Unió is részt vesz.

Or. en

Módosítás 534
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.3 alpont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.4 alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.4 a. Alkalmazások kidolgozása a 
GNSS területén az európai műholdas 
navigációs rendszerekre irányuló 
beruházások kedvezőbb megtérülésének 
biztosítása érdekében
Azt követően, hogy az EGNOS teljesen 
üzemképessé vált és a Galileo is sikeresen 
teljesítette a keringési pályán történő 
teszteket, alapvető fontosságú, hogy az 
európai iparágak alkalmazásba vegyék a 
rendelkezésre álló új technológiákat és 
felkészülten várják a Galileo teljes 
kapacitású üzembe helyezését annak 
érdekében, hogy kihasználhassák azokat a 
társadalmi-gazdasági előnyöket, amelyek 
a becslések szerint hozzávetőleg 90 
milliárd eurós összeget képviselnek. Az 
űrágazati pénzügyi keret 18%-át kitevő 
kutatásfinanszírozás lesz az EGNOS és a 
Galileo fejlesztésének hajtóereje az olyan 
alapvető fontosságú ágazatokban, mint a 
légi közlekedés és a közúti szállítás, illetve 
számos olyan, szakterületeket érintő 
alkalmazásnál, mint a precíziós 
mezőgazdaság, az időzítés és a földmérés, 
amelyek biztosítani fogják az újonnan 
érkező jelek felhasználását a meglévő és a 
jövőbeli alkalmazásokban.

Or. en

Módosítás 536
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1.6 alpont – 1.6.5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram A „Horizont 2020” keretprogram 
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űrkutatási és innovációs végrehajtási 
prioritásai megfelelnek az Unió – az 
Űrtanács által meghatározott és „Az 
Európai Uniónak a polgárok szolgálatában 
álló űrstratégiája felé” című 
közleményben23 ismertetett – űrpolitikai 
prioritásainak. A végrehajtás az európai 
űripar – űrpolitikával foglalkozó tanácsadó 
bizottság által képviselt – érdekeltjeivel, 
kkv-kkal, a tudományos intézményekkel és 
technológiai intézetekkel, illetve jelentős 
partnerekkel (mint az Európai 
Űrügynökség és a nemzeti űrügynökségek) 
konzultálva kerül kialakításra. A 
nemzetközi vállalkozásokban való 
részvételt illetően a kutatási és innovációs 
menetrend a nemzetközi partnerekkel (pl. 
NASA, ROSCOSMOS, JAXA) 
együttműködésben kerül meghatározásra.

űrkutatási és innovációs végrehajtási 
prioritásai megfelelnek az Unió – az 
Űrtanács által meghatározott és „Az 
Európai Uniónak a polgárok szolgálatában 
álló űrstratégiája felé” című 
közleményben23 ismertetett – űrpolitikai 
prioritásainak. A végrehajtás az európai 
űripar – űrpolitikával foglalkozó tanácsadó 
bizottság által képviselt – érdekeltjeivel, 
kkv-kkal, a tudományos intézményekkel és 
technológiai intézetekkel, illetve jelentős 
partnerekkel (mint az Európai 
Űrügynökség és a nemzeti űrügynökségek) 
konzultálva kerül kialakításra. A 
tevékenységek kidolgozását és 
végrehajtását az EU, az ESA és a 
tagállamok közösen, egymást kiegészítő 
módon végzik. A nemzetközi 
vállalkozásokban való részvételt illetően a 
kutatási és innovációs menetrend a 
nemzetközi partnerekkel (pl. NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA) együttműködésben 
kerül meghatározásra.

Or. en

Módosítás 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram két 
pénzügyi eszközt fog létrehozni 
(nevezetesen a tőkefinanszírozó eszközt és 
az adósságfinanszírozó eszközt), amelyek 
különféle keretekből állnak. A 
tőkefinanszírozó eszköz, illetve az 
adósságfinanszírozó eszköz kkv-támogató 
kerete két uniós pénzügyi eszköz részeként 
kerül végrehajtásra, amelyek tőke- és 
adósságfinanszírozást biztosítanak a kkv-k 
K+I-tevékenységéhez és növekedéséhez.

A „Horizont 2020” keretprogram két 
pénzügyi eszközt fog létrehozni 
(nevezetesen a tőkefinanszírozó eszközt és 
az adósságfinanszírozó eszközt), amelyek 
különféle keretekből állnak. A 
tőkefinanszírozó eszköz, illetve az 
adósságfinanszírozó eszköz kkv-támogató 
kerete (az Európai Beruházási Bank és az 
Európai Beruházási Alap kezelésében 
lévő) két uniós pénzügyi eszköz részeként 
kerül végrehajtásra, amelyek tőke- és 
adósságfinanszírozást biztosítanak a kkv-k 
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K+I-tevékenységéhez és növekedéséhez. A 
kritikus tömeg és a teljes innovációs 
lánccal kapcsolatos megközelítés 
érvényesülésének biztosítása érdekében a 
két eszköz elsősorban a Horizont 2020 
keretében támogatott egyéb fellépésekből 
– ideértve az új, célzott kkv-eszközt –
eredő tevékenységekre irányulnak.

Or. en

Módosítás 538
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahelyett, hogy közvetlenül hiteleket, 
garanciákat vagy tőkét stb. biztosítana a 
végső kedvezményezetteknek, a Bizottság 
pénzügyi intézményeket bíz meg, hogy 
támogatást nyújtsanak, különösen 
kockázatmegosztás, kezességvállalást 
tartalmazó programok, sajáttőke-
befektetések és kvázi sajáttőke-
befektetések révén.

Ahelyett, hogy közvetlenül hiteleket, 
garanciákat vagy tőkét stb. biztosítana a 
végső kedvezményezetteknek, a Bizottság 
pénzügyi, vagy egyéb megfelelő
intézményeket bíz meg, hogy támogatást 
nyújtsanak, különösen kockázatmegosztás, 
kezességvállalást tartalmazó programok, 
sajáttőke-befektetések és kvázi sajáttőke-
befektetések révén.

Or. en

Módosítás 539
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adósságfinanszírozó eszköz a 
következőket nyújtja: hitelt az egyedi 
kedvezményezettek számára a kutatásba és 
innovációba történő beruházásokhoz; 
garanciákat a kedvezményezetteknek 

Az adósságfinanszírozó eszköz a 
következőket nyújtja: hitelt az egyedi 
kedvezményezettek számára a kutatásba és 
innovációba történő beruházásokhoz; 
garanciákat a kedvezményezetteknek 
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hitelező pénzügyi közvetítők számára; 
hitelek és garanciák kombinációit; 
valamint garanciákat és/vagy 
viszontgaranciákat a nemzeti vagy 
regionális adósságfinanszírozási 
programokhoz. Az adósságfinanszírozó 
eszközhöz vállalja az esedékesség 
javításával kapcsolatos tevékenységeket, és 
támogatja a célzott kkv-támogató eszközt 
(lásd e melléklet „Innováció a kkv-k 
körében” című 3. pontját). Az 
adósságfinanszírozó eszközből képzett 
céltartalékok kombinálhatóak – a 
támogatások esetleges hozzáadásával 
(egyszeri összegeket is beleértve) – a 
tőkefinanszírozó eszközből képzett 
céltartalékokkal egy vagy több integrált 
program keretében. Kedvezményes 
hitelekre és átváltható hitelekre szintén van 
lehetőség.

hitelező pénzügyi közvetítők számára; 
hitelek és garanciák kombinációit; 
valamint garanciákat és/vagy 
viszontgaranciákat a nemzeti vagy 
regionális adósságfinanszírozási 
programokhoz. Az adósságfinanszírozó 
eszközhöz vállalja az esedékesség 
javításával kapcsolatos tevékenységeket, és 
támogatja a célzott kkv-támogató eszközt 
(lásd e melléklet „Innováció a kkv-k 
körében” című 3. pontját).. Különösen 
figyelmet kell fordítani azon kkv-k és más 
szervek kéréseinek, amelyek kevésbé 
fejlett régiókban találhatók. Az 
adósságfinanszírozó eszközből képzett 
céltartalékok kombinálhatóak – a 
támogatások esetleges hozzáadásával 
(egyszeri összegeket is beleértve) – a 
tőkefinanszírozó eszközből képzett 
céltartalékokkal egy vagy több integrált 
program keretében. Kedvezményes 
hitelekre és átváltható hitelekre szintén van 
lehetőség.

Or. en

Módosítás 540
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adósságfinanszírozó eszköz a 
következőket nyújtja: hitelt az egyedi 
kedvezményezettek számára a kutatásba és 
innovációba történő beruházásokhoz; 
garanciákat a kedvezményezetteknek 
hitelező pénzügyi közvetítők számára; 
hitelek és garanciák kombinációit; 
valamint garanciákat és/vagy 
viszontgaranciákat a nemzeti vagy 
regionális adósságfinanszírozási 
programokhoz. Az adósságfinanszírozó 
eszközhöz vállalja az esedékesség 

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)
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javításával kapcsolatos tevékenységeket, és 
támogatja a célzott kkv-támogató eszközt 
(lásd e melléklet „Innováció a kkv-k 
körében” című 3. pontját). Az 
adósságfinanszírozó eszközből képzett 
céltartalékok kombinálhatóak – a 
támogatások esetleges hozzáadásával 
(egyszeri összegeket is beleértve) – a 
tőkefinanszírozó eszközből képzett 
céltartalékokkal egy vagy több integrált 
program keretében. Kedvezményes 
hitelekre és átváltható hitelekre szintén van 
lehetőség.

Or. it

Indokolás

(A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 541
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.1 alpont – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a „Horizont 2020” keretprogram más 
részei, különösen a „Társadalmi kihívások” 
című III. rész;

a) a „Horizont 2020” keretprogram más 
részei, különösen a „Társadalmi kihívások” 
című III. rész, vagy az „Ipari vezető 
szerep” című II. rész;

Or. en

Módosítás 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.1 alpont – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyéb keretprogramok, programok és az 
uniós költségvetés egyéb költségvetési 
tételei;

b) egyéb keretprogramok, programok és az 
uniós költségvetés egyéb költségvetési 
tételei (pl. a közös agrárpolitika, közös 
halászati politika és a COSME);

Or. en

Módosítás 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.1 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kockázatmegosztás és az egyéb 
paraméterek változhatnak az adott, 
szakpolitikához vagy ágazathoz tartozó 
részalapon belül, feltéve, hogy értékük 
vagy állapotuk megfelel az 
adósságfinanszírozó eszközökre vonatkozó 
közös szabályoknak. A részalapok továbbá 
egyedi kommunikációs stratégiákat 
dolgozhatnak ki az adósságfinanszírozó 
eszköz átfogó népszerűsítési kampányán 
belül. Emellett nemzeti szintű közvetítő 
szakértőket is igénybe lehet venni, 
amennyiben meghatározott szakértelemre 
van szükség a lehetséges hitelek 
megítéléséhez az adott részalaphoz tartozó 
területen.

A kockázatmegosztás és az egyéb 
paraméterek változhatnak az adott, 
szakpolitikához vagy ágazathoz tartozó 
részalapon belül, feltéve, hogy értékük 
vagy állapotuk megfelel az 
adósságfinanszírozó eszközökre vonatkozó 
közös szabályoknak. A részalapok továbbá 
egyedi kommunikációs stratégiákat 
dolgozhatnak ki az adósságfinanszírozó 
eszköz átfogó népszerűsítési kampányán 
belül. Emellett nemzeti szintű közvetítő 
szakértőket is igénybe lehet venni, 
amennyiben meghatározott szakértelemre 
van szükség a lehetséges hitelek 
megítéléséhez az adott részalaphoz tartozó 
területen.

A Bizottság megbízásából az 
adósságfinanszírozási eszközt kezelő 
Európai Beruházási Bank korlátozott 
felhatalmazással rendelkezhet arra, hogy 
a piacinál kedvezőbb kamatozású hitelek 
alacsony technológiai kockázatú 
projektekhez való biztosítása mellett a 
nagy technológiai kockázatú projektekhez 
is hitelt nyújtson. E felhatalmazásra 
azonban szigorú portfólió- és 
projektkockázat-kezelési, valamint 
megfelelő kockázatmegtérülési 
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kritériumok és felügyeleti előírások 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A Carvalho-jelentés 80. módosítása alapján.

Módosítás 544
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőkefinanszírozó eszköz kkv-támogatási 
kerete a K+I tevékenységet folytató kkv-k 
és a közepes piaci tőkeértékű kisebb cégek
számára fog hiteleket nyújtani 150 000 
EUR-t meghaladó összegben, így 
kiegészítve a kkv-knak a vállalkozások 
versenyképességéért és a kis- és 
középvállalkozásokért elnevezésű program 
hitelgarancia-keretéből juttatott 
finanszírozást.

A tőkefinanszírozó eszköz kkv-támogatási 
kerete a K+I tevékenységet folytató kkv-k 
számára fog hiteleket nyújtani, így 
kiegészítve a kkv-knak a vállalkozások 
versenyképességéért és a kis- és 
középvállalkozásokért elnevezésű program 
hitelgarancia-keretéből juttatott 
finanszírozást.

Or. en

Módosítás 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.1 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőkefinanszírozó eszköz kkv-támogatási 
kerete a K+I tevékenységet folytató kkv-k 
és a közepes piaci tőkeértékű kisebb cégek 
számára fog hiteleket nyújtani 150 000 
EUR-t meghaladó összegben, így 

A tőkefinanszírozó eszköz kkv-támogatási 
kerete a K+I tevékenységet folytató kkv-k 
és a közepes piaci tőkeértékű kisebb cégek 
számára fog hiteleket nyújtani 100 000 
EUR-t meghaladó összegben, így 
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kiegészítve a kkv-knak a vállalkozások 
versenyképességéért és a kis- és 
középvállalkozásokért elnevezésű program 
hitelgarancia-keretéből juttatott 
finanszírozást.

kiegészítve a kkv-knak a vállalkozások 
versenyképességéért és a kis- és 
középvállalkozásokért elnevezésű program 
hitelgarancia-keretéből juttatott 
finanszírozást.

Or. en

Módosítás 546
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. Tőkefinanszírozó eszköz (A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. it

Indokolás

(A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 547
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőkefinanszírozó eszköz a vállalatok 
működésének korai szakaszát érintő 
kockázatitőke-alapokra fog 
összpontosítani, amelyek kockázati tőkét 
és/vagy mezzanine tőkét biztosítanak az 
egyes portfolió-vállalkozások számára. 
Ezek a vállalkozások emellett az 
adósságfinanszírozó eszközt megvalósító 
pénzügyi közvetítőktől is igényelhetnek 
adósságfinanszírozást.

A tőkefinanszírozó eszköz a vállalatok 
működésének korai szakaszát érintő 
kockázatitőke-alapokra fog 
összpontosítani, amelyek kockázati tőkét 
és/vagy mezzanine tőkét biztosítanak az 
egyes portfolió-vállalkozások számára. 
Különös figyelmet kell fordítani a kevésbé 
fejlett régiókban található 
vállalkozásoknak. Ezek a vállalkozások 
emellett az adósságfinanszírozó eszközt 
megvalósító pénzügyi közvetítőktől is 
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igényelhetnek adósságfinanszírozást.

Or. en

Módosítás 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőkefinanszírozó eszköz a vállalatok 
működésének korai szakaszát érintő
kockázatitőke-alapokra fog 
összpontosítani, amelyek kockázati tőkét 
és/vagy mezzanine tőkét biztosítanak az 
egyes portfolió-vállalkozások számára. 
Ezek a vállalkozások emellett az 
adósságfinanszírozó eszközt megvalósító 
pénzügyi közvetítőktől is igényelhetnek 
adósságfinanszírozást.

A tőkefinanszírozó eszköz a kockázatitőke-
alapokra fog összpontosítani, amelyek 
kockázati tőkét és/vagy mezzanine tőkét 
biztosítanak egyes, működésük korai 
szakaszában lévő portfolió-vállalkozások 
számára. Ezek a vállalkozások emellett az 
adósságfinanszírozó eszközt megvalósító 
pénzügyi közvetítőktől is igényelhetnek 
adósságfinanszírozást.

Or. en

(Lásd az általános rendelet – 1. melléklet – 2. pont – 2.3. alpont – b) alpont – (3) bekezdés)

Indokolás

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

Módosítás 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tőkefinanszírozási eszköz az ipari átvétel 
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előtti szakaszok során a tudás- és 
technológiatranszfer folyamatait is 
támogatja, amelyek célja, hogy igazolják 
és – adott esetben – növeljék a transzfer 
piacra gyakorolt innovatív hatását.

Or. en

Módosítás 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköznél arra is lesz lehetőség, hogy a 
vállalkozások versenyképességéért és a 
kis- és középvállalkozásokért program 
növekedéstámogató tőkefinanszírozási 
eszközével (EFG) együtt beruházásokat 
hajtson végre az expanziós és a növekedési 
szakaszban lévő vállalkozásoknál (ez a 
széles befektetői bázissal rendelkező 
“alapok alapjába” való befektetéseket, az 
intézményi és stratégiai 
magánberuházókat, valamint a nemzeti 
közintézményeket és a részben állami 
pénzintézeteket is magában foglalja).

Az eszköznél arra is lesz lehetőség, hogy a 
vállalkozások versenyképességéért és a 
kis- és középvállalkozásokért program 
növekedéstámogató tőkefinanszírozási 
eszközével (EFG) együtt beruházásokat 
hajtson végre az expanziós és a növekedési 
szakaszban lévő vállalkozásoknál (ez a 
széles befektetői bázissal rendelkező köz-
vagy magánszektorbeli „alapok alapjába” 
való befektetéseket, az intézményi és 
stratégiai magánberuházókat, valamint a 
nemzeti közintézményeket és a részben 
állami pénzintézeteket is magában 
foglalja).

Or. en

(Lásd az általános rendelet – 1. melléklet – 2. pont – 2.3. alpont – b) alpont – (7) bekezdés)

Indokolás

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

Módosítás 551
Oreste Rossi
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utóbbi esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram tőkefinanszírozási 
eszközéből származó beruházás nem 
haladhatja meg az uniós beruházás teljes 
összegének 20%-át, kivéve a több szakaszt 
is érintő beruházásokat, amelyek esetében 
az EFG-ből és a kutatási-fejlesztési 
tőkefinanszírozó eszközből származó 
finanszírozást arányos alapon nyújtják az 
alapok befektetési politikájának 
megfelelően. A tőkefinanszírozó eszköz az 
EFG-hez hasonlóan kerülni fogja 
felvásárlásokat vagy a megszerzett 
vállalkozások szétdarabolására szánt 
helyettesítő tőke kihelyezését. A Bizottság 
a változó piaci feltételektől függően 
dönthet a 20%-os küszöb módosításáról.

Az utóbbi esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram tőkefinanszírozási 
eszközéből származó beruházás nem 
haladhatja meg az uniós beruházás teljes 
összegének 30%-át, kivéve a több szakaszt 
is érintő beruházásokat, amelyek esetében 
az EFG-ből és a kutatási-fejlesztési 
tőkefinanszírozó eszközből származó 
finanszírozást arányos alapon nyújtják az 
alapok befektetési politikájának 
megfelelően. A tőkefinanszírozó eszköz az 
EFG-hez hasonlóan kerülni fogja 
felvásárlásokat vagy a megszerzett 
vállalkozások szétdarabolására szánt 
helyettesítő tőke kihelyezését. A Bizottság 
a változó piaci feltételektől függően 
dönthet a 30%-os küszöb módosításáról.

Or. it

Módosítás 552
Jürgen Creutzmann

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utóbbi esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram tőkefinanszírozási 
eszközéből származó beruházás nem 
haladhatja meg az uniós beruházás teljes 
összegének 20%-át, kivéve a több szakaszt 
is érintő beruházásokat, amelyek esetében 
az EFG-ből és a kutatási-fejlesztési 
tőkefinanszírozó eszközből származó 
finanszírozást arányos alapon nyújtják az 
alapok befektetési politikájának 
megfelelően. A tőkefinanszírozó eszköz az 
EFG-hez hasonlóan kerülni fogja 
felvásárlásokat vagy a megszerzett 

Az utóbbi esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram tőkefinanszírozási 
eszközéből származó beruházás nem 
haladhatja meg az uniós beruházás teljes 
összegének 30%-át, kivéve a több szakaszt 
is érintő beruházásokat, amelyek esetében 
az EFG-ből és a kutatási-fejlesztési 
tőkefinanszírozó eszközből származó 
finanszírozást arányos alapon nyújtják az 
alapok befektetési politikájának 
megfelelően. A tőkefinanszírozó eszköz az 
EFG-hez hasonlóan kerülni fogja 
felvásárlásokat vagy a megszerzett 
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vállalkozások szétdarabolására szánt 
helyettesítő tőke kihelyezését. A Bizottság 
a változó piaci feltételektől függően 
dönthet a 20%-os küszöb módosításáról.

vállalkozások szétdarabolására szánt 
helyettesítő tőke kihelyezését. A Bizottság 
a változó piaci feltételektől függően 
dönthet a 30%-os küszöb módosításáról.

Or. en

Indokolás

A Horizont 2020 keretprogram tőkefinanszírozási eszközének növekedési szakaszukban lévő 
vállalkozások támogatására a vállalkozások versenyképességéért és a kis- és 
középvállalkozásokért program (COSME) növekedéstámogató tőkefinanszírozási eszközével 
együtt való felhasználását rugalmasabbá kell tenni, különös tekintettel az utóbbi program 
pénzügyi eszközei számára rendelkezésre álló jelentősen kisebb költségvetésre.

Módosítás 553
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utóbbi esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram tőkefinanszírozási 
eszközéből származó beruházás nem 
haladhatja meg az uniós beruházás teljes 
összegének 20%-át, kivéve a több szakaszt 
is érintő beruházásokat, amelyek esetében 
az EFG-ből és a kutatási-fejlesztési 
tőkefinanszírozó eszközből származó 
finanszírozást arányos alapon nyújtják az 
alapok befektetési politikájának 
megfelelően. A tőkefinanszírozó eszköz az 
EFG-hez hasonlóan kerülni fogja 
felvásárlásokat vagy a megszerzett 
vállalkozások szétdarabolására szánt 
helyettesítő tőke kihelyezését. A Bizottság 
a változó piaci feltételektől függően 
dönthet a 20%-os küszöb módosításáról.

Az utóbbi esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram tőkefinanszírozási 
eszközéből származó beruházás nem 
haladhatja meg az uniós beruházás teljes 
összegének 20%-át, kivéve a több szakaszt 
is érintő beruházásokat, amelyek esetében 
az EFG-ből és a kutatási-fejlesztési 
tőkefinanszírozó eszközből származó 
finanszírozást arányos alapon nyújtják az 
alapok befektetési politikájának 
megfelelően. A tőkefinanszírozó eszköz az 
EFG-hez hasonlóan kerülni fogja 
felvásárlásokat vagy a megszerzett 
vállalkozások szétdarabolására szánt 
helyettesítő tőke kihelyezését. A Bizottság 
a változó piaci feltételektől függően 
dönthet a 20%-os küszöb csökkentéséről.

Or. en
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Módosítás 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utóbbi esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram tőkefinanszírozási 
eszközéből származó beruházás nem 
haladhatja meg az uniós beruházás teljes 
összegének 20%-át, kivéve a több szakaszt 
is érintő beruházásokat, amelyek esetében 
az EFG-ből és a kutatási-fejlesztési 
tőkefinanszírozó eszközből származó 
finanszírozást arányos alapon nyújtják az 
alapok befektetési politikájának 
megfelelően. A tőkefinanszírozó eszköz az 
EFG-hez hasonlóan kerülni fogja 
felvásárlásokat vagy a megszerzett 
vállalkozások szétdarabolására szánt 
helyettesítő tőke kihelyezését. A Bizottság 
a változó piaci feltételektől függően 
dönthet a 20%-os küszöb módosításáról.

Az utóbbi esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram tőkefinanszírozási 
eszközéből származó beruházás nem 
haladhatja meg az uniós beruházás teljes 
összegének 30%-át, kivéve a több szakaszt 
is érintő beruházásokat, amelyek esetében 
az EFG-ből és a kutatási-fejlesztési 
tőkefinanszírozó eszközből származó 
finanszírozást arányos alapon nyújtják az 
alapok befektetési politikájának 
megfelelően. A tőkefinanszírozó eszköz az 
EFG-hez hasonlóan kerülni fogja 
felvásárlásokat vagy a megszerzett 
vállalkozások szétdarabolására szánt 
helyettesítő tőke kihelyezését. A Bizottság 
a változó piaci feltételektől függően 
dönthet a 20%-os küszöb módosításáról.

Or. en

Módosítás 555
Jürgen Creutzmann

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két pénzügyi eszköz megvalósítása a 
költségvetési rendeletnek megfelelően az 
Európai Beruházási Bankcsoport (EBB, 
EBA) és/vagy egyéb olyan pénzügyi 
intézmények feladata lesz, amelyek 
megbízhatók a pénzügyi eszköz 
végrehajtásával. Kialakításuk és 
végrehajtásuk összehangoljuk a 
költségvetési rendeletben meghatározott 
pénzügyi eszközök általános 

A Horizont 2020 tőkefinanszírozási 
eszközét egységes uniós tőkefinanszírozó 
kereteszközként kell végrehajtani, amely 
az uniós vállalkozások növekedését és 
K+I-tevékenységét a korai szakasztól 
(ideértve az indulási szakaszt is) a 
növekedési szakaszig támogatja, és amely 
a Horizont 2020 programból és a 
vállalkozások versenyképességéért és a 
kis- és középvállalkozásokért programból 
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rendelkezéseivel, és a bizottsági 
útmutatóban meghatározandó, 
konkrétabb operatív követelményekkel.

(COSME) kap pénzügyi támogatást.

A Horizont 2020 tőkefinanszírozási 
eszköze ugyanazt a megvalósítási 
mechanizmust használja, mint a COSME 
keretében létrehozandó 
növekedéstámogató tőkefinanszírozási 
eszköz (EFG).
Az Horizont 2020 tőkefinanszírozási 
eszközéből származó támogatás a 
következő beruházási formák egyikét 
öltheti:
a) közvetlenül az Európai Beruházási 
Alap (EBA) vagy a Bizottság nevében a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
által; vagy
b) határokon átnyúló „befektetési alapba 
fektető alapok” („funds-of-funds”) vagy 
befektetési eszközök révén, amelyeket a 
Bizottság nevében az EBA vagy a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
magánbefektetőkkel és/vagy költségvetési 
intézményekkel közösen hoznak létre.

Or. en

(Lásd a COSME II. mellékletét)

Indokolás

A pénzügyi eszközök egységes kereteszközként a COSME-vel együtt való végrehajtására 
vonatkozó részletes rendelkezéseket meg kell határozni és össze kell hangolni a COSME 
szövegével (módosított II. melléklet).

Módosítás 556
Jürgen Creutzmann

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.3 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 garanciaeszközét az EIF 
vagy a végrehajtással megbízott más 
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szervezet kezeli a Bizottság nevében. Az 
eszköz az alábbiakat nyújtja:
a) viszontgarancia és más 
kockázatmegosztási konstrukciók 
garanciarendszerek számára;
b) közvetlen garanciák és más 
kockázatmegosztási konstrukciók az 
alkalmassági kritériumokat teljesítő 
minden más pénzügyi közvetítő számára.
A Horizont 2020 garanciaeszközét az 
uniós vállalkozások növekedését és K+I 
tevékenységét támogató egységes uniós 
hitelfinanszírozási eszköz részeként kell 
végrehajtani, ugyanazt a megvalósítási 
mechanizmust alkalmazva, mint a 
COSME hitelgarancia-eszköze. A 
garanciaeszköz elérhető lesz azon nemzeti 
közvetítők számára, amelyek közvetlen 
vagy közvetett hiteleket nyújtanak.
A garanciaeszköz a következőkből áll:
a) adósságfinanszírozás hitelgaranciák 
révén, ideértve az alárendelt és osztalékra 
jogosító hiteleket, vagy a lízinget;
b) adósságfinanszírozási portfóliók 
értékpapírosítása a célzott intézetekkel 
kötött megfelelő kockázatmegosztó 
konstrukciók alapján.

Or. en

(Lásd a COSME II. mellékletét)

Indokolás

A pénzügyi eszközök egységes kereteszközként a COSME eszközzel együtt való végrehajtására 
vonatkozó részletes rendelkezéseket meg kell határozni és össze kell hangolni a COSME 
szövegével (módosított II. melléklet).

Módosítás 557
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.3 alpont – 4 a bekezdés (új)



PE492.815v01-00 122/138 AM\907981HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 uniós pénzügyi 
eszközeinek legalább egyharmadát a kkv-
k támogatására kell fordítani, a 
tőkefinanszírozási eszközön, valamint az 
adósságfinanszírozó eszköz kkv-támogató 
keretén keresztül.

Or. en

Módosítás 558
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2 pont – 2.3 alpont – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 uniós pénzügyi 
eszközeinek legalább egyharmadát a 
megújuló energiaforrásokkal és a 
végfelhasználók energiahatékonyságával 
kapcsolatos projektekre kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 559
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. A kkv-támogatás fősodorba való 
bevonása

3.1. A kkv-támogatás fősodorba való 
bevonása célzott kkv-támogató eszköz 
révén

Or. en



AM\907981HU.doc 123/138 PE492.815v01-00

HU

Módosítás 560
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-kat a „Horizont 2020” keretprogram 
valamennyi része támogatni fogja. Ebből a 
célból egy célzott kkv-támogató eszközt 
jön létre, amely elérhető lesz az innovatív 
kkv-k valamennyi típusa számára, 
amennyiben erősen törekednek a 
fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 
beleértve a nem technológiai jellegű és 
szolgáltatással kapcsolatos innovációkat is. 
A célkitűzés az, hogy segítséget nyújtsunk 
a nagy kockázatú kutatás és innováció 
kezdeti szakaszaiban fennálló 
finanszírozási rés áthidalásában, 
ösztönözzük az áttörést jelentő 
innovációkat és a kutatási eredmények 
magánszektorban történő kereskedelmi 
bevezetését.

A kkv-k kutatási és innovációs igényeinek 
kielégítése céljából egy több szakaszból 
álló támogatást és kapcsolódó 
szolgáltatásokat biztosító, a Horizont 2020 
költségvetésének legalább 10%-ából 
finanszírozott, célzott kkv-támogató 
eszközt kell létrehozni és egységes 
irányítási struktúra mellett, könnyű 
adminisztratív szabályok mentén és 
egységes belépési ponttal működtetni. Ez
elérhető lesz az innovatív kkv-k 
valamennyi típusa számára, amennyiben 
erősen törekednek a fejlődésre, a 
növekedésre és/vagy a nemzetközivé 
válásra. Támogatásban minden típusú 
innováció részesülhet, beleértve a nem 
technológiai jellegű és szolgáltatással 
kapcsolatos innovációkat is. A célkitűzés 
az, hogy segítséget nyújtsunk a nagy 
kockázatú kutatás és innováció kezdeti 
szakaszaiban fennálló finanszírozási rés 
áthidalásában, ösztönözzük az áttörést 
jelentő innovációkat és a kutatási 
eredmények magánszektorban történő 
kereskedelmi bevezetését.

Or. en

Módosítás 561
Maria Da Graça Carvalho

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

A kkv-kat a „Horizont 2020” keretprogram 
valamennyi része támogatni fogja. Ebből a 
célból egy célzott kkv-támogató eszközt 
jön létre, amely elérhető lesz az innovatív 
kkv-k valamennyi típusa számára, 
amennyiben erősen törekednek a 
fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 
beleértve a nem technológiai jellegű és 
szolgáltatással kapcsolatos innovációkat is. 
A célkitűzés az, hogy segítséget nyújtsunk 
a nagy kockázatú kutatás és innováció 
kezdeti szakaszaiban fennálló 
finanszírozási rés áthidalásában, 
ösztönözzük az áttörést jelentő 
innovációkat és a kutatási eredmények 
magánszektorban történő kereskedelmi 
bevezetését.

A kkv-kat a „Horizont 2020” keretprogram 
valamennyi része támogatni fogja. Ebből a 
célból egy célzott kkv-támogató eszközt 
jön létre, amely elérhető lesz az innovatív 
kkv-k valamennyi típusa számára, 
amennyiben erősen törekednek a 
fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 
beleértve a nem technológiai jellegű és 
szolgáltatással kapcsolatos innovációkat is. 
A célkitűzés az, hogy segítséget nyújtsunk 
a nagy kockázatú kutatás és innováció 
kezdeti szakaszaiban fennálló 
finanszírozási rés áthidalásában, 
ösztönözzük az áttörést jelentő 
innovációkat és a kutatási eredmények 
magánszektorban történő kereskedelmi 
bevezetését.

A kkv-támogató eszközben való sikeres 
részvétel minőségi védjegyet biztosít a 
résztvevő kkv-k számára és így elősegíti 
azok közbeszerzésekhez való hozzáférését.

Or. en

Módosítás 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-kat a „Horizont 2020” keretprogram 
valamennyi része támogatni fogja. Ebből a 
célból egy célzott kkv-támogató eszközt 
jön létre, amely elérhető lesz az innovatív 
kkv-k valamennyi típusa számára, 
amennyiben erősen törekednek a 
fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 

A kkv-kat a „Horizont 2020” keretprogram 
valamennyi része támogatni fogja. Ebből a 
célból egy célzott kkv-támogató eszköz jön 
létre, amely elérhető lesz a kkv-k 
valamennyi típusú innovációja számára, 
amennyiben erősen törekednek a 
fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra. Támogatásban 
minden típusú innováció részesülhet, 
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beleértve a nem technológiai jellegű és 
szolgáltatással kapcsolatos innovációkat is. 
A célkitűzés az, hogy segítséget nyújtsunk 
a nagy kockázatú kutatás és innováció 
kezdeti szakaszaiban fennálló 
finanszírozási rés áthidalásában, 
ösztönözzük az áttörést jelentő 
innovációkat és a kutatási eredmények 
magánszektorban történő kereskedelmi 
bevezetését.

beleértve a nem technológiai jellegű és 
szolgáltatással kapcsolatos innovációkat is. 
A célkitűzés az, hogy segítséget nyújtsunk 
a nagy kockázatú kutatás és innováció 
kezdeti szakaszaiban fennálló 
finanszírozási rés áthidalásában, 
ösztönözzük az áttörést jelentő 
innovációkat és a kutatási eredmények 
magánszektorban történő kereskedelmi 
bevezetését.

Or. en

Indokolás

Nehéz definiálni, mit jelent az „innovatív kkv”.

Módosítás 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 564
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi társadalmi kihívás, 
alaptechnológia és ipari technológia 

A célzott kkv-támogató eszközt a II. rész 1. 
pontjában megállapított „Vezető szerep az 
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alkalmazza a célzott kkv-támogató eszközt 
és egy összeget különítenek el a számára.

alap- és az ipari technológiák területén” 
elnevezésű egyedi célkitűzésben, illetve a 
III. rész 1–6. pontjában megállapított 
„Társadalmi kihívások” prioritáshoz 
tartozó egyedi célkitűzésekben 
meghatározott területeken kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi társadalmi kihívás, 
alaptechnológia és ipari technológia 
alkalmazza a célzott kkv-támogató eszközt 
és egy összeget különítenek el a számára.

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

Or. en

Módosítás 566
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi társadalmi kihívás, 
alaptechnológia és ipari technológia 
alkalmazza a célzott kkv-támogató eszközt 
és egy összeget különítenek el a számára.

Valamennyi társadalmi kihívás, 
alaptechnológia és ipari technológia 
alkalmazza a célzott kkv-támogató eszközt 
és egy hozzávetőleg 10%-ot kitevő 
összeget különítenek el a számára.

Or. en
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Módosítás 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kizárólag kkv-k pályázhatnak majd 
finanszírozásra és támogatásra. Saját 
igényeik szerint együttműködéseket 
alakíthatnak ki, beleértve a kutatási és 
fejlesztési munka alvállalkozásban történő 
elvégzését. A projekteknek világosan 
szolgálniuk kell a kkv-k érdekeit és 
lehetséges előnyökkel kell járniuk azok 
számára, valamint határozott európai 
dimenzióval kell rendelkezniük.

Kizárólag kkv-k pályázhatnak majd 
finanszírozásra és támogatásra. Saját 
igényeik szerint együttműködéseket 
alakíthatnak ki helyi vagy európai szintű 
K+F szereplőkkel, beleértve a kutatási és 
fejlesztési munka alvállalkozásban történő 
elvégzését. A projekteknek világosan 
szolgálniuk kell a kkv-k érdekeit és 
lehetséges előnyökkel kell járniuk azok 
számára, valamint határozott európai 
dimenzióval kell rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-támogató eszköz a tudomány, a 
technológia és az innováció valamennyi 
területét le fogja fedni, alulról felfelé való 
megközelítésben egy adott társadalmi 
kihíváson vagy alaptechnológián belül, így 
elegendő teret hagy mindenféle ígéretes 
ötlet megvalósítására, különösen az 
ágazatokon átívelő és interdiszciplináris 
projekteknek a finanszírozása számára.

A kkv-támogató eszköz a tudomány, a 
technológia és az innováció valamennyi 
területét le fogja fedni, alulról felfelé való 
megközelítésben nyílt pályázati 
felhívásokkal (amelyek tárgya nincs előre 
meghatározva) egy adott társadalmi 
kihíváson vagy alaptechnológián belül, így
elegendő teret hagy mindenféle ígéretes 
ötlet megvalósítására, különösen az 
ágazatokon átívelő és interdiszciplináris 
projekteknek a finanszírozása számára.

Or. en

Módosítás 570
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 571
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 5 bekezdés – 2 francia bekezdés – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatásban fog részesülni a kutatás-
fejlesztés, különös tekintettel a 
demonstrációs tevékenységekre (tesztelés, 
prototípusgyártás, a gyártási volumen 
növelésére irányuló vizsgálatok, tervezés, 
innovatív folyamatok, termékek és 
szolgáltatások bevezetése, eredményesség 
ellenőrzése stb.) és a piaci elterjesztésre.

Támogatásban fog részesülni a kutatások, 
a fejlesztések és az innovációs 
tevékenységek teljes köre, különös 
tekintettel a demonstrációs 
tevékenységekre (tesztelés, 
prototípusgyártás, a gyártási volumen 
növelésére irányuló vizsgálatok, tervezés, 
innovatív folyamatok, termékek és 
szolgáltatások bevezetése, eredményesség 
ellenőrzése stb.) és a piaci elterjesztésre.

Or. en

Indokolás

Az innovációs utalvány használata valamennyi szakaszban félrevezető, tehát elkerülendő. Ez 
egy technikai kifejezés, amely meghatározott  innovációs támogatási szolgáltatásokért járó 
különleges díjat és fizetési eljárást jelent. A kkv-támogató eszköz 1. szakasza tekinthető ugyan 
„innovációs utalványnak” (átalányösszegű támogatás ), a 2. szakasz azonban egyértelműen 
nem.

Módosítás 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 5 bekezdés – 3 francia bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a szakasz a támogató tevékenységeken 
túlmenően nem fog egyéb közvetlen 
támogatást nyújtani, de célja, hogy 
megkönnyítse a magántőkéhez való 
hozzáférést és az innovációbarát környezet 
kialakítását. Tervezzük a pénzügyi 
eszközökkel (lásd e melléklet „Hozzáférés 
a kockázati tőkéhez” című II. részének 
2. pontját) való összekapcsolást például 
azáltal, hogy az 1. és/vagy 2. szakaszt 
sikeresen teljesítő kkv-k elsőbbséget 
fognak élvezni az anyagi erőforrások egy 
elkülönített részén belül. A kkv-k emellett 
olyan támogató intézkedések révén is 

Ez a szakasz a támogató tevékenységeken 
túlmenően nem fog egyéb közvetlen 
támogatást nyújtani, de célja, hogy 
megkönnyítse a magántőkéhez való 
hozzáférést és az innovációbarát környezet 
kialakítását. Tervezzük a pénzügyi 
eszközökkel (lásd e melléklet „Hozzáférés 
a kockázati tőkéhez” című II. részének 
2. pontját) való összekapcsolást például 
azáltal, hogy az 1. és/vagy 2. szakaszt 
sikeresen teljesítő kkv-k elsőbbséget 
fognak élvezni az Európai Beruházási 
Bank és az Európai Beruházási Alap által 
biztosított anyagi erőforrások egy 
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előnyökhöz jutnak majd, mint a 
hálózatépítés, a képzés, a felkészítés és a 
tanácsadás. Emellett ez a rész kapcsolódhat 
a kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzéseket és az innovatív 
megoldások közbeszerzését támogató 
intézkedésekhez.

elkülönített részén belül. A kkv-k emellett 
olyan támogató intézkedések révén is 
előnyökhöz jutnak majd, mint a 
hálózatépítés, a képzés, a felkészítés és a 
tanácsadás. Emellett ez a rész kapcsolódhat 
a kereskedelmi hasznosítást megelőző 
közbeszerzéseket és az innovatív 
megoldások közbeszerzését támogató 
intézkedésekhez.

Or. en

Módosítás 573
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 5 bekezdés – 3 francia bekezdés – 1 a 
bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-támogató eszközt olyan mikro-, kis-
és középvállalkozások finanszírozására is 
lehet használni, amelyek nem 
rendelkeznek az alkalmazott kutatásból 
eredő műszaki kockázatok kezeléséhez 
szükséges emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal. A finanszírozást európai 
alkalmazott kutatási intézetek révén 
nyújtják, amelyek közösen elfogadott 
alkalmazott kutatási projekteken 
dolgoznak együtt az egyes cégekkel és 
viselik az adott kutatás költségeit és 
kockázatait azon kötelező érvényű 
kötelezettségvállalás mellett, hogy az elért 
eredmények ipari felhasználásra 
kerülnek. Ha egy cég nem tartja be az 
ipari hasznosítási kötelezettségvállalását, 
bírságot kell fizetnie és az ipari 
felhasználási joggal rendelkező cégnek 
akár jogdíjat is fizetnie kell. 

Or. it
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Módosítás 574
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-támogató eszköz a „Horizont 2020” 
keretprogram valamennyi részében történő 
egységes népszerűsítése, megvalósítása és 
ellenőrzése könnyű hozzáférést biztosít a 
kkv-k számára. A meglévő kkv-támogató 
hálózatokra támaszkodva mentori program 
jön létre a kedvezményezett kkv-k számára 
azzal a céllal, hogy a nyújtott támogatás 
gyorsabban hozzon eredményt.

A kkv-támogató eszköz a „Horizont 2020” 
keretprogram valamennyi részében történő 
egységes népszerűsítése, megvalósítása és 
ellenőrzése könnyű hozzáférést biztosít a 
kkv-k számára. Annak érdekében, hogy a 
kkv-k számára egységes belépési pontot 
lehessen biztosítani, a kkv-támogató 
eszköz végrehajtását egységes testületnek 
– például egy szakosodott végrehajtó 
ügynökségnek – kell elvégeznie. A 
meglévő kkv-támogató hálózatokra 
támaszkodva mentori program jön létre a 
kedvezményezett kkv-k számára azzal a 
céllal, hogy a nyújtott támogatás 
gyorsabban hozzon eredményt.

Or. en

Indokolás

A különböző társadalmi kihívásokhoz és technológiai területekhez különböző irányító 
testületekre van szükség. A kkv-támogató eszköz különböző társadalmi kihívások tekintetében 
történő végrehajtását végző egységes testület biztosítja a kkv-k számára az egységességet és 
az egységes belépési pontot. Az egységes testület jobban képes koordinálni a Horizont 2020 
különböző részeire vonatkozó kkv-támogató eszközhöz kapcsolódó pályázatok határidőit, 
valamint könnyebben képes elkerülni az igazgatási eljárások csúcsidőszakait, amelyek 
általában késést okoznak a kkv-k megállapodásainak odaítélésében.

Módosítás 575
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-támogató eszköz a „Horizont 2020” A kkv-támogató eszköz a „Horizont 2020” 
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keretprogram valamennyi részében történő 
egységes népszerűsítése, megvalósítása és 
ellenőrzése könnyű hozzáférést biztosít a 
kkv-k számára. A meglévő kkv-támogató 
hálózatokra támaszkodva mentori program 
jön létre a kedvezményezett kkv-k számára 
azzal a céllal, hogy a nyújtott támogatás 
gyorsabban hozzon eredményt.

keretprogram valamennyi részében
egységes igazgatási struktúra révén
történő egységes népszerűsítése, 
megvalósítása és ellenőrzése könnyű 
hozzáférést biztosít a kkv-k számára. A 
meglévő kkv-támogató hálózatokra és 
egyéb innovációs szolgáltatókra
támaszkodva mentori program jön létre a 
kedvezményezett kkv-k számára azzal a 
céllal, hogy a nyújtott támogatás 
gyorsabban hozzon eredményt.

Or. en

Módosítás 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.1 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-támogató eszköz a „Horizont 2020” 
keretprogram valamennyi részében történő 
egységes népszerűsítése, megvalósítása és 
ellenőrzése könnyű hozzáférést biztosít a 
kkv-k számára. A meglévő kkv-támogató 
hálózatokra támaszkodva mentori program 
jön létre a kedvezményezett kkv-k számára 
azzal a céllal, hogy a nyújtott támogatás 
gyorsabban hozzon eredményt.

A kkv-támogató eszköz a „Horizont 2020” 
keretprogram valamennyi részében történő 
egységes népszerűsítése, megvalósítása és 
ellenőrzése könnyű hozzáférést biztosít a 
kkv-k számára. A meglévő kkv-támogató 
hálózatokra – mint amilyen az Enterprise 
Europe Network – támaszkodva mentori 
program jön létre a kedvezményezett kkv-k 
számára azzal a céllal, hogy a nyújtott 
támogatás gyorsabban hozzon eredményt.

Or. en

Módosítás 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3.2.1 alpont – 1 alpont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Eurostars közös program irányítására 
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regionális decentralizált támogatási 
struktúrákat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3.2.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatásban fognak részesülni azok a 
tevékenységek, amelyek kiegészítik a kkv-
kra vonatkozó egyedi intézkedéseket a 
„Horizont 2020” keretprogram valamennyi 
részében, és segítik ezek végrehajtását, 
különösen a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése céljából. A 
tevékenységek közé tartozhat a tudatosság 
növelése, a tájékoztatás és terjesztés, 
képzéssel és mobilitással kapcsolatos 
tevékenységek, a hálózatépítés és a bevált 
gyakorlati módszerek cseréje, a 
kisvállalkozások számára jelentős uniós 
hozzáadott értéket képviselő, magas 
színvonalú innováció-támogatási 
mechanizmusok és szolgáltatások 
kifejlesztése (pl. szellemi tulajdon és 
innováció kezelése, tudástranszfer, az IKT 
innovatív felhasználása és elektronikus 
készségek a kkv-kon belül), valamint a 
kkv-k segítése a kutatási és innovációs 
partnerekkel való kapcsolatteremtésben az 
Unió egész területén, lehetővé téve 
számukra, hogy felhasználják az 
technológiai újításokat, és fejlesszék saját 
innovációs kapacitásukat. Az innovatív 
kkv-k csoportjait képviselő közvetítő 
szervezetek felkérést kapnak arra, hogy a 
kiegészítő kompetenciákkal rendelkező 
kkv-kel karöltve több ágazatot és régiót 
érintő innovációs tevékenységet 
folytassanak új ipari értékláncok 

Támogatásban fognak részesülni azok a 
tevékenységek, amelyek kiegészítik a kkv-
kra vonatkozó egyedi intézkedéseket a 
„Horizont 2020” keretprogram valamennyi 
részében, és segítik ezek végrehajtását, 
különösen a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése céljából. A 
tevékenységek közé tartozhat a tudatosság 
növelése, a tájékoztatás és terjesztés, 
képzéssel és mobilitással kapcsolatos 
tevékenységek, a hálózatépítés és a bevált 
gyakorlati módszerek cseréje, a 
kisvállalkozások számára jelentős uniós 
hozzáadott értéket képviselő, magas 
színvonalú innováció-támogatási 
mechanizmusok és szolgáltatások 
kifejlesztése (pl. szellemi tulajdon és 
innováció kezelése, tudástranszfer, az IKT 
innovatív felhasználása és elektronikus 
készségek a kkv-kon belül), valamint a 
kkv-k segítése a kutatási és innovációs 
partnerekkel való kapcsolatteremtésben az 
Unió egész területén, lehetővé téve 
számukra, hogy felhasználják az 
technológiai újításokat, és fejlesszék saját 
innovációs kapacitásukat. Az innovatív 
kkv-k csoportjait vagy a regionális kkv-
támogató szolgáltatásokat képviselő 
közvetítő szervezetek felkérést kapnak 
arra, hogy a kiegészítő kompetenciákkal 
rendelkező kkv-kel karöltve több ágazatot 
és régiót érintő innovációs tevékenységet 
folytassanak új ipari értékláncok 
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kialakítása érdekében. kialakítása érdekében.

Or. en

Módosítás 579
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3.2.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatásban fognak részesülni azok a 
tevékenységek, amelyek kiegészítik a kkv-
kra vonatkozó egyedi intézkedéseket a 
„Horizont 2020” keretprogram valamennyi 
részében, és segítik ezek végrehajtását, 
különösen a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése céljából. A 
tevékenységek közé tartozhat a tudatosság 
növelése, a tájékoztatás és terjesztés, 
képzéssel és mobilitással kapcsolatos 
tevékenységek, a hálózatépítés és a bevált 
gyakorlati módszerek cseréje, a 
kisvállalkozások számára jelentős uniós 
hozzáadott értéket képviselő, magas 
színvonalú innováció-támogatási 
mechanizmusok és szolgáltatások 
kifejlesztése (pl. szellemi tulajdon és 
innováció kezelése, tudástranszfer, az IKT 
innovatív felhasználása és elektronikus 
készségek a kkv-kon belül), valamint a 
kkv-k segítése a kutatási és innovációs 
partnerekkel való kapcsolatteremtésben az 
Unió egész területén, lehetővé téve 
számukra, hogy felhasználják az 
technológiai újításokat, és fejlesszék saját 
innovációs kapacitásukat. Az innovatív 
kkv-k csoportjait képviselő közvetítő 
szervezetek felkérést kapnak arra, hogy a 
kiegészítő kompetenciákkal rendelkező 
kkv-kel karöltve több ágazatot és régiót 
érintő innovációs tevékenységet 
folytassanak új ipari értékláncok 
kialakítása érdekében.

Támogatásban fognak részesülni azok a 
tevékenységek, amelyek kiegészítik a kkv-
kra vonatkozó egyedi intézkedéseket a 
„Horizont 2020” keretprogram valamennyi 
részében, és segítik ezek végrehajtását, 
különösen a kkv-k innovációs 
kapacitásának növelése céljából. A 
tevékenységek közé tartozhat a tudatosság 
növelése, a tájékoztatás és terjesztés, 
képzéssel és mobilitással kapcsolatos 
tevékenységek, a hálózatépítés és a bevált 
gyakorlati módszerek cseréje, a kutatási 
eredményekhez való hozzáférés, a 
kisvállalkozások számára jelentős uniós 
hozzáadott értéket képviselő, magas 
színvonalú innováció-támogatási 
mechanizmusok és szolgáltatások 
kifejlesztése (pl. szellemi tulajdon és 
innováció kezelése, tudástranszfer, az IKT 
innovatív felhasználása és elektronikus 
készségek a kkv-kon belül), valamint a 
kkv-k segítése a kutatási és innovációs 
partnerekkel való kapcsolatteremtésben az 
Unió egész területén, lehetővé téve 
számukra, hogy felhasználják a 
technológiai újításokat, és fejlesszék saját 
innovációs kapacitásukat, az innovációk 
átvételére irányuló kapacitásukat, illetve,
hogy kutatási eredményeiket innovatív 
termékekké, eljárásokká és 
szolgáltatásokká alakítsák.. Az innovatív 
kkv-k csoportjait képviselő közvetítő 
szervezetek felkérést kapnak arra, hogy a 
kiegészítő kompetenciákkal rendelkező 
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kkv-kel karöltve több ágazatot és régiót 
érintő innovációs tevékenységet 
folytassanak új ipari értékláncok 
kialakítása érdekében.

Or. en

Módosítás 580
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3.2.2 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően a kkv-k 
programirányításban – különösen a 
kutatási menetrendek kidolgozásában és 
az állami-magán partnerségek 
végrehajtásában – való fokozott részvételt 
a Horizont 2020 során végig elő kell 
mozdítani.

Or. en

Módosítás 581
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3.2.2 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen szükségszerű a szellemi 
tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatást 
és átláthatóságot szolgáló új eszközök 
kifejlesztése, hogy a kkv-k (valamint a 
kutatással foglalkozó állami szervezetek) 
számára lehetővé váljon a kutatásban való 
részvétel, a találmányok alkalmazása, az 
ipari tulajdonjogok megszerzése, valamint 
a kutatási eredményeknek a tények teljes 
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körű ismerete fényében történő
kiaknázása. A kkv-k innovációt és a 
kutatásban való teljeskörű részvételt célzó 
kapacitásának erősítésére irányuló 
intézkedések magukban foglalják a 
szellemi tulajdonjogokkal és az 
árportfóliókkal kapcsolatos jobb 
átláthatóságot, a szellemi tulajdonjogok 
minőségértékelési módszereinek európai 
szintű kidolgozását, valamint a 
szabadalmakkal kapcsolatos 
tranzakciókra vonatkozó közös 
referenciaértékek kialakítását. 

Or. fr

Módosítás 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3.2.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Törekedni kell az uniós kohéziós 
politikával való szinergiára, az intelligens 
szakosodást célzó nemzeti és regionális 
innovációs stratégiákkal összefüggésben.

Törekedni kell az uniós kohéziós 
politikával való szinergiára, az intelligens 
szakosodást célzó nemzeti és regionális 
innovációs stratégiákkal összefüggésben.
Ezek a szinergiák építhetnek a kkv-k 
innovációs és kutatási tevékenységeinek 
támogatásában az Eureka és az Eurostars 
alulról felfelé építkező nemzeti és 
regionális tapasztalataira, ami azáltal, 
hogy az Euréka zászlaja alá tartozó 
projektekben részt vevő helyi partnerek 
finanszírozását az irányító hatóságok 
prioritásává tennék, kohéziós támogatást 
kaphatna.

Or. en

Módosítás 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3.2.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cégek innovációs kapacitásának 
növelése érdekében támogatni kell a 
piacvezérelt innovációt az általános 
innovációs keretfeltételek javítása, 
valamint azon egyedi akadályok elhárítása 
révén, amelyek az innovatív cégek, 
különösen a kkv-k és a gyors növekedési 
potenciállal rendelkező középvállalkozások 
növekedésének útjában állnak. Támogatást 
kap a szakosodott innovációs támogatás 
(pl. szellemi tulajdonjogok hasznosítása, 
beszerzői hálózatok, technológiatranszfer-
hivatalok támogatása, stratégiai tervezés) 
és a közpolitikák innovációs tárgyú 
felülvizsgálata.

A cégek innovációs kapacitásának 
növelése érdekében támogatni kell a 
piacvezérelt innovációt az általános 
innovációs keretfeltételek javítása, 
valamint azon egyedi akadályok elhárítása 
révén, amelyek az innovatív cégek, 
különösen a kkv-k és a gyors növekedési 
potenciállal rendelkező középvállalkozások 
növekedésének útjában állnak. Támogatást 
kap a szakosodott innovációs támogatás 
(pl. szellemi tulajdonjogok hasznosítása, 
beszerzői hálózatok, nemzetközi 
technológiatranszfer-szolgáltatások,
technológiatranszfer-hivatalok támogatása, 
stratégiai tervezés, klaszterfejlesztés) és a 
közpolitikák innovációs tárgyú 
felülvizsgálata.

Or. en

Módosítás 584
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3.2.3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cégek innovációs kapacitásának 
növelése érdekében támogatni kell a 
piacvezérelt innovációt az általános 
innovációs keretfeltételek javítása, 
valamint azon egyedi akadályok elhárítása 
révén, amelyek az innovatív cégek, 
különösen a kkv-k és a gyors növekedési 
potenciállal rendelkező középvállalkozások 
növekedésének útjában állnak. Támogatást 
kap a szakosodott innovációs támogatás 
(pl. szellemi tulajdonjogok hasznosítása, 
beszerzői hálózatok, technológiatranszfer-
hivatalok támogatása, stratégiai tervezés) 

A cégek innovációs kapacitásának 
növelése érdekében támogatni kell a 
piacvezérelt innovációt az általános 
innovációs keretfeltételek javítása, 
valamint azon egyedi akadályok elhárítása 
révén, amelyek az innovatív cégek, 
különösen a kkv-k és a gyors növekedési 
potenciállal rendelkező középvállalkozások 
növekedésének útjában állnak. Támogatást 
kap a szakosodott innovációs támogatás 
(pl. szellemi tulajdonjogok bejegyzésének 
és hasznosításának támogatása, beszerzői 
hálózatok, technológiatranszfer-hivatalok 
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és a közpolitikák innovációs tárgyú 
felülvizsgálata.

támogatása, stratégiai tervezés) és a 
közpolitikák innovációs tárgyú 
felülvizsgálata.

Or. en

Módosítás 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3.2.3 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.3 a. da) A tudás- és 
technológiatranszfer támogatása az állami 
kutatás és a piac között.
Ennek célkitűzése az állami kutatás és az 
innovatív kkv-k közötti átadási folyamatok 
támogatása az egyetemek és 
kutatóközpontok kutatási eredményei és 
találmányai piacra juttatásának hatékony 
mechanizmusaként.

Or. en


