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Módosítás 159
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Egyre szélesebb részvételt kell 
ösztönözni annak érdekében, hogy az 
Európa tehetségbázisában rejlő potenciált 
ki lehessen aknázni, és hogy optimalizálni 
lehessen a kutatások gazdasági és 
társadalmi hatását, amelynek hozzá kell 
járulnia az európai kutatási és fejlesztési 
hiányosságok kitöltéséhez, olyan 
közvetítők, nagyszámú érdeklődő és a 
polgárok széles körben történő 
bevonásában történő igénybe vétele révén, 
mint például a tudományos központok és 
múzeumok.

Or. en

Módosítás 160
Alyn Smith

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Horizont 2020” keretprogram 
három prioritást szolgál: a kiváló tudomány 
létrehozását („Kiváló tudomány”), az ipari 
vezető szerep kivívását („Ipari vezető 
szerep”) és a társadalmi kihívások 
kezelését (Társadalmi kihívások”). E 
prioritásokat a Közös Kutatóközpont (JRC) 
közvetett cselekvéseiről szóló három 
részből és a közvetlen cselekvéseiről szóló 
egy részből álló egyedi program révén kell 
végrehajtani.

(2) A „Horizont 2020” keretprogram a 
kiválóságra épül, miközben három 
prioritást szolgál: a kiváló tudomány 
létrehozását („Kiváló tudomány”), az ipari 
vezető szerep kivívását („Ipari vezető 
szerep”) és a társadalmi kihívások 
kezelését (Társadalmi kihívások”). E 
prioritásokat a Közös Kutatóközpont (JRC) 
közvetett cselekvéseiről szóló három 
részből és a közvetlen cselekvéseiről szóló 
egy részből álló egyedi program révén kell 
végrehajtani.
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Or. en

Módosítás 161
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Horizont 2020” keretprogram 
három prioritást szolgál: a kiváló tudomány 
létrehozását („Kiváló tudomány”), az ipari 
vezető szerep kivívását („Ipari vezető 
szerep”) és a társadalmi kihívások 
kezelését (Társadalmi kihívások”). E 
prioritásokat a Közös Kutatóközpont (JRC) 
közvetett cselekvéseiről szóló három 
részből és a közvetlen cselekvéseiről szóló 
egy részből álló egyedi program révén kell 
végrehajtani.

(2) A „Horizont 2020” keretprogram 
három prioritást szolgál: a kiváló tudomány 
létrehozását („Kiváló tudomány”), az ipari
és a szolgáltató ágazatban betöltött vezető 
szerep kivívását („Ipari és a szolgáltató 
ágazatban betöltött vezető szerep”) és a 
társadalmi kihívások kezelését (Társadalmi 
kihívások”). E prioritásokat a Közös 
Kutatóközpont (JRC) közvetett 
cselekvéseiről szóló három részből és a 
közvetlen cselekvéseiről szóló egy részből 
álló egyedi program révén kell 
végrehajtani.

Or. ro

Módosítás 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mindegyik résznek ki kell egészítenie 
az egyedi program többi részét, és 
mindegyik részt az egyedi program többi 
részével összhangban kell végrehajtani.

(4) Mindegyik résznek ki kell egészítenie 
az egyedi program többi részét, és 
mindegyik részt az egyedi program többi 
részével összhangban kell végrehajtani. A 
kutatás és innováció stratégiai 
koordinációjának valamennyi tematikus 
terület (pl.: egészségügy) mindhárom 
kiemelt prioritási területén foglalkoznia 
kell a széttagoltsággal, javítania kell a 
technológiai és infrastrukturális 
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erőforrások használatát és irányítását, az 
eredmények elérésének meggyorsítása 
érdekében többek között az adatok 
megosztása révén.

Or. en

(Utalás a 3. módosításra; PE489.613v01-00)

Módosítás 163
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európa hosszú távú 
versenyképességének és jólétének 
garantálásához égető szükség van az Unió 
tudományos bázisa kiválóságának 
megerősítésére és kibővítésére, és a 
világszínvonalú kutatás és tehetség 
rendelkezésre állásának biztosítására. A 
„Kiváló tudomány” című I. résznek 
támogatnia kell az Európai Kutatási Tanács 
tevékenységeit a felderítő kutatások, 
jövőbeni és feltörekvő technológiák, a 
Marie Curie-cselekvések és az európai 
kutatási infrastruktúrák terén. E 
tevékenységeknek célul kell kitűzniük a 
kompetencia hosszú távú fejlesztését a 
tudomány, a rendszerek és a kutatók 
következő generációjára összpontosítva, és 
támogatást biztosítva a feltörekvő 
tehetségek számára az EU teljes területén 
és a társult országokban. A kiváló 
tudomány támogatását szolgáló uniós 
tevékenységeknek elő kell segíteniük az 
Európai Kutatási konszolidációját, 
valamint az Unió tudományos rendszerét 
globálisan versenyképessé és vonzóvá kell 
tenniük.

(5) Európa hosszú távú 
versenyképességének és jólétének 
garantálásához égető szükség van az Unió 
tudományos bázisa kiválóságának 
megerősítésére és kibővítésére, és a 
világszínvonalú kutatás és tehetség 
rendelkezésre állásának biztosítására. A 
„Kiváló tudomány” című I. résznek 
támogatnia kell az Európai Kutatási Tanács 
tevékenységeit a felderítő kutatások, 
jövőbeni és feltörekvő technológiák, a 
Marie Curie-cselekvések és az európai 
kutatási infrastruktúrák, valamint az 
Unióban folytatott kiemelkedő 
teljesítmények hálózattá alakítása terén. E 
tevékenységeknek célul kell kitűzniük a 
kompetencia hosszú távú fejlesztését a 
tudomány, a rendszerek és a kutatók 
következő generációjára összpontosítva, és 
támogatást biztosítva a feltörekvő 
tehetségek számára az EU teljes területén 
és a társult országokban. A kiváló 
tudomány támogatását szolgáló uniós 
tevékenységeknek elő kell segíteniük az 
Európai Kutatási konszolidációját, 
valamint az Unió tudományos rendszerét 
globálisan versenyképessé és vonzóvá kell 
tenniük.

Or. en
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Módosítás 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európa hosszú távú 
versenyképességének és jólétének 
garantálásához égető szükség van az Unió 
tudományos bázisa kiválóságának 
megerősítésére és kibővítésére, és a 
világszínvonalú kutatás és tehetség 
rendelkezésre állásának biztosítására. A 
„Kiváló tudomány” című I. résznek 
támogatnia kell az Európai Kutatási Tanács 
tevékenységeit a felderítő kutatások, 
jövőbeni és feltörekvő technológiák, a 
Marie Curie-cselekvések és az európai 
kutatási infrastruktúrák terén. E 
tevékenységeknek célul kell kitűzniük a 
kompetencia hosszú távú fejlesztését a 
tudomány, a rendszerek és a kutatók 
következő generációjára összpontosítva, és 
támogatást biztosítva a feltörekvő 
tehetségek számára az EU teljes területén 
és a társult országokban. A kiváló 
tudomány támogatását szolgáló uniós 
tevékenységeknek elő kell segíteniük az 
Európai Kutatási konszolidációját, 
valamint az Unió tudományos rendszerét 
globálisan versenyképessé és vonzóvá kell 
tenniük.

(5) Európa hosszú távú 
versenyképességének és jólétének 
garantálásához égető szükség van az Unió 
tudományos bázisa kiválóságának 
megerősítésére és kibővítésére, és a 
világszínvonalú kutatás és tehetség 
rendelkezésre állásának biztosítására. A 
„Kiváló tudomány” című I. résznek 
támogatnia kell az Európai Kutatási Tanács 
tevékenységeit a felderítő kutatások, 
jövőbeni és feltörekvő technológiák, a 
Marie Skłodowska-Curie-cselekvések és 
az európai kutatási infrastruktúrák terén. E 
tevékenységeknek célul kell kitűzniük a 
kompetencia hosszú távú fejlesztését a 
tudomány, a rendszerek és a kutatók 
következő generációjára összpontosítva, és 
támogatást biztosítva a feltörekvő 
tehetségek számára az EU teljes területén 
és a társult országokban. A kiváló 
tudomány támogatását szolgáló uniós 
tevékenységeknek elő kell segíteniük az 
Európai Kutatási konszolidációját, 
valamint az Unió tudományos rendszerét 
globálisan versenyképessé és vonzóvá kell 
tenniük.

Or. en

Módosítás 165
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Horizont 2020 programnak 
szinergiákat kell kialakítania más uniós és 
tagállami politikákakkal, különösen az 
oktatás terén annak érdekében, hogy a 
kutatói és feltalálói hivatások vonozó, 
magas megbecsültségnek örvendő 
karrierlehetőségként tűnjenek fel a 
tehetséges fiatal európaiak számára, 
illetve hogy a harmadik országokból is a 
legnagyobb tehetségeket sikerüljön 
vonzani. A következő generációs kutatók 
felkészítése érdekében támogatni kell a 
tudományos, műszaki oktatást, a mérnöki 
képzést és a matematikai oktatást 
(STEM), és le kell küzdeni a tudomány és 
innováció terén fennálló, nemek közötti 
szakadékot, ami annak biztosításához 
szükséges eszköz, hogy az Unió 
hozzáférjen a kutatási és innovációs 
céljainak eléréséhez szükséges emberi 
tőkéhez.

Or. en

Módosítás 166
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A „Kiváló tudomány” című I. rész 
keretében végrehajtott kutatási 
Atevékenységeket a tudományos 
igényeknek és lehetőségeknek megfelelően 
kell meghatározni, előzetesen 
meghatározott tematikus prioritások nélkül. 
A kutatási programot a tudományos 

(6) A „Kiváló tudomány” című I. rész 
keretében végrehajtott kutatási 
tevékenységeket a tudományos igényeknek 
és lehetőségeknek megfelelően kell 
meghatározni, előzetesen meghatározott 
tematikus prioritások nélkül. A kutatási 
programot a tudományos közösséggel 
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közösséggel szoros együttműködésben kell 
kidolgozni. A kutatást a kiválóság mértéke 
alapján kell finanszírozni.

szoros együttműködésben kell kidolgozni. 
A kutatást a kiválóság mértéke alapján kell 
finanszírozni. Olyan más elveket is 
figyelembe kell venni, mint a befogadás, 
költséghatékonyság, valamint az EU-15 és 
EU-12 tagállamok között a kutatási 
infrastruktúrákban meglévő eltérés 
csökkentése, amelyek a kiválóság 
létrehozásához szükségesek.

Or. en

Módosítás 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Unió ipari vezető szerepének 
megtartása és növelése érdekében égető 
szükség van a magánszféra kutatás-
fejlesztési és innovációs beruházásainak 
ösztönzésére, a kutatás és innováció 
üzletvezérelt programmal történő 
előmozdítására, és a jövő vállalkozásainak 
alapját adó új technológiák fejlesztésének 
felgyorsítására. Ezért szükséges az ipar 
Horizont 2020 programban való 
részvételét erőteljesen serkenteni, 
különösen az „Ipari vezető szerep” című 
II. részben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben.

Or. en

Módosítás 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió ipari vezető szerepének 
megtartása és kiterjesztése érdekében égető 
szükség van a magánszféra kutatás-
fejlesztési és innovációs beruházásainak 
ösztönzésére, a kutatás és innováció 
üzletvezérelt programmal történő 
előmozdítására, és a jövő vállalkozásainak 
alapját adó új technológiák fejlesztésének 
felgyorsítására. Az „Ipari vezető szerep” 
című II. résznek támogatnia kell a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és más 
ipari technológiák terén folyó kiváló 
kutatásba és innovációba történő 
beruházásokat, meg kell könnyítenie az 
innovatív vállalatok és projektek kockázati 
finanszírozáshoz való hozzáférését, és a 
kis- és középvállalkozásoknak egész 
Unióra kiterjedő támogatást kell nyújtania.

(8) Az Unió ipari vezető szerepének 
megtartása és kiterjesztése érdekében égető 
szükség van a magánszféra kutatás-
fejlesztési és innovációs beruházásainak 
ösztönzésére, a kutatás és innováció 
üzletvezérelt programmal történő 
előmozdítására, és a jövő vállalkozásainak 
alapját adó új technológiák fejlesztésének 
felgyorsítására. Az „Ipari vezető szerep” 
című II. résznek támogatnia kell a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és más 
ipari technológiák terén folyó kiváló 
kutatásba és innovációba történő 
beruházásokat, meg kell könnyítenie az 
innovatív vállalatok és projektek kockázati 
finanszírozáshoz való hozzáférését, és a 
kis- és középvállalkozásoknak egész 
Unióra kiterjedő támogatást kell nyújtania 
elsősorban a belépési küszöb kis- és 
középvállalkozások számára történő 
lejjebb szállítása révén.

Or. sl

Módosítás 169
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A kkv-kban az innováció 
támogatására egy eszközökből és 
finanszírozási lehetőségekből álló 
intézkedéscsomagot kell kialakítani a 
kutatás és innováció támogatása mellett 
az innovációs ciklus különböző fázisai és 
a kkv-k eltérő méretei és típusai 
figyelembe vétele mellett. A Horizont 2020 
programnak költségvetésének legalább 
20%-át kell a kkv-knak juttatnia annak 
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végrehajtása révén. Különösen legalább a 
Horizont 2020 program legalább 10%-át 
fogják egy kkv-eszközön keresztül célba 
juttatni, amelyet egy külön erre a célra 
kiépített adminisztratív struktúrának kell 
irányítania és végrehajtania.

Or. en

Módosítás 170
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A megosztott uniós hatáskörbe tartozó 
űrkutatást és innovációt az „Ipari vezető 
szerep” című II. rész – a tudományos, 
gazdasági és társadalmi hatások 
legmagasabb fokú kiaknázása, valamint a 
hatékony és költséghatékony végrehajtás 
biztosítása érdekében – egységes 
elemeként kell beépíteni.

(9) A megosztott uniós hatáskörbe tartozó 
űrkutatást és innovációt, amely magában 
foglalja a műholdas megfigyelést, a 
műholdas navigációt és a műholdas 
távközlési ipart, (a földi és űrbéli) 
infrastruktúrát, a szolgáltatásokat és 
alkalmazásokat, az „Ipari vezető szerep” 
című II. rész – a tudományos, gazdasági és 
társadalmi hatások legmagasabb fokú 
kiaknázása, valamint a hatékony és 
költséghatékony végrehajtás biztosítása 
érdekében – egységes elemeként kell 
beépíteni. A pillérek közötti koordináció 
alapvetően fontos az űrágazat 
támogatásához. Az „Űr a technológián 
túlmutat” című konzultációs folyamatot 
magában foglaló Horizont 2020 program 
következtetései szerint olyan önálló 
ágazatról van szó, amely nagyban 
hozzájárul mind a társadalmi 
kihívásokhoz, mind a tudományhoz, 
miközben nagyban függ a kutatástól, 
amelynek célja, hogy folyamatosan 
támogassa annak technológiai fejlődését.

Or. en
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Módosítás 171
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A megosztott uniós hatáskörbe tartozó 
űrkutatást és innovációt az „Ipari vezető 
szerep” című II. rész – a tudományos, 
gazdasági és társadalmi hatások 
legmagasabb fokú kiaknázása, valamint a 
hatékony és költséghatékony végrehajtás 
biztosítása érdekében – egységes 
elemeként kell beépíteni.

(9) A megosztott uniós hatáskörbe tartozó 
űrkutatást és innovációt az „Ipari vezető 
szerep” című II. rész – a tudományos, 
gazdasági és társadalmi hatások 
legmagasabb fokú kiaknázása, valamint a 
hatékony és költséghatékony végrehajtás 
biztosítása érdekében – egységes 
elemeként kell beépíteni. Ezt a 
tagállamokkal és az ESA-val 
együttműködve kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 172
Norbert Glante

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A megosztott uniós hatáskörbe tartozó 
űrkutatást és innovációt az „Ipari vezető 
szerep” című II. rész – a tudományos, 
gazdasági és társadalmi hatások 
legmagasabb fokú kiaknázása, valamint a 
hatékony és költséghatékony végrehajtás 
biztosítása érdekében – egységes 
elemeként kell beépíteni.

(9) A megosztott uniós hatáskörbe tartozó 
űrkutatást és innovációt, amely magában 
foglalja az alkalmazásokat is, az „Ipari 
vezető szerep” című II. rész – a 
tudományos, gazdasági és társadalmi 
hatások legmagasabb fokú kiaknázása, 
valamint a hatékony és költséghatékony 
végrehajtás biztosítása érdekében –
egységes elemeként kell beépíteni.

Or. de

Indokolás

Kutatást kell végezni a szolgáltatások és alkalmazások terén, valamint a technológiák és 
infrastruktúrák vonatkozásában azért, hogy a társadalom számára közvetlen előnyöket 
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lehessen biztosítani.

Módosítás 173
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A megosztott uniós hatáskörbe tartozó 
űrkutatást és innovációt az „Ipari vezető 
szerep” című II. rész – a tudományos, 
gazdasági és társadalmi hatások 
legmagasabb fokú kiaknázása, valamint a 
hatékony és költséghatékony végrehajtás 
biztosítása érdekében – egységes 
elemeként kell beépíteni.

(9) A megosztott európai uniós hatáskörbe 
tartozó űrkutatást és innovációt az „Ipari 
vezető szerep” című II. rész – a 
tudományos, gazdasági és társadalmi 
hatások legmagasabb fokú kiaknázása,
valamint a hatékony és költséghatékony 
végrehajtás biztosítása érdekében –
egységes elemeként kell beépíteni.

Or. en

Módosítás 174
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai 2020 stratégiában 
azonosított fő társadalmi kihívások 
megoldása jelentős beruházásokat igényel 
a kutatás és innováció terén, a szükséges 
léptékű és hatókörű, új és áttörő 
jelentőségű megoldások kifejlesztése és 
alkalmazása érdekében. Ezek a kihívások 
egyben jelentős gazdasági lehetőségeket is 
kínálnak az innovatív vállalatok számára, 
és ezáltal hozzájárulnak az uniós 
versenyképességhez és foglalkoztatáshoz.

(10) Az Európai 2020 stratégiában 
azonosított fő társadalmi kihívások 
megoldása jelentős beruházásokat igényel 
a kutatás és innováció terén, a szükséges 
léptékű és hatókörű, új és áttörő 
jelentőségű megoldások kifejlesztése és 
alkalmazása érdekében, ideértve többek 
között új kutatásfinanszírozási eszközök, 
például innovációs díjak bevezetését, 
különösen, ha a piacok működésében 
zavarok keletkeznek. Ezek a kihívások 
egyben jelentős gazdasági lehetőségeket is 
kínálnak az innovatív vállalatok számára, 
és ezáltal hozzájárulnak az uniós 
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versenyképességhez és foglalkoztatáshoz.

Or. fr

Módosítás 175
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Társadalmi kihívások” című III. 
résznek – a kiváló kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása révén –
növelnie kell a kutatás és fejlesztés 
hatásosságát a kulcsfontosságú társadalmi 
kihívásokra való reagálásban. E
tevékenységeket a kihívásokból kiinduló 
olyan megközelítés alkalmazásával kell 
végrehajtani, mely egyesíti a különféle 
területek erőforrásait, technológiáit és 
tudományágait. A társadalmi kihívások és 
humánkutatások e kihívások megoldásának 
fontos részét alkotják. E tevékenységeknek 
a teljes kutatási és innovációs palettát le 
kell fedniük, hangsúlyt fektetve az 
innováció kísérő tevékenységeire, mint 
amilyen a kísérleti kutatás, a demonstráció, 
tesztelési környezet kialakítása, valamint a 
közbeszerzés, a jogalkotás előtti kutatás és 
szabványosítás támogatása, illetőleg az 
innovációk piaci elterjesztése. A 
tevékenységeknek uniós szinten 
közvetlenül kell támogatniuk a megfelelő 
ágazati szakpolitikai kompetenciákat. 
Mindegyik kihívásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődés átfogó célkitűzéséhez.

(11) A „Társadalmi kihívások” című III. 
résznek – a kiváló kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása révén –
növelnie kell a kutatás és fejlesztés 
hatásosságát a kulcsfontosságú társadalmi 
kihívásokra való reagálásban. E 
tevékenységeket a kihívásokból kiinduló 
olyan megközelítés alkalmazásával kell 
végrehajtani, mely egyesíti a különféle 
területek erőforrásait, technológiáit és 
tudományágait. A társadalmi kihívások és 
humánkutatások e kihívások megoldásának 
fontos részét alkotják. E tevékenységeknek 
a teljes kutatási és innovációs palettát le 
kell fedniük, mint például az alapvető és 
alkalmazott kutatás, fejlesztés, mint 
amilyen a kísérleti kutatás, a demonstráció, 
valamint a közbeszerzés, a jogalkotás előtti 
kutatás és szabványosítás támogatása, 
illetőleg az innovációk piaci elterjesztése. 
A tevékenységeknek uniós szinten 
közvetlenül kell támogatniuk a megfelelő 
ágazati szakpolitikai kompetenciákat. 
Mindegyik kihívásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődés átfogó célkitűzéséhez.

Or. en

Módosítás 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Társadalmi kihívások” című III. 
résznek – a kiváló kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása révén –
növelnie kell a kutatás és fejlesztés 
hatásosságát a kulcsfontosságú társadalmi 
kihívásokra való reagálásban. E 
tevékenységeket a kihívásokból kiinduló 
olyan megközelítés alkalmazásával kell 
végrehajtani, mely egyesíti a különféle 
területek erőforrásait, technológiáit és 
tudományágait. A társadalmi kihívások és 
humánkutatások e kihívások megoldásának 
fontos részét alkotják. E tevékenységeknek 
a teljes kutatási és innovációs palettát le 
kell fedniük, hangsúlyt fektetve az 
innováció kísérő tevékenységeire, mint 
amilyen a kísérleti kutatás, a demonstráció, 
tesztelési környezet kialakítása, valamint a 
közbeszerzés, a jogalkotás előtti kutatás és 
szabványosítás támogatása, illetőleg az 
innovációk piaci elterjesztése. A 
tevékenységeknek uniós szinten 
közvetlenül kell támogatniuk a megfelelő 
ágazati szakpolitikai kompetenciákat. 
Mindegyik kihívásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődés átfogó célkitűzéséhez.

(11) A „Társadalmi kihívások” című III. 
résznek – a kiváló kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása révén –
növelnie kell a kutatás és fejlesztés 
hatásosságát a kulcsfontosságú társadalmi 
kihívásokra való reagálásban. E 
tevékenységeket a kihívásokból kiinduló 
olyan megközelítés alkalmazásával kell 
végrehajtani, mely egyesíti a különféle 
területek erőforrásait, technológiáit és 
tudományágait. A társadalmi kihívások és 
humánkutatások e kihívások megoldásának 
fontos részét alkotják. E tevékenységeknek 
a teljes kutatási és innovációs palettát le 
kell fedniük, hangsúlyt fektetve az 
innováció kísérő tevékenységeire, mint 
amilyen a kísérleti kutatás, a demonstráció, 
tesztelési környezet kialakítása, valamint a 
közbeszerzés, a jogalkotás előtti kutatás és 
szabványosítás támogatása, illetőleg az 
innovációk piaci elterjesztése. A 
tevékenységeknek közvetlenül kell 
támogatniuk uniós szinten a megfelelő 
ágazati szakpolitikai kompetenciákat, 
globális szinten pedig az uniós ipari 
ágazatok versenyképességét. Mindegyik 
kihívásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődés átfogó célkitűzéséhez.

Or. en

Módosítás 177
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Társadalmi kihívások” című III. (11) A „Társadalmi kihívások” című III. 



AM\907982HU.doc 15/135 PE492.816v01-00

HU

résznek – a kiváló kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása révén –
növelnie kell a kutatás és fejlesztés 
hatásosságát a kulcsfontosságú társadalmi 
kihívásokra való reagálásban. E 
tevékenységeket a kihívásokból kiinduló 
olyan megközelítés alkalmazásával kell 
végrehajtani, mely egyesíti a különféle 
területek erőforrásait, technológiáit és 
tudományágait. A társadalmi kihívások és 
humánkutatások e kihívások megoldásának 
fontos részét alkotják. E tevékenységeknek 
a teljes kutatási és innovációs palettát le 
kell fedniük, hangsúlyt fektetve az 
innováció kísérő tevékenységeire, mint 
amilyen a kísérleti kutatás, a demonstráció, 
tesztelési környezet kialakítása, valamint a 
közbeszerzés, a jogalkotás előtti kutatás és 
szabványosítás támogatása, illetőleg az 
innovációk piaci elterjesztése. A 
tevékenységeknek uniós szinten 
közvetlenül kell támogatniuk a megfelelő 
ágazati szakpolitikai kompetenciákat. 
Mindegyik kihívásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődés átfogó célkitűzéséhez.

résznek – a kiváló kutatási és innovációs 
tevékenységek támogatása révén –
növelnie kell a kutatás és fejlesztés 
hatásosságát a kulcsfontosságú társadalmi 
kihívásokra való reagálásban. E 
tevékenységeket a kihívásokból kiinduló 
olyan megközelítés alkalmazásával kell 
végrehajtani, mely egyesíti a különféle 
területek erőforrásait, technológiáit és 
tudományágait. A társadalmi kihívások és 
humánkutatások e kihívások megoldásának 
fontos részét alkotják. E tevékenységeknek
a teljes kutatási és innovációs palettát le 
kell fedniük, hangsúlyt fektetve az 
innováció kísérő tevékenységeire, mint 
amilyen a kísérleti kutatás, a demonstráció, 
tesztelési környezet kialakítása, valamint a 
közbeszerzés, a jogalkotás előtti kutatás és 
szabványosítás támogatása, illetőleg az 
innovációk piaci elterjesztése. A 
tevékenységeknek uniós szinten 
közvetlenül kell támogatniuk a megfelelő 
ágazati szakpolitikai kompetenciákat. 
Mindegyik kihívásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődés átfogó célkitűzéséhez, 
továbbá a kutatók és mérnökök másutt az 
Unióban történő teljes körű részvételéhez.

Or. en

Módosítás 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 a) Nemzetközi együttműködés 
szükséges a konkrét program minden 
része kimondott céljainak eléréséhez, és 
minden részben meg kell valósítani az 
országokat vagy országcsoportokat célzó, 
horizontális vagy prioritást élvező 
kérdésekről szóló nemzetközi 
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együttműködési projekteket.

Or. fr

Indokolás

A nemzetközi együttműködési projektek, legyenek bármilyen típusúak, a konkrét program 
minden részét érintik, függetlenül a biztonsági megfontolásoktól. Nem korlátozódhatnak a 
„társadalmi kihívással”foglalkozó horizontális cselekvésre: egészség, demográfiai 
változások és jólét.

Módosítás 179
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 a) Nemzetközi együttműködés 
szükséges a konkrét program minden 
része kimondott céljainak eléréséhez, és 
minden részben meg kell valósítani az 
országokat vagy országcsoportokat célzó, 
horizontális vagy prioritást élvező 
kérdésekről szóló nemzetközi 
együttműködési projekteket.

Or. fr

Módosítás 180
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 a) Nemzetközi együttműködés 
szükséges a konkrét program minden 
része kimondott céljainak eléréséhez, és 
minden részben meg kell valósítani az 
országokat vagy országcsoportokat célzó, 
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horizontális vagy prioritást élvező 
kérdésekről szóló nemzetközi 
együttműködési projekteket.

Or. fr

Indokolás

A nemzetközi együttműködési projektek, legyenek bármilyen típusúak, a konkrét program 
minden részét érintik, függetlenül a biztonsági megfontolásoktól. Nem korlátozódhatnak a 
„társadalmi kihívással”foglalkozó horizontális cselekvésre: egészség, demográfiai 
változások és jólét.

Módosítás 181
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Horizont 2020 programnak elő 
kell mozdítania az innováció 
multidiszciplináris megközelítéseit, 
valamint támogatnia kell a nem 
technológiai, szervezeti és rendszerszintű 
innovációt, illetve a közszféra innovációját 
is, a létező és a lehetséges jövőbeli 
innovációs tevékenységek szükségszerű 
kiegészítéseként.

Or. en

Módosítás 182
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az egyedi program kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 

(15) Az egyedi program kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
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más, a Europe 2020 stratégia 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges uniós fellépéseket, 
ezen belül különösen a kohézió, a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, az 
oktatás és szakképzés, az ipar, a 
közegészségügy, a fogyasztóvédelem, a 
foglalkoztatás és szociális politika, az 
energiaügy, a közlekedés, a 
környezetvédelem. éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés, biztonság, tengeri és 
halászati ügyek, fejlesztési együttműködés, 
valamint bővítés és szomszédsági politika 
területére vonatkozókat.

más, a Europe 2020 stratégia 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges uniós fellépéseket, 
ezen belül különösen a kohézió, a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, az 
oktatás és szakképzés, az ipar, a 
közegészségügy, a fogyasztóvédelem, a 
foglalkoztatás és szociális politika, az 
energiaügy, a közlekedés, a 
környezetvédelem. éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés, biztonság, tengeri és 
halászati ügyek, fejlesztési együttműködés, 
valamint bővítés és szomszédsági politika 
területére vonatkozókat. A kohéziós 
politikai alapokkal való megfelelő 
egyeztetés és koordinált cselekvés segít 
csökkenteni az Európai Unióban a 
kutatás és az innováció közötti szakadékot 
az EUMSZ 174. cikkében, 349. cikkében 
és 355. cikke (1) bekezdésében említett 
régiók speciális jellemzőinek figyelembe 
vételével.

Or. pt

Indokolás

Megfelelő struktúra szükséges ahhoz, hogy összekötésre kerüljenek a regionális és kohéziós 
politikai alapok a Horizont 2020 program finanszírozásával, nem veszítve szem elől az 
EUMSZ 174. cikkében, 349. cikkében és 355. cikke (1) bekezdésében említett régiók speciális 
jellemzőit.

Módosítás 183
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A biztonság kutatási területén 
minden versenykiírást először előzetes 
etikai és társadalmi hatásvizsgálatnak 
kellene alávetni, amely teljes mértékben 
figyelembe veszi az alapul szolgáló K+F 
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napirend potenciális társadalmi hatásait. 
Egy ilyen hatásvizsgálat által felvetett 
minden fontos etikai kérdést és/vagy 
társadalmi hatást ezt követően teljes 
mértékben bele kell foglalni a 
versenykiírásba, mind a K+F napirend 
szerves részeként, mind a kutatásra 
elkülönített forrásokon és a konkrét 
aggodalmakkal foglalkozó elemzéseken 
keresztül. Emellett minden projektre etikai 
felülvizsgálatot kell végezni annak 
végrehajtása előtt és után.

Or. en

Módosítás 184
Alyn Smith

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A kiválóságnak kell a teljes Horizont 
2020 legfontosabb mozgatórugójának 
lennie. Ez a kiválóság minden földrajzi 
vagy egyéb előfeltételtől független 
meghatározását feltételezi. A jelentés a 
részvétel kiterjesztését támogatja egyik 
oldalról a kiválóság Európa-szerte történő 
ösztönzése, a másik oldalról pedig az 
alulról építkező tudományos kiválóságnak 
a Horizont 2020 három pillérén keresztül 
történő kiterjesztése érdekében.

Or. en

Módosítás 185
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) II. rész: „Ipari vezető szerep”; (b) II. rész: „Ipari és szolgálatás ágazati
vezető szerep”;

Or. ro

Módosítás 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) Tudásalapú tudomány és technológia. 
Élettudományok, egészségügy, Föld, 
környezet, természeti erőforrások és 
élelmiszer-biztonság.

Or. en

Módosítás 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) Társadalom, gazdaság és 
bölcsészettudományok. Demográfiai 
kihívások, oktatás, területi kérdések, 
kormányzás, kultúra, digitális tartalom, 
bölcsészettudományok, kulturális örökség 
és a nem kézzelfogható tudásterületek.

Or. en
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Módosítás 188
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) A Skłodowska-Curie-cselekvések (a 
továbbiakban: Marie Curie-cselekvések) a 
készségfejlesztés, a képzés és a pályafutás-
fejlesztés területén;

(c) A Marie Skłodowska-Curie-
cselekvések a készségfejlesztés, a képzés 
és a pályafutás-fejlesztés területén; A 
tudományos központok és múzeumok 
igazolták tapasztalatukat a fiatal tudósok 
tudományos kommunikációban való 
képzése terén, szorosan együttműködve a 
tudományos kutatóintézetekkel és 
egyetemekkel.

Or. en

Módosítás 189
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) A Skłodowska-Curie-cselekvések (a 
továbbiakban: Marie Curie-cselekvések) a 
készségfejlesztés, a képzés és a pályafutás-
fejlesztés területén;

(c) A Marie Skłodowska-Curie-
cselekvések a készségfejlesztés, a képzés 
és a pályafutás-fejlesztés, valamint a nők 
előléptetésének biztosítása területén;

Or. en

Módosítás 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a kiválóság terjesztése és a részvétel 
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szélesítése;

Or. en

Módosítás 191
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a tudomány társadalom számára 
történő közelebb hozása és érdekében való 
fejlesztése, felelős kutatás és innováció 
támogatása

Or. en

Módosítás 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a tudástranszfer erősítése a kutatástól 
és fejlesztéstől az oktatás valamennyi 
szintjére;

Or. en

Módosítás 193
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a kutatásnak olyan irányban történő 
erősítése, hogy jobban megfeleljen a civil 
társadalmi szervezetek által kifejezett 
szükségleteknek

Or. en

Módosítás 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) Felelősségteljes kutatás és innováció

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

Módosítás 195
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Ipari vezető szerep” című II. rész –
a(z) XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
„Ipari vezető szerep” prioritással 
összhangban – a következő különös 
célkitűzésekkel erősíti meg az ipari vezető 
szerepet és a versenyképességet:

Az „Ipari és a szolgáltatás ágazatban 
betöltött vezető szerep” című II. rész – a(z) 
XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott
„Ipari és a szolgáltatás ágazatban betöltött
vezető szerep” prioritással összhangban – a 
következő különös célkitűzésekkel erősíti 
meg az ipari és a szolgáltatás ágazatban 
betöltött vezető szerepet és a 
versenyképességet:

Or. ro
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Módosítás 196
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Európa ipari vezető szerepének 
fellendítése a kutatás, technológiai 
fejlesztés, demonstráció és innováció révén 
a következő alap- és ipari technológiák 
területén:

a) Európa ipari és a szolgáltatás ágazatban 
betöltött vezető szerepének fellendítése a 
kutatás, technológiai fejlesztés, 
demonstráció és innováció révén a 
következő alap- és ipari technológiák 
területén:

Or. ro

Módosítás 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iva) víztechnológia;

Or. en

Módosítás 198
Alyn Smith

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – vi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(via) vidéki tudomány és állategészségügy;

Or. en
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Módosítás 199
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kockázatfinanszírozáshoz jutás 
lehetőségének bővítése a kutatásba és 
innovációba való beruházás érdekében;

b) a kockázatfinanszírozáshoz jutás 
lehetőségének bővítése a kutatásba és 
innovációba való beruházás és a kutatási 
eredmények kihasználása érdekében;

Or. en

Módosítás 200
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kis- és középvállalkozások körében az 
innováció fokozása.

c) a kis- és középvállalkozások körében az 
innováció fokozása, valamint azon 
kapacitásuk növelése, hogy hozzáférjenek 
a kutatási eredményekhez és elsajátítsák, 
illetve hogy innovatív termékekké és 
szolgáltatásokká alakítsák azokat.

Or. en

Módosítás 201
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kis- és középvállalkozások körében az 
innováció fokozása.

c) a kis- és középvállalkozások körében az 
innováció támogatása.
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Or. en

Módosítás 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Társadalmi kihívások” című III. rész 
a(z) XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott
„Társadalmi kihívások” prioritáshoz a 
következő különös célkitűzésekhez az 
alábbi különös célkitűzéseket követő 
kutatással, technológiai fejlesztéssel, 
demonstrációval és innovációval járul 
hozzá:

A „Társadalmi kihívások” című III. rész 
a(z) XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
„Társadalmi kihívások” prioritáshoz a 
következő különös célkitűzésekhez az 
alábbi különös célkitűzéseket követő 
kutatással, technológiai fejlesztéssel, 
demonstrációval és innovációval és a 
kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
kérdésekkel járul hozzá:

Or. en

Módosítás 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élethosszig tartó egészség és a jólét 
javítása;

a) az élethosszig tartó egészség és a jólét 
javítása, valamint az idősödő személyek 
önállóságának fenntartására irányuló 
megoldások javítása;

Or. en
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Módosítás 204
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élethosszig tartó egészség és a jólét 
javítása;

a) az élethosszig tartó egészség és jólét 
javítása, figyelemmel a fogyatékosságra;

Or. en

Módosítás 205
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a társadalmi szempontból jelentős 
kutatási szükségletek és prioritások 
azonosítása a civil társadalom és a 
kutatók közötti párbeszéd fórumainak 
létrehozása révén, valamint a civil 
társadalom részvételének biztosítása a 
társadalmi kihívások alá tartozó kutatási 
programok meghatározásában, 
végrehajtásában és értékelésében;

Or. fr

Módosítás 206
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő tartalékok biztosítása 
biztonságos és jó minőségű 

b) megfelelő tartalékok biztosítása 
biztonságos és jó minőségű 
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élelmiszerekből és más, bioalapú 
termékekből a produktív és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszerek 
fejlesztése révén, ami ösztönözni fogja az 
ezekhez kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, és emellett a 
versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat is;

élelmiszerekből és más, bioalapú 
termékekből hosszú távú produktív és 
erőforrás-hatékony elsődleges termelési 
rendszerek fejlesztése révén, ami 
ösztönözni fogja az ezekhez kapcsolódó 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, megerősíti 
és táplálja az erőforrás alapokat és emellett 
a versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat is;

Or. en

Módosítás 207
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő tartalékok biztosítása 
biztonságos és jó minőségű
élelmiszerekből és más, bioalapú 
termékekből a produktív és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszerek 
fejlesztése révén, ami ösztönözni fogja az 
ezekhez kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, és emellett a 
versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat is;

b) megfelelő tartalékok biztosítása 
biztonságos élelmiszerekből, minőségi 
mezőgazdaság biztosítása és más, 
bioalapú termékekből elegendő ellátmány 
biztosítása a produktív és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszerek 
fejlesztése révén, ami ösztönözni fogja az 
ezekhez kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, és emellett a 
versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat is;

Or. pt

Indokolás

Mivel a felsorolt társadalmi kihívások elegendő mennyiségű biztonságos élelmiszer-
szállítmányt foglalnak magukban, nem szabad szem elől téveszteni, hogy a minőségi 
mezőgazdaság a szükséges előfeltételek egyike.

Módosítás 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő tartalékok biztosítása 
biztonságos és jó minőségű 
élelmiszerekből és más, bioalapú 
termékekből a produktív és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszerek 
fejlesztése révén, ami ösztönözni fogja az 
ezekhez kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, és emellett a 
versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat is;

b) megfelelő tartalékok biztosítása 
biztonságos és jó minőségű 
élelmiszerekből és más, bioalapú 
termékekből a produktív és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszerek 
fejlesztése révén, ami ösztönözni fogja az 
ezekhez kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, és emellett a 
versenyképes és fenntartható ellátási 
láncokat is;

Or. en

Módosítás 209
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő tartalékok biztosítása 
biztonságos és jó minőségű 
élelmiszerekből és más, bioalapú 
termékekből a produktív és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszerek 
fejlesztése révén, ami ösztönözni fogja az 
ezekhez kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, és emellett a 
versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat is;

b) megfelelő tartalékok biztosítása 
biztonságos és jó minőségű 
élelmiszerekből és más, bioalapú 
termékekből a produktív, fenntartható és 
erőforrás-hatékony elsődleges termelési 
rendszerek fejlesztése révén, ami 
ösztönözni fogja az ezekhez kapcsolódó 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, és emellett 
a versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ellátási láncokat is;

Or. en

Módosítás 210
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megbízható, fenntartható és
versenyképes energiarendszerre való 
áttérés a növekvő erőforráshiány, a 
növekvő energiaigény és az 
éghajlatváltozás kihívásaival szembesülve;

c) kiemelten hatékony, fenntartható, 
biztonságos, megújuló alapú és 
versenyképes energiarendszerre való 
áttérés a növekvő erőforráshiány, a 
növekvő energiaigény és az 
éghajlatváltozás kihívásaival szembesülve;

Or. en

Módosítás 211
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megbízható, fenntartható és 
versenyképes energiarendszerre való 
áttérés a növekvő erőforráshiány, a 
növekvő energiaigény és az 
éghajlatváltozás kihívásaival szembesülve;

c) egy megbízható, fenntartható és 
versenyképes energiarendszerre való 
áttérés, amely nagyobb hangsúlyt fektet a 
megújuló energiákra, tekintettel a 
fokozódó erőforráshiányra, a növekvő 
energiaigényre és az éghajlatváltozásra.

Or. pt

Indokolás

A megújuló energiákra fektetett nagyobb hangsúly a szükséges plusz egy fenntarthatóbb 
energiarendszerre való áttéréshez, ezért a konkrét célkitűzések között kell szerepeltetni.

Módosítás 212
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megbízható, fenntartható és 
versenyképes energiarendszerre való 
áttérés a növekvő erőforráshiány, a 
növekvő energiaigény és az 
éghajlatváltozás kihívásaival szembesülve;

c) energiahatékonyság-növelés és
megbízható, fenntartható és versenyképes 
energiarendszerre való áttérés a növekvő 
erőforráshiány, a növekvő energiaigény és 
az éghajlatváltozás kihívásaival 
szembesülve;

Or. ro

Módosítás 213
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) erőforrás-hatékony, környezetbarát, 
biztonságos és fennakadás nélküli európai 
közlekedési rendszer megvalósítása a 
polgárok, a gazdaság és a társadalom 
hasznára;

d) olyan európai közlekedési rendszer 
megvalósítása az európai polgárok, a 
gazdaság és a társadalom hasznára, amely 
valamennyi tagállamot magában foglalja 
és erőforrás-hatékonnyá, 
környezetbaráttá, biztonságossá és 
fennakadás nélkülivé fog válni;

Or. ro

Módosítás 214
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) erőforrás-hatékony, környezetbarát, 
biztonságos és fennakadás nélküli európai 
közlekedési rendszer megvalósítása a 
polgárok, a gazdaság és a társadalom 
hasznára;

d) erőforrás-hatékony, környezetbarát, 
biztonságos, megbízható és fennakadás 
nélküli európai közlekedési rendszer 
megvalósítása a polgárok, a gazdaság és a 
társadalom hasznára;
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Or. en

Módosítás 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az erőforrás-hatékony és az 
éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság, 
valamint a fenntartható nyersanyag-ellátás 
megvalósítása annak érdekében, hogy 
teljesíteni lehessen a Föld növekvő 
népességének igényeit bolygónk 
természetes erőforrásainak fenntartható 
korlátain belül;

e) e) az erőforrás-hatékony és az 
éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság 
megvalósítása, az éghajlatváltozás 
ökoszisztémaszerkezet-eltolódásra 
gyakorolt hatásai, valamint a fenntartható 
nyersanyag-ellátás annak érdekében, hogy 
teljesíteni lehessen a Föld növekvő 
népességének igényeit bolygónk 
természetes erőforrásainak fenntartható 
korlátain belül;

Or. en

Módosítás 216
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az erőforrás-hatékony és az 
éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság, 
valamint a fenntartható nyersanyag-ellátás 
megvalósítása annak érdekében, hogy 
teljesíteni lehessen a Föld növekvő 
népességének igényeit bolygónk 
természetes erőforrásainak fenntartható 
korlátain belül;

e) az erőforrás-hatékony és az 
éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság, 
valamint a fenntartható nyersanyag-ellátás, 
felhasználás és kezelés megvalósítása 
annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen 
a Föld növekvő népességének igényeit 
bolygónk természetes erőforrásainak 
fenntartható korlátain belül;

Or. en
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Módosítás 217
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az erőforrás-hatékony és az 
éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság, 
valamint a fenntartható nyersanyag-ellátás 
megvalósítása annak érdekében, hogy 
teljesíteni lehessen a Föld növekvő 
népességének igényeit bolygónk 
természetes erőforrásainak fenntartható 
korlátain belül;

e) az erőforrás-hatékony, erőforrás 
megőrző és az éghajlatváltozásnak 
ellenálló, valamint tisztességes gazdaság, 
valamint a fenntartható nyersanyag-ellátás 
megvalósítása annak érdekében, hogy 
teljesíteni lehessen a Föld növekvő 
népességének igényeit bolygónk 
természetes erőforrásainak fenntartható 
korlátain belül;

Or. en

Módosítás 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) alkalmazkodás az éghajlatváltozás 
vízciklussal, a biológiai sokféleség 
csökkenésével és a természetierőforrás-
gazdálkodással kapcsolatos hátrányos 
hatásaihoz társuló kihívásokhoz;

Or. en

Módosítás 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az inkluzív, innovatív és biztonságos 
európai társadalmak elősegítése a példa 
nélküli változások és növekvő kölcsönös 
globális függőség összefüggésében.

f) az inkluzív, innovatív és biztonságos 
európai társadalmak elősegítése a példa 
nélküli változások és növekvő kölcsönös 
globális függőség összefüggésében, 
beleértve a kiválóság népszerűsítését és a 
részvétel szélesebb körűvé tételét.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 220
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az inkluzív, innovatív és biztonságos 
európai társadalmak elősegítése a példa 
nélküli változások és növekvő kölcsönös 
globális függőség összefüggésében.

f) az egyenlő, inkluzív, innovatív és 
gondolkodó európai társadalmak 
elősegítése a példa nélküli változások, a 
nemek között továbbra is fennálló 
egyenlőtlenségek és növekvő kölcsönös 
globális függőség összefüggésében;

Or. en

Módosítás 221
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a társadalomban a tudás 
sokféleségének kiaknázása és 
hozzájárulás a társadalmi innovációhoz a 
kutatásra vonatkozó, részvételen alapuló 
megközelítések révén;

Or. fr

Módosítás 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a városi és vidéki térségek közötti 
koherens kapcsolatok előmozdítása a 
környezeti fenntarthatóság javítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 223
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) társadalmi vezető szerep javítása egy 
tisztességes gazdaság számára részvételi és 
tudományokon átívelő kutatás és 
társadalmi innováció útján.

Or. en



PE492.816v01-00 36/135 AM\907982HU.doc

HU

Módosítás 224
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) hálózatépítési kiválóság

Or. en

Módosítás 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) a társadalom és az intézmények 
tudományos eredményekhez és 
innovációhoz, demográfiai és éghajlati 
változásokhoz és más fő társadalmi 
kérdésekhez való alkalmazkodásának 
előmozdítása.

Or. en

Módosítás 226
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az egyedi programot értékelni kell az 
eredményességi mutatókhoz mért 
eredmények és hatás vonatkozásában, 
beleértve a befolyásos szakfolyóiratokban 
közzétett publikációkat, a kutatók 
mozgását, a kutatási infrastruktúra 
hozzáférhetőségét, az adósság- és 

5. Az egyedi programot értékelni kell az 
eredményességi mutatókhoz mért 
eredmények és hatás vonatkozásában, 
beleértve a befolyásos szakfolyóiratokban 
közzétett publikációkat, a szabadalmak és 
az IPR-ek létrehozását, a kutatók 
mozgását, a kutatási infrastruktúra 
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kockázatitőke-finanszírozás útján 
mozgósított beruházásokat, az adott 
vállalkozás vagy piac esetében újnak 
számító innovációkat bevezető kkv-ket, a 
szakpolitikai dokumentumokban a 
vonatkozó kutatási tevékenységekre tett 
utalásokat, valamint a szakpolitikákra tett 
különös hatások eseteit is.

hozzáférhetőségét, az adósság- és 
kockázatitőke-finanszírozás útján 
mozgósított beruházásokat, az induló és 
hasznosító vállalkozások létrehozását és 
az adott vállalkozás vagy piac esetében 
újnak számító innovációkat bevezető kkv-
ket, a szakpolitikai dokumentumokban a 
vonatkozó kutatási tevékenységekre tett 
utalásokat, valamint a szakpolitikákra tett 
különös hatások eseteit is.

E teljesítményjelzőket a Horizont 2020 
valamennyi programján keresztül 
legalább évente egyszer kerülnek 
közzétételre és egy nyilvános oldalon 
folyamatosan hozzáférhetők lesznek a 
polgárok számára. Időszakonként 
kerülnek közzétételre az Unió fő globális 
versenytársaival szembeni részletes 
összehasonlítások arról, hogy a Horizont 
2020 milyen kutatási és innovációs 
eredményeket tud felmutatni.

Or. en

Módosítás 227
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A(z) XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdése szerint az egyedi program 
végrehajtásának költségvetése 86 198 
millió EUR.

1. Az egyedi program végrehajtásának 
költségvetése megfelel a(z) XX/2012/EU 
[„Horizont 2020” keretprogram] rendelet 6. 
cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

Or. it

Módosítás 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság igazgatási kiadásai a(z) 
XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 6. cikkének (2) 
bekezdésében az egyedi program I., II. és 
III. részeire meghatározott összegnek 
legfeljebb 6%-a lehet.

törölve

Or. en

Módosítás 229
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság igazgatási kiadásai a(z) 
XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 6. cikkének (2) 
bekezdésében az egyedi program I., II. és 
III. részeire meghatározott összegnek 
legfeljebb 6%-a lehet.

3. A Bizottság igazgatási kiadásai a(z) 
XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 6. cikkének (2) 
bekezdésében az egyedi program I., II. és 
III. részeire meghatározott összegnek 
legfeljebb 3%-a lehet.

Or. it

Indokolás

Az adminisztratív és menedzsmentköltségek csökkentek azért, hogy erőforrást 
csatornázhassanak a keretprogram konkrét célkitűzéseinek elérésére.

Módosítás 230
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság közös vagy elkülönített 
munkaprogramot fogad el az egyedi 
program 2. cikk (2) bekezdésének a), b) és 
c) pontjában említett I, II. és III. részének 
végrehajtására, az „Európa tudományos 
alapjainak megerősítése a felderítő 
kutatásban” különös célkitűzés szerinti 
cselekvések végrehajtása kivételével. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 9. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell megalkotni.

2. A Bizottság közös vagy elkülönített 
munkaprogramot fogad el az egyedi 
program 2. cikk (2) bekezdésének a), b) és 
c) pontjában említett I, II. és III. részének 
végrehajtására, az „Európa tudományos 
alapjainak megerősítése a felderítő 
kutatásban” különös célkitűzés szerinti 
cselekvések végrehajtása kivételével. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 9. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell megalkotni 2013. június 30-ig.

Or. en

Indokolás

A keretprogramot 2014. január 1-jétől kell végrehajtani, némi időt kell hagyni a technikai 
előkészítésre, a programok, dokumentumok és űrlapok feltöltésére.

Módosítás 231
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 9. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárást alkalmaznk kell az 
intézkedések jóváhagyására, beleértve az 
emberi embriók felhasználását vagy az 
emberi embrionális őssejtek 
felhasználását.

Or. en

Indokolás

2010. november 11-i állásfoglalásában az Európai Parlament fenntartását fejezte ki amiatt, 
hogy eltörlik azt a jogi követelményt, amely a 7. keretprogram keretében a különleges etikai 
vonatkozású és vitatott finanszírozási esetekre vonatkozott. A szóban forgó követelmény a 
tagállamok kulturális sokszínűségének és etikai opcióinak tiszteletben tartására vonatkozó 
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uniós elvhez is kapcsolódik, amelyeket figyelembe kell venni a vonatkozó finanszírozás 
elosztása során.

Módosítás 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A munkaprogramok figyelembe veszik a 
tudomány, a technológia és az innováció 
állapotát nemzeti, uniós és nemzetközi 
szinten, valamint a releváns szakpolitikai, 
piaci és társadalmi fejleményeket. A 
munkaprogramok információt tartalmaznak 
a tagállamok által végrehajtott kutatási és 
innovációs cselekvések koordinációjáról, 
olyan területeken is, ahol közös 
programozási kezdeményezések vannak. A 
munkaprogramok szükség szerint 
frissítendők.

5. A munkaprogramok figyelembe veszik a 
tudomány, a technológia és az innováció 
állapotát nemzeti, uniós és nemzetközi 
szinten, valamint a releváns szakpolitikai, 
piaci és társadalmi fejleményeket. A 
munkaprogramok információt tartalmaznak 
a tagállamok (így köztük azok régiói) által 
végrehajtott kutatási és innovációs 
cselekvések koordinációjáról, olyan 
területeken is, ahol közös programozási 
kezdeményezések vannak. A 
munkaprogramok szükség szerint 
frissítendők.

Or. en

Módosítás 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A munkaprogramok kialakítása során 
a Bizottság köteles konzultálni az 
akadémiai és az ipari szféra, a 
végfelhasználók és a civil társadalom 
legelismertebb és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező érdekeltjeivel, 
biztosítva ezáltal az összes szektorra és 
érintett kutatási területre kiterjedő 
sokféleséget annak érdekében, hogy 
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figyelemmel kísérjék a jelenlegi és 
tervezett intézkedések megfelelőségét és 
elégségességét, illetve hogy tudatában 
legyenek az elhanyagolt témaköröknek és 
megkettőzött erőfeszítéseknek. A 
Bizottságnak a már meglévő kozultációs 
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

Indokolás

A Carvalho-jelentésen alapuló módosítás, 18. módosítás, a 25. módosításból is merített 
ötletekkel.

Módosítás 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az egyedi program 2. cikk (2) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett I., II. és III. részének 
végrehajtására szóló munkaprogramok 
meghatározzák az elérni kívánt 
célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a 
végrehajtás módszerét és a munkaprogram 
teljes összegét, beleértve – adott esetben –
az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kiadások összegére vonatkozó indikatív 
adatokat is. Tartalmazzák a 
finanszírozandó tevékenységek leírását, az 
egyes cselekvésekre felhasználható 
összeget, végrehajtásuk indikatív 
menetrendjét, valamint a többéves 
megközelítést és a végrehajtás következő 
éveire vonatkozó stratégiai irányvonalakat. 
Részüket képezik a támogatási prioritások, 

6. Az egyedi program 2. cikk (2) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett I., II. és III. részének 
végrehajtására szóló munkaprogramok 
meghatározzák az elérni kívánt 
célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a 
végrehajtás módszerét és a munkaprogram 
teljes összegét, beleértve – adott esetben –
az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kiadások összegére vonatkozó indikatív 
adatokat is. Tartalmazzák a 
finanszírozandó tevékenységek leírását, az 
egyes cselekvésekre felhasználható 
összeget, a cselekvés TRL jelzőszámát, 
végrehajtásuk indikatív menetrendjét, 
valamint a többéves megközelítést és a 
végrehajtás következő éveire vonatkozó 
stratégiai irányvonalakat. Részüket képezik 
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az alapvető értékelési szempontokat és a 
társfinanszírozás legmagasabb mértékét. A 
munkaprogramok lehetővé teszik az olyan, 
alulról felfelé építkező megközelítéseket, 
amelyek innovatív módon próbálják elérni 
a célkitűzéseket.

a támogatási prioritások, az alapvető 
értékelési szempontokat és a 
társfinanszírozás legmagasabb mértékét. A 
munkaprogramok lehetővé teszik az olyan, 
alulról felfelé építkező megközelítéseket, 
amelyek innovatív módon próbálják elérni 
a célkitűzéseket.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a munkaprogramjában sürgetett intézkedéseibe jelzőszámot kell beiktatnia a 
Technológiai Készültségi Szint (TRL) fokának mérésére, amelyet a NASA alakított ki, de 
világszerte alkalmazzák széles körben a kormányzatok K+F szakpolitikai osztályain.

Módosítás 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás, az innováció és a strukturális 
alapok területének összekapcsolását 
szolgáló eszközöket a „Tudás régiói” és az 
„Intelligens szakosodási platform” 
programok keretében kell végrehajtani; a 
kiválósági fokozatok objektív mutatóinak 
létrehozása érdekében e két eszköz 
mindegyikét az EKT-n belül kell 
végrehajtani

Or. en

Módosítás 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaprogramokban kiegyensúlyozott 
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számban kell szerepelnie kisebb 
(célirányos), közepes és nagy (átfogó) 
projekteknek. Kis volumenű projektek 
hatékony módon segíthetik elő a kkv-k 
részvételét, de nem korlátozódhatnak 
kizárólag a kkv-kra.

Or. en

Módosítás 237
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaprogramok ezen túlmenően külön 
szakaszban foglalkoznak a(z) XX/2012/EU 
[„Horizont 2020” keretprogram] rendelet 
13. cikkében említett – egy prioritáson 
belül, illetőleg két vagy több prioritásban –
több területet érintő cselekvések 
meghatározásával. Ezeket a cselekvéseket 
integráltan kell végrehajtani.

A munkaprogramok ezen túlmenően külön 
szakaszban foglalkoznak a(z) XX/2012/EU 
[„Horizont 2020” keretprogram] rendelet 
13. cikkében említett – egy prioritáson 
belül, illetőleg két vagy több prioritásban –
több területet érintő cselekvések 
meghatározásával. Ezeket a cselekvéseket 
integráltan kell végrehajtani. Mivel a 
nemek közötti egyenlőség az egyik 
alapvető uniós jog, azt szisztematikusan 
meg kell valósítani.

Or. en

Módosítás 238
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A Horizont 2020 azon részének 
végrehajtására vonatkozó 
munkaprogramot, amelyre e külön 
program 3. cikke (3) bekezdésének f) 
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pontjában hivatkoznak és minden, az 
ilyen programok alapján megjelentetett 
versenykiírást annak kiadása előtt először 
előzetes etikai és társadalmi 
hatásvizsgálatnak kellene alávetni, amely 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
alapul szolgáló K+F napirend potenciális 
társadalmi hatásait.

Or. en

Módosítás 239
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság létrehozza az Európai 
Kutatási Tanácsot (a továbbiakban: EKT), 
mely a „Kiváló tudomány” című I. rész 
szerinti, az „Európa tudományos alapjainak 
megerősítése a felderítő kutatásban” 
különös célkitűzéséhez kapcsolódó 
cselekvések végrehajtásának eszköze. Az 
Európai Kutatási Tanács a 2007/134/EK 
határozattal létrehozott Európai Kutatási 
Tanács jogutódja.

1. A Parlament és a Tanács véleményének 
beszerzését követően a Bizottság 
létrehozza az Európai Kutatási Tanácsot (a 
továbbiakban: EKT), mely a „Kiváló 
tudomány” című I. rész szerinti, az 
„Európa tudományos alapjainak 
megerősítése a felderítő kutatásban” 
különös célkitűzéséhez kapcsolódó 
cselekvések végrehajtásának eszköze. Az 
Európai Kutatási Tanács a 2007/134/EK 
határozattal létrehozott Európai Kutatási 
Tanács jogutódja.

Or. fr

Módosítás 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság létrehozza az Európai 
Kutatási Tanácsot (a továbbiakban: EKT), 

1. (A magyar nyelvű változatot nem érinti.)
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mely a „Kiváló tudomány” című I. rész 
szerinti, az „Európa tudományos alapjainak 
megerősítése a felderítő kutatásban” 
különös célkitűzéséhez kapcsolódó 
cselekvések végrehajtásának eszköze. Az 
Európai Kutatási Tanács a 2007/134/EK 
határozattal létrehozott Európai Kutatási 
Tanács jogutódja.

Or. fr

Módosítás 241
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnököt – a célzott keresőbizottság 
közreműködésével lebonyolított felvételi 
eljárás nyomán – a Bizottság nevezi ki 
négyéves időtartamra szóló, egy ízben 
megújítható megbízatással. A felvételi 
eljárást és a kiválasztott jelöltet a 
Tudományos Tanácsnak jóvá kell hagynia

Az elnököt – a célzott keresőbizottság 
közreműködésével lebonyolított felvételi 
eljárás nyomán – a Bizottság nevezi ki 
négyéves időtartamra szóló, egy ízben 
megújítható megbízatással. A felvételi 
eljárást és a kiválasztott jelöltet a 
Tudományos Tanácsnak jóvá kell hagynia
A Bizottság – a Tudományos Tanács, a 
Parlament és a Tanács véleményének 
beszerzését követően – elbocsáthatja az 
EKT elnökét, ha az nem az Európai Unió 
érdekeit szem előtt tartva látja el 
feladatait.

Or. fr

Módosítás 242
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnököt – a célzott keresőbizottság Az elnököt – a célzott keresőbizottság 
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közreműködésével lebonyolított felvételi 
eljárás nyomán – a Bizottság nevezi ki 
négyéves időtartamra szóló, egy ízben 
megújítható megbízatással. A felvételi 
eljárást és a kiválasztott jelöltet a 
Tudományos Tanácsnak jóvá kell hagynia

közreműködésével lebonyolított felvételi 
eljárás nyomán – a Bizottság nevezi ki 
négyéves időtartamra szóló, egy ízben 
megújítható megbízatással. A felvételi 
eljárást és a kiválasztott jelöltet a 
Tudományos Tanácsnak jóvá kell hagynia.
Az eljárás befejezése előtt a Bizottság 
jelentést készít az Európai Parlament és a 
Tanács számára, amelyek véleményt 
nyilváníthatnak a kiválasztott jelöltről.

Or. it

Indokolás

Az EKT elnöke kinevezési eljárása átláthatóságának biztosítása érdekében.

Módosítás 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnököt – a célzott keresőbizottság 
közreműködésével lebonyolított felvételi 
eljárás nyomán – a Bizottság nevezi ki 
négyéves időtartamra szóló, egy ízben 
megújítható megbízatással. A felvételi 
eljárást és a kiválasztott jelöltet a 
Tudományos Tanácsnak jóvá kell hagynia

Az elnököt – a független, célzott 
keresőbizottság közreműködésével 
lebonyolított átlátható felvételi eljárás 
nyomán – a Bizottság nevezi ki négyéves 
időtartamra szóló, egy ízben megújítható 
megbízatással. A felvételi eljárást és a 
kiválasztott jelöltet a Tudományos 
Tanácsnak jóvá kell hagynia

Or. en

Módosítás 244
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elnök betölti a Tudományos Tanács 
elnöki tisztségét, biztosítja irányítását és a 
célzott végrehajtási struktúrával való 
kapcsolattartását, továbbá a tudomány 
világában képviseli azt.

Az elnök betölti a Tudományos Tanács 
elnöki tisztségét, biztosítja irányítását és a 
célzott végrehajtási struktúrával való 
kapcsolattartását, tevékenységéért a 
Bizottságnak elszámolással tartozik, 
továbbá a tudomány világában képviseli 
azt.

Or. it

Módosítás 245
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az Európai Kutatási Tanácsnak a 
tudományos kiválóság, az autonómia, a 
hatékonyság, az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság elvei alapján kell 
működnie. Biztosítania kell az Európai 
Kutatási Tanács 2006/972/EK tanácsi 
határozat értelmében végzett 
cselekvéseinek folytonosságát.

4. Az Európai Kutatási Tanácsnak a 
tudományos kiválóság, az autonómia, a 
hatékonyság, az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság elvei alapján kell 
működnie. Az értékelési eljárások során 
gondoskodik a nemekkel kapcsolatos, nem 
tudatos előítéletek megfelelő elhárításáról. 
Biztosítania kell az Európai Kutatási 
Tanács 2006/972/EK tanácsi határozat 
értelmében végzett cselekvéseinek 
folytonosságát.

Or. en

Módosítás 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Tudományos Tanács a legnagyobb 1. A Tudományos Tanács a legnagyobb 
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szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező, a 
kutatási területek sokféleségét biztosító 
tudósokból, mérnökökből és kutatókból áll, 
akik saját minőségükben, külső érdekektől 
függetlenül járnak el.

szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező, a 
kutatási területek sokféleségét biztosító 
tudósokból, mérnökökből és kutatókból áll, 
akik saját minőségükben, külső érdekektől 
függetlenül járnak el. A Tudományos 
Tanács összeállításakor a nemek közötti 
egyenlőség megvalósítására kell 
törekedni.

Or. en

Módosítás 247
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Tudományos Tanács a legnagyobb 
szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező, a 
kutatási területek sokféleségét biztosító 
tudósokból, mérnökökből és kutatókból
áll, akik saját minőségükben, külső 
érdekektől függetlenül járnak el.

1. A Tudományos Tanács a legnagyobb 
szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező, a 
kutatási területek és nemzetiségek
sokféleségét biztosító, 30 főnyi tudósból, 
mérnökből és kutatóból áll, akik saját 
minőségükben, külső érdekektől 
függetlenül járnak el.

Or. en

Módosítás 248
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Tudományos Tanács a legnagyobb 
szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező, a 
kutatási területek sokféleségét biztosító 
tudósokból, mérnökökből és kutatókból

1. A Tudományos Tanácsnak legfeljebb 
hat tagja van, akiket a legnagyobb 
szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező, a 
kutatási területek sokféleségét biztosító 
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áll, akik saját minőségükben, külső 
érdekektől függetlenül járnak el.

tudósok, mérnökök és kutatók köréből 
nevezik ki, és akik saját minőségükben, 
külső érdekektől függetlenül járnak el.

Or. it

Módosítás 249
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tudományos Tanács tagjait a Bizottság 
nevezi ki a tudományos tanáccsal 
egyetértésben lefolytatott független és 
átlátható kiválasztási eljárás 
eredményeképpen, amelynek része a 
tudományos közösséggel való konzultáció 
és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
tett jelentés.

A Tudományos Tanács tagjait a Bizottság 
nevezi ki a tudományos tanáccsal 
egyetértésben lefolytatott független és 
átlátható kiválasztási eljárás 
eredményeképpen, amelynek része a 
tudományos közösséggel való konzultáció 
és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
tett jelentés. A Tudományos Tanács, a 
Parlament és a Tanács véleményének 
beszerzését követően a Tudományos 
Tanács tagjai elbocsáthatók, ha nem az 
Európai Unió érdekeit szem előtt tartva 
látják el feladataikat.

Or. fr

Indokolás

Úgy tűnik, hogy jó irányítás valósul meg a Tudományos Tanács tagjainak elbocsátására 
vonatkozó eljárásról történő rendelkezéssel, ami mozgásteret biztosít a Parlament és a 
Tanács számára véleményük megadására.

Módosítás 250
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tudományos Tanács tagjait a Bizottság 
nevezi ki a tudományos tanáccsal
egyetértésben lefolytatott független és 
átlátható kiválasztási eljárás 
eredményeképpen, amelynek része a 
tudományos közösséggel való konzultáció 
és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
tett jelentés.

A Tudományos Tanács tagjait a Bizottság 
nevezi ki a 6. cikk (3) bekezdésében 
szereplő kutatóbizottsággal egyetértésben 
lefolytatott független és átlátható 
kiválasztási eljárás eredményeképpen, 
amelynek része a tudományos közösséggel 
való konzultáció és az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak tett jelentés.

Or. it

Módosítás 251
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tudományos Tanács tagjait a Bizottság 
nevezi ki a tudományos tanáccsal 
egyetértésben lefolytatott független és 
átlátható kiválasztási eljárás 
eredményeképpen, amelynek része a 
tudományos közösséggel való konzultáció 
és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
tett jelentés.

A Tudományos Tanács tagjait a Bizottság 
nevezi ki a tudományos tanáccsal 
egyetértésben lefolytatott független és 
átlátható kiválasztási eljárás 
eredményeképpen, a nemek 
kiegyensúlyozott képviseletének 
biztosítása mellett, amelynek része a 
tudományos közösséggel való konzultáció 
és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
tett jelentés.

Or. ro

Módosítás 252
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tudományos Tanács tagjait a Bizottság A Tudományos Tanács tagjait a Bizottság 
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nevezi ki a tudományos tanáccsal 
egyetértésben lefolytatott független és 
átlátható kiválasztási eljárás 
eredményeképpen, amelynek része a 
tudományos közösséggel való konzultáció 
és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
tett jelentés.

nevezi ki a tudományos tanáccsal 
egyetértésben lefolytatott független és 
átlátható kiválasztási eljárás 
eredményeképpen, amelynek része a 
tudományos közösséggel való konzultáció 
és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
tett jelentés. Az Európai Kutatási 
Tanácsot az alulreprezentált nem esetén 
érvényes 40%-os cél figyelembe vételével 
kell összeállítani.

Or. en

Módosítás 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) magatartási kódexet állapít meg, amely 
többek között az összeférhetetlenség 
megelőzésében ad eligazítást.

e) magatartási kódexet állapít meg, amely 
többek között az összeférhetetlenség 
megelőzésében, valamint a szakmai 
titoktartásra és a kommunikációs 
kérdésekre vonatkozó szabályokról ad 
eligazítást.

Or. fr

Módosítás 254
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság biztosítja, hogy a célzott 
végrehajtó struktúra szigorúan, 
hatékonyan, de a szükséges 
rugalmassággal, kizárólag az Európai 
Kutatási Tanács célkitűzései és 
követelményei alapján működjön.

2. A Bizottság biztosítja, hogy a célzott 
végrehajtó struktúra szigorúan, 
hatékonyan, de a szükséges 
rugalmassággal, kizárólag az Európai 
Kutatási Tanács célkitűzései és ajánlásai 
alapján működjön.
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Or. en

Módosítás 255
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság e határozat 
hatálybalépésétől kezdődően határozatlan 
időre szóló felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására..

2. A Bizottság e határozat 
hatálybalépésétől kezdődően hét évre szóló 
felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására.

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a 
hét éves időtartam vége előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. ro

Módosítás 256
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
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jogi aktusok érvényességét. lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. ro

Módosítás 257
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Indokolás

Az EP-t nem csak tájékoztatni kell, hanem a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának ellenőrzését is el kell végeznie.

Módosítás 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Tanács bármikor visszavonhatja a 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 

3. A Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja a felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
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az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul értesíti arról a Tanácsot.

4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Or. en

Módosítás 260
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul értesíti arról a Tanácsot.

4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Or. ro

Módosítás 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha a Tanács jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül nem emelt ellene kifogást, 
vagy ha a Tanács az említett időtartam 
leteltét megelőzően arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. A 
Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
egy hónappal meghosszabbodik.

5. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha a Tanács és a 
Parlament a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül nem emelt ellene 
kifogást, vagy ha a Tanács és a Parlament
az említett időtartam leteltét megelőzően 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. A Tanács kezdeményezésére 
ezen időtartam egy hónappal 
meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 262
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha a Tanács jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül nem emelt ellene kifogást, 
vagy ha a Tanács az említett időtartam 
leteltét megelőzően arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. A 
Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
egy hónappal meghosszabbodik.

5. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy 
hónappal meghosszabbodik.

Or. ro
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Módosítás 263
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az Európai Parlamentet tájékoztatni 
kell a Bizottság által elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásáról, az azok ellen emelt 
kifogásokról, illetve a felhatalmazásnak a 
Tanács általi visszavonásáról.

törölve

Or. ro

Módosítás 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az Európai Parlamentet tájékoztatni kell 
a Bizottság által elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásáról, az azok ellen emelt 
kifogásokról, illetve a felhatalmazásnak a 
Tanács általi visszavonásáról.

6. Az Európai Parlamentet tájékoztatni kell 
a Bizottság által elfogadott
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásáról, az azok ellen a Tanács által 
emelt kifogásokról.

Or. en

Módosítás 265
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 2007/134/EK határozat hatályát 
veszti.
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Or. it

Indokolás

To be consistent with Article 6(1).

Módosítás 266
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyedi programnak juttatott pénzügyi 
források technikai és adminisztratív 
segítségnyújtásra is fordíthatók az egyedi 
program és a 2006/971/EK, a 
2006/972/EK, a 2006/973/EGK, a 
2006/974/EK és a 2006/975/EK 
határozatban részletezett intézkedések 
közötti átmenet biztosítása érdekében.

3. Az egyedi programnak juttatott pénzügyi 
források technikai és adminisztratív 
segítségnyújtásra is fordíthatók az egyedi 
program és a 2006/971/EK, a 
2006/972/EK, a 2006/973/EGK, a 
2006/974/EK és a 2006/975/EK 
határozatban részletezett intézkedések 
közötti átmenet biztosítása érdekében, 
legfeljesbb azonban a teljes 
forrásmennyiség 10%-a fordítható 
technikai és adminisztratív 
segítségnyújtásra.

Or. en

Indokolás

Elegendő forrást kell hagyni az új program fejlesztésére és végrehajtására fordított 
segítségnyújtásra.

Módosítás 267
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek a határozatnak a tagállamok a 
címzettjei.

Ennek a határozatnak a tagállamok és a 
Parlament a címzettjei.
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Or. fr

Módosítás 268
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet fog kapni az innováció 
széles körű értelmezésének biztosítása, 
amely nem csupán új termékek és 
szolgáltatások tudományos és technikai 
áttörések alapján való kifejlesztésére 
korlátozódik, hanem olyan szempontokat is 
magában foglal, mint a létező technológiák 
újfajta alkalmazása, a folyamatos javítás, 
valamint a nem technológiai és a szociális 
innováció. Csak az innováció holisztikus 
megközelítése tud egyszerre társadalmi 
problémákat orvosolni és versenyképes 
vállalkozások és iparágak forrásává válni.

Különös figyelmet fog kapni az innováció 
széles körű értelmezésének biztosítása, 
amely nem csupán új termékek és 
szolgáltatások tudományos és technikai 
áttörések alapján való kifejlesztésére 
korlátozódik, hanem olyan szempontokat is 
magában foglal, mint a létező technológiák 
újfajta alkalmazása, a folyamatos javítás, 
valamint a nem technológiai, szociális, 
kulturális és intézményi innováció. A 
multidiszciplináris kompetenciákba, a 
képességek megteremtésébe, valamint a 
szolgáltatási megoldásokon és 
immateriális tartalmakon alapuló 
ismeretekbe és értékekbe történő 
beruházáson keresztül is ösztönözni 
fogják a szolgáltatásokban megvalósuló 
innovációt. Csak az innováció holisztikus 
megközelítése tud egyszerre társadalmi 
problémákat orvosolni és versenyképes 
vállalkozások és iparágak forrásává válni.
A mukájukat a tudomány oktatásának és 
a nagyközönség kulturális 
tevékenységeken keresztül tudományba 
való bevonásának szentelő tudományos 
központok, múzeumok és egyesületek 
hozzájárulhatnak e prioritások 
megvalósításához, különösen ami a 
társadalmi kihívásokat illeti.

Or. en

Módosítás 269
Britta Thomsen
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.1 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet fog kapni az innováció 
széles körű értelmezésének biztosítása, 
amely nem csupán új termékek és 
szolgáltatások tudományos és technikai 
áttörések alapján való kifejlesztésére 
korlátozódik, hanem olyan szempontokat is 
magában foglal, mint a létező technológiák 
újfajta alkalmazása, a folyamatos javítás, 
valamint a nem technológiai és a szociális 
innováció. Csak az innováció holisztikus 
megközelítése tud egyszerre társadalmi 
problémákat orvosolni és versenyképes 
vállalkozások és iparágak forrásává válni.

Különös figyelmet fog kapni az innováció 
széles körű értelmezésének biztosítása, 
amely nem csupán új termékek és 
szolgáltatások tudományos és technikai 
áttörések alapján való kifejlesztésére 
korlátozódik, hanem olyan szempontokat is 
magában foglal, mint a létező technológiák 
újfajta alkalmazása, a folyamatos javítás, 
valamint a nem technológiai, szociális, 
nemi szempontokat figyelembe vevő, 
kulturális és intézményi innováció. A 
multidiszciplináris kompetenciákba, a 
képességek megteremtésébe, valamint a 
szolgáltatási megoldásokon és 
immateriális tartalmakon alapuló 
ismeretekbe és értékekbe történő 
beruházáson keresztül is ösztönözni 
fogják a szolgáltatásokban megvalósuló 
innovációt. Csak az innováció holisztikus 
megközelítése tud egyszerre társadalmi 
problémákat orvosolni és versenyképes 
vállalkozások és iparágak forrásává válni.

Or. en

Módosítás 270
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet fog kapni az innováció 
széles körű értelmezésének biztosítása, 
amely nem csupán új termékek és 
szolgáltatások tudományos és technikai 
áttörések alapján való kifejlesztésére 
korlátozódik, hanem olyan szempontokat is 

Különös figyelmet fog kapni az innováció 
széles körű értelmezésének biztosítása, 
amely nem csupán új termékek és 
szolgáltatások tudományos és technikai 
áttörések alapján való kifejlesztésére 
korlátozódik, hanem olyan szempontokat is 
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magában foglal, mint a létező technológiák 
újfajta alkalmazása, a folyamatos javítás, 
valamint a nem technológiai és a szociális 
innováció. Csak az innováció holisztikus 
megközelítése tud egyszerre társadalmi 
problémákat orvosolni és versenyképes 
vállalkozások és iparágak forrásává válni.

magában foglal, mint a létező technológiák 
újfajta alkalmazása, a folyamatos javítás, 
valamint a nem technológiai és a szociális 
innováció, valamint a lehető legmagasabb 
teljesítmény elérése a terjesztés, a 
hozzáférhetőség és a létrehozott ismeretek 
felhasználása tekintetében. Csak az 
innováció holisztikus megközelítése tud 
egyszerre társadalmi problémákat 
orvosolni és versenyképes vállalkozások és 
iparágak forrásává válni.

Or. fr

Módosítás 271
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák esetében kapnak 
különös hangsúlyt a végfelhasználóhoz és a 
piachoz közel működő kisegítő 
tevékenységek, mint például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepciótervek validálása. Ez adott 
esetben a szociális innovációt, valamint a 
keresleti oldali megközelítéseket – például 
az előzetes szabványosítást, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést és az 
innovatív megoldások beszerzését, a 
szabványosítást – és más felhasználó-
központú intézkedéseket támogató 
tevékenységeket is magában foglalja, hogy 
felgyorsítsa az innovatív termékek és 
szolgáltatások piacra bocsátását és 
terjesztését. Ezen túlmenően minden 
problémában és technológiában megfelelő 
lehetőség nyílik majd az alulról felfelé 
építkező megközelítéseknek és a nyitott, 
egyszerű és gyors programoknak, hogy 
Európa legjobb kutatói, vállalkozói és 
vállalkozásai lehetőséget kapjanak az 

Különösen a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák esetében kapnak 
különös hangsúlyt a végfelhasználóhoz és a 
piachoz közel működő kisegítő 
tevékenységek, mint például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepciótervek validálása. Ez adott 
esetben a szociális innovációt, a 
szolgáltatásokban megvalósuló innovációt
valamint a keresleti oldali 
megközelítéseket – például az előzetes 
szabványosítást, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést és az 
innovatív megoldások beszerzését, a 
szabványosítást – és más felhasználó-
központú intézkedéseket támogató 
tevékenységeket is magában foglalja, hogy 
felgyorsítsa az innovatív termékek és 
szolgáltatások piacra bocsátását és 
terjesztését. Ezen túlmenően minden 
problémában és technológiában megfelelő 
lehetőség nyílik majd az alulról felfelé 
építkező megközelítéseknek és a nyitott, 
egyszerű és gyors programoknak, hogy 
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általuk választott áttörő megoldások 
előterjesztésére.

Európa legjobb kutatói, vállalkozói és 
vállalkozásai lehetőséget kapjanak az 
általuk választott áttörő megoldások 
előterjesztésére.

A társadalmi kihívásokat illetően 
kihívásalapú megközelítést kell 
alkalmazni, amelyben az alaptudomány, 
az alkalmazott kutatás, az ismeretek 
átadása és az innováció egyformán fontos 
és egymással összefüggő alkotóelem. A 
társadalmi kihívásokon, valamint az alap-
és ipari technológiákon belül továbbá 
megfelelő egyensúlyba kell hozni a kisebb 
és a nagyobb projekteket, figyelembe véve
az érintett szektor szerkezetét, 
tevékenységi típusát, a technológiát és a 
kutatási területet.

Or. en

Módosítás 272
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák esetében kapnak 
különös hangsúlyt a végfelhasználóhoz és a 
piachoz közel működő kisegítő 
tevékenységek, mint például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepciótervek validálása. Ez adott 
esetben a szociális innovációt, valamint a 
keresleti oldali megközelítéseket – például 
az előzetes szabványosítást, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést és az 
innovatív megoldások beszerzését, a 
szabványosítást – és más felhasználó-
központú intézkedéseket támogató 
tevékenységeket is magában foglalja, hogy 
felgyorsítsa az innovatív termékek és 
szolgáltatások piacra bocsátását és 

Különösen a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák esetében kapnak 
különös hangsúlyt a végfelhasználóhoz és a 
piachoz közel működő kisegítő 
tevékenységek, mint például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepciótervek validálása. Ez adott 
esetben a szociális és a nemi szempotokat 
figyelembe vevő innovációt, a 
szolgáltatásokban megvalósuló innovációt
valamint a keresleti oldali 
megközelítéseket – például az előzetes 
szabványosítást, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést és az 
innovatív megoldások beszerzését, a 
szabványosítást – és más felhasználó-
központú intézkedéseket támogató 
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terjesztését. Ezen túlmenően minden 
problémában és technológiában megfelelő 
lehetőség nyílik majd az alulról felfelé 
építkező megközelítéseknek és a nyitott, 
egyszerű és gyors programoknak, hogy 
Európa legjobb kutatói, vállalkozói és 
vállalkozásai lehetőséget kapjanak az 
általuk választott áttörő megoldások 
előterjesztésére.

tevékenységeket is magában foglalja, hogy 
felgyorsítsa az innovatív termékek és 
szolgáltatások piacra bocsátását és 
terjesztését. Ezen túlmenően minden 
problémában és technológiában megfelelő 
lehetőség nyílik majd az alulról felfelé 
építkező megközelítéseknek és a nyitott, 
egyszerű és gyors programoknak, hogy 
Európa legjobb kutatói, vállalkozói és 
vállalkozásai lehetőséget kapjanak az 
általuk választott áttörő megoldások 
előterjesztésére.

Or. en

Módosítás 273
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák esetében kapnak 
különös hangsúlyt a végfelhasználóhoz és a 
piachoz közel működő kisegítő 
tevékenységek, mint például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepciótervek validálása. Ez adott 
esetben a szociális innovációt, valamint a 
keresleti oldali megközelítéseket – például 
az előzetes szabványosítást, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést és az 
innovatív megoldások beszerzését, a 
szabványosítást – és más felhasználó-
központú intézkedéseket támogató 
tevékenységeket is magában foglalja, hogy 
felgyorsítsa az innovatív termékek és 
szolgáltatások piacra bocsátását és 
terjesztését. Ezen túlmenően minden 
problémában és technológiában megfelelő 
lehetőség nyílik majd az alulról felfelé 
építkező megközelítéseknek és a nyitott, 
egyszerű és gyors programoknak, hogy 

Különösen a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák esetében kapnak 
különös hangsúlyt a végfelhasználóhoz és a 
piachoz közel működő kisegítő 
tevékenységek, mint például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepciótervek validálása. Ez a szociális 
innovációt, valamint a keresleti oldali 
megközelítéseket – például az előzetes 
szabványosítást, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést és az 
innovatív megoldások beszerzését, a 
szabványosítást – és más felhasználó-
központú intézkedéseket támogató 
tevékenységeket is magában foglalja, hogy 
felgyorsítsa az innovatív termékek és 
szolgáltatások piacra bocsátását és 
terjesztését. Ezen túlmenően minden 
problémában és technológiában megfelelő 
lehetőség nyílik majd az alulról felfelé 
építkező megközelítéseknek és a nyitott, 
egyszerű és gyors programoknak, hogy 
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Európa legjobb kutatói, vállalkozói és 
vállalkozásai lehetőséget kapjanak az 
általuk választott áttörő megoldások 
előterjesztésére.

Európa legjobb kutatói, vállalkozói és 
vállalkozásai lehetőséget kapjanak az 
általuk választott áttörő megoldások 
előterjesztésére.

Or. en

Módosítás 274
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák esetében kapnak 
különös hangsúlyt a végfelhasználóhoz és a 
piachoz közel működő kisegítő 
tevékenységek, mint például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepciótervek validálása. Ez adott 
esetben a szociális innovációt, valamint a 
keresleti oldali megközelítéseket – például 
az előzetes szabványosítást, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést és az 
innovatív megoldások beszerzését, a 
szabványosítást – és más felhasználó-
központú intézkedéseket támogató 
tevékenységeket is magában foglalja, hogy 
felgyorsítsa az innovatív termékek és 
szolgáltatások piacra bocsátását és 
terjesztését. Ezen túlmenően minden 
problémában és technológiában megfelelő 
lehetőség nyílik majd az alulról felfelé 
építkező megközelítéseknek és a nyitott, 
egyszerű és gyors programoknak, hogy 
Európa legjobb kutatói, vállalkozói és 
vállalkozásai lehetőséget kapjanak az 
általuk választott áttörő megoldások 
előterjesztésére.

Különösen a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák esetében kapnak 
különös hangsúlyt a végfelhasználóhoz és a 
piachoz közel működő kisegítő 
tevékenységek, mint például a 
demonstráció, a prototípus-készítés vagy a 
koncepciótervek validálása. Ez adott 
esetben a szociális innovációt, a 
szolgáltatásokban megvalósuló innovációt
valamint a keresleti oldali 
megközelítéseket – például az előzetes 
szabványosítást, a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést és az 
innovatív megoldások beszerzését, a 
szabványosítást – és más felhasználó-
központú intézkedéseket támogató 
tevékenységeket is magában foglalja, hogy 
felgyorsítsa az innovatív termékek és 
szolgáltatások piacra bocsátását és 
terjesztését. Ezen túlmenően minden 
problémában és technológiában megfelelő 
lehetőség nyílik majd az alulról felfelé 
építkező megközelítéseknek és a nyitott, 
egyszerű és gyors programoknak, hogy 
Európa legjobb kutatói, vállalkozói és 
vállalkozásai lehetőséget kapjanak az 
általuk választott áttörő megoldások 
előterjesztésére.

Or. en
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Módosítás 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.1 alpont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívásokat és az ipari vezető 
szerepet illetően kihívásalapú 
megközelítést kell alkalmazni, amelyben 
az alaptudomány, az alkalmazott kutatás, 
az ismeretek átadása és az innováció 
egyformán fontos és egymással 
összefüggő alkotóelem. Konszenzuson 
alapuló és a szétválasztó jellegűbb K+F+I 
közötti megfelelő egyensúly biztosítása 
érdekében a társadalmi kihívások és az 
ipari vezető szerep költségvetésének 
legalább 35%-a alulról felfelé építkező 
logikát kell, hogy kövessen, nyílt pályázati 
felhívásokon keresztül (előre 
meghatározott pályázati témák nélkül). A 
társadalmi kihívásokon, valamint az alap-
és ipari technológiákon belül továbbá 
megfelelő egyensúlyba kell hozni a kisebb 
és a nagyobb projekteket, figyelembe véve 
az érintett szektor szerkezetét, 
tevékenységi típusát, a technológiát és a 
kutatási területet.

Or. en

Módosítás 276
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
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kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 
területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 
válaszadást.

kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Az irányítási struktúra 
javítása érdekében bizonyítani kell, hogy 
az érintetteket és a civil társadalom 
képviselőit milyen mértékben vonták be az 
alulról felfelé építkező folyamatokba, a 
munkaprogramokba és a döntéshozatalba.
Ez szilárd tényeken, elemzésen és 
előrejelzésen alapul majd, és az 
előrehaladást megbízható eredményességi 
mutatók fogják jelezni. A kormányzás és 
programozás e több területet érintő 
megközelítése lehetővé teszi majd a 
„Horizont 2020” keretprogram minden 
különös célkitűzése közötti hatékony 
koordinációt és lehetővé fogja tenni a több 
célkitűzésre kiterjedő kihívásokra – ilyen 
például a fenntarthatóság, az 
éghajlatváltozás, a nemek közötti 
egyenlőség vagy a tengeri tudományok és 
technológiák – való válaszadást. A 
Horizont 2020 olyan tevékenységekre fog 
irányulni, amelyek esetében a nemzeti 
vagy regionális szintű beavatkozáshoz 
képest az uniós beavatkozás hozzáadott 
értéket jelent a méretgazdaságosság és a 
kritikus tömeg létrehozásával, a 
széttagoltság csökkentésével és az 
eredmények egész Unióra kiterjedő 
terjesztésének biztosításával. Ezek a 
tevékenységek transznacionális, 
versenyképességet megalapozó, 
együttműködésen alapuló jellegűek, és 
ezek teszik ki a „társadalmi kihívások” 
prioritás és a „vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés összesített teljes 
költségvetésének nagyobb részét.

Or. en
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Módosítás 277
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 
területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 
válaszadást.

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Az irányítási struktúra 
javítása érdekében bizonyítani kell, hogy a 
helyi vagy más érintetteket és a civil 
társadalom képviselőit milyen mértékben 
vonták be az alulról felfelé építkező
folyamatokba, a munkaprogramokba és a 
döntéshozatalba. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 
területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 
válaszadást. A Horizont 2020 olyan 
tevékenységekre fog irányulni, amelyek 
esetében a nemzeti vagy regionális szintű 
beavatkozáshoz képest az uniós 
beavatkozás hozzáadott értéket jelent a 
méretgazdaságosság és a kritikus tömeg 
létrehozásával, a széttagoltság 
csökkentésével és az eredmények egész 
Unióra kiterjedő terjesztésének 
biztosításával. Szükség van az intelligens 
szakosodást célzó nemzeti és regionális 
innovációs stratégiákra (RIS3). Ezek a 
tevékenységek transznacionális, 
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versenyképességet megalapozó, 
együttműködésen alapuló jellegűek, és 
ezek teszik ki a „társadalmi kihívások” 
prioritás és a „vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés összesített teljes 
költségvetésének nagyobb részét.

Or. en(Utalás a 25. módosításra; PE489.613v01-00)

Indokolás

Az intelligens szakosodási stratégiák jelentős szerepet játszanak az európai kutatási térség 
megvalósításában, mivel a hármas spirál modell vagy az összehasonlítható megközelítések 
segítségével megkönnyítik az érdekelt felek összehozását. Ennélfogva kulcsszerepet játszanak 
az Európa 2020 stratégia és az Innovatív Unió célkitűzéseinek megvalósításában.

Módosítás 278
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 
területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Az irányítási struktúra 
javítása érdekében bizonyítani kell, hogy 
az érintetteket és a civil társadalom 
képviselőit milyen mértékben vonták be az 
alulról felfelé építkező folyamatokba és a 
munkaprogramokba. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 
területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
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válaszadást. hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 
válaszadást. A Horizont 2020 olyan 
tevékenységekre fog irányulni, amelyek 
esetében a nemzeti vagy regionális szintű 
beavatkozáshoz képest az uniós 
beavatkozás hozzáadott értéket jelent a 
méretgazdaságosság és a kritikus tömeg 
létrehozásával, a széttagoltság 
csökkentésével és az eredmények egész 
Unióra kiterjedő terjesztésének 
biztosításával. Ezek a tevékenységek 
transznacionális, versenyképességet 
megalapozó, együttműködésen alapuló 
jellegűek, és ezek teszik ki a „társadalmi 
kihívások” prioritás és a „vezető szerep az 
alap- és az ipari technológiák területén” 
különös célkitűzés összesített teljes 
költségvetésének nagyobb részét.

Or. en

Módosítás 279
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 
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területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 
válaszadást.

területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 
válaszadást. Figyelmet kell fordítani az 
oktatási kutatás és a társadalom közötti 
kölcsönhatásokra a tudomány és 
technológia terén képzések ösztönzése 
érdekében, illetve a kiválóság 
előmozdításáért. Be kell vonni a 
felemelkedő generációkat fiatalokkal 
foglalkozó agytrösztök, viták, tudományos 
és műszaki pályák népszerűsítése, 
valamint a kreativitást serkentő versenyek 
és a pedagógiai újítások révén.

Or. en

Módosítás 280
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 
területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő, átlátható és 
részvételt ösztönző irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Ez szilárd tényeken, 
elemzésen és előrejelzésen alapul majd, és 
az előrehaladást megbízható 
eredményességi mutatók fogják jelezni. A 
kormányzás és programozás e több 
területet érintő megközelítése lehetővé 
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minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 
válaszadást.

teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 
válaszadást.

Or. en

Módosítás 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét.

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét.

A társadalmi kihívások tudományágakon 
átívelő jellege megköveteli, hogy a 
Bizottság köteles legyen konzultálni az 
akadémiai és az ipari szféra, a 
végfelhasználók és a civil társadalom 
legelismertebb és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező érdekeltjeivel, 
biztosítva ezáltal az összes szektorra és 
érintett kutatási területre kiterjedő 
sokféleséget annak érdekében, hogy 
figyelemmel kísérjék a jelenlegi és 
tervezett intézkedések megfelelőségét és 
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elégségességét, illetve hogy tudatában 
legyenek az elhanyagolt témaköröknek és 
megkettőzött erőfeszítéseknek. A duplán 
végzett munka mennyiségének lehető 
legkisebbre csökkentése érdekében a 
Bizottságnak a már meglévő kozultációs 
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

Indokolás

A Carvalho-jelentés 25. módosítása alapján.

Módosítás 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét.

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét. Az energia területén teljes 
mértékben ki kell használni a SET-terv 
irányítócsoportját a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet 
használatának koordinálása érdekében a 
kibocsátás-kereskedelem 3. fázisából, a 
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NER 300-ból és a Horizont 2020 révén és 
a nemzeti alapokból finanszírozott 
projektekből származó árverési bevételek 
igénybevételével annak érdekében, hogy 
azokat nagy volumenű demonstrációs 
projektekre használják fel.

Or. en

Indokolás

Potenciálisan nagy finanszírozási források sora áll rendelkezésre az energiaprojektek 
számára, de eddig nem alakítottak ki olyan munkafolyamatokat, amelyek azok koordinálására 
szolgálnának, vagy akár összehoznák azokat az embereket, akik képesek lennének 
koordinálásukra. Megfelelő, hogy a SET-terv irányítócsoportja vállalja ezt a feladatot, 
tekintettel a nemzeti és európai energia technológiai politikára.

Módosítás 283
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét.

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét. A szakértői csoportokat is az 
alulreprezentált nem esetén érvényes 
40%-os cél figyelembe vételével kell 
összeállítani.

Or. en
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Módosítás 284
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét.

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Részt vesznek benne olyan 
független szakértői csoportok, amelyeket 
kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét. A Bizottság biztosítja, hogy a 
vonatkozó tudományágak és a lényeges 
érdekelt felek kiegyensúlyozott keretek 
között vegyenek részt.

Or. de

Módosítás 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
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megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét.

megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét és ennek során a földrajzi és 
nemek közötti egyensúlyt is figyelembe 
kell venni.

Or. en

Módosítás 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét.

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 
keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét, amelyet valamennyi tagállam 
kiegyensúlyozott részvétele jellemez.

Or. en

Módosítás 287
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.1 alpont – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Horizont 2020 program láthatóságának 
növelése érdekében, a társadalmi 
kihívások tudományterületeken átnyúló és 
több tudományterületre kiterjedő jellege 
az e célra rendelt stratégiai tanácsadó 
testületek létrehozását igényli. A testületek 
az akadémiai és az ipari szféra, a 
végfelhasználók és a civil társadalom 
legelismertebb és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező érdekeltjeiből 
fognak állni, nyílt és átlátható kiválasztási 
eljárás útján biztosítva az összes szektorra 
és érintett kutatási területre kiterjedő 
sokféleséget. A testületek információval és 
tanáccsal látják el a Bizottságot az alap-
és az ipari technológiákra vonatkozó 
átfogó hosszú távú stratégiákkal, a 
munkaprogramok létrehozásával, 
valamint a pályázati felhívások témájával 
és szempontjaival kapcsolatban, 
felhasználva az olyan lényeges 
struktúráktól származó információkat, 
mint például az európai technológiai 
platformok, az európai tudományos 
szervezetek, az európai közös 
programozási kezdeményezések és az 
európai innovációs partnerségek.

Or. enUtalás a 25. módosításra PE489.688v01–00)

Indokolás

A stratégiai tanácsadó testület növelhetné a Horizont 2020 program láthatóságát, valamint a 
már működő különböző eszközök közötti koordinációt, a különböző, legjobban érintett 
közösségek magas szintű képviselőit (tudomány, ipar, politika, civil társadalom, 
végfelhasználók, stb.)

Módosítás 288
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.1 alpont – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása ezenkívül 
figyelembe veheti az európai technológiai 
platformok stratégiai kutatási menetrendjeit 
vagy az európai innovációs partnerségektől 
kapott visszajelzéseket is. Adott esetben a 
„Horizont 2020” keretprogram révén 
támogatott, állami szektoron belüli 
partnerségek és állami-magán partnerségek 
is hozzájárulnak a prioritásmeghatározás 
folyamatához és végrehajtáshoz a 
„Horizont 2020” keretprogram 
határozatban meghatározott 
rendelkezésekkel összhangban. A 
megfelelő módszertan – pl. 
konszenzuskereső konferenciák, 
részvételen alapuló technológiai értékelés 
vagy a kutatási és innovációs 
folyamatokban való közvetlen részvétel –
alapján a végfelhasználókkal, a 
polgárokkal és a civil társadalmi 
szervezetekkel való rendszeres érintkezés 
ugyancsak a prioritásmeghatározási 
folyamat egyik alapköve lesz.

A prioritások meghatározása ezenkívül 
figyelembe veheti az európai technológiai 
platformok stratégiai kutatási menetrendjeit 
vagy az európai innovációs partnerségektől 
kapott visszajelzéseket is, feltéve, hogy 
ezeket szakértők és érintettek széles 
körével folytatott konzultációk keretében 
készítették. Adott esetben a „Horizont 
2020” keretprogram révén támogatott, 
állami szektoron belüli partnerségek és 
állami-magán partnerségek is 
hozzájárulnak a prioritásmeghatározás 
folyamatához és végrehajtáshoz a 
„Horizont 2020” keretprogram 
határozatban meghatározott 
rendelkezésekkel összhangban. A 
megfelelő módszertan – pl. 
konszenzuskereső konferenciák, 
részvételen alapuló technológiai értékelés 
vagy a kutatási és innovációs 
folyamatokban való közvetlen részvétel –
alapján a végfelhasználókkal, a 
polgárokkal és a civil társadalmi 
szervezetekkel való rendszeres érintkezés 
ugyancsak a prioritásmeghatározási 
folyamat egyik alapköve lesz.

Or. en

Módosítás 289
Kent Johansson, Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása ezenkívül 
figyelembe veheti az európai technológiai 
platformok stratégiai kutatási menetrendjeit 
vagy az európai innovációs partnerségektől 
kapott visszajelzéseket is. Adott esetben a 
„Horizont 2020” keretprogram révén 

A prioritások meghatározása ezenkívül 
figyelembe veheti az európai technológiai 
platformok stratégiai kutatási menetrendjeit 
vagy az európai innovációs partnerségektől 
kapott visszajelzéseket is. Adott esetben a 
„Horizont 2020” keretprogram révén 



AM\907982HU.doc 77/135 PE492.816v01-00

HU

támogatott, állami szektoron belüli 
partnerségek és állami-magán partnerségek 
is hozzájárulnak a prioritásmeghatározás 
folyamatához és végrehajtáshoz a 
„Horizont 2020” keretprogram 
határozatban meghatározott 
rendelkezésekkel összhangban. A 
megfelelő módszertan – pl. 
konszenzuskereső konferenciák, 
részvételen alapuló technológiai értékelés 
vagy a kutatási és innovációs 
folyamatokban való közvetlen részvétel –
alapján a végfelhasználókkal, a 
polgárokkal és a civil társadalmi 
szervezetekkel való rendszeres érintkezés 
ugyancsak a prioritásmeghatározási 
folyamat egyik alapköve lesz.

támogatott, állami szektoron belüli 
partnerségek és állami-magán partnerségek 
is hozzájárulnak a prioritásmeghatározás 
folyamatához és végrehajtáshoz a 
„Horizont 2020” keretprogram 
határozatban meghatározott 
rendelkezésekkel összhangban. A 
megfelelő módszertan – pl. 
konszenzuskereső konferenciák, 
részvételen alapuló technológiai értékelés 
vagy a kutatási és innovációs 
folyamatokban való közvetlen részvétel –
alapján a végfelhasználókkal, a 
polgárokkal és a civil társadalmi 
szervezetekkel, valamint nemzeti és 
regionális hatóságokkal való rendszeres 
érintkezés ugyancsak a 
prioritásmeghatározási folyamat egyik 
alapköve lesz.

Or. en

Módosítás 290
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A civil társadalmi szervezetek és a 
polgárok részvétele a kutatási programok 
meghatározásában, kivitelezésében és 
értékelésében alapvető fontosságú lesz a 
társadalmi kihívások leküzdésében, és 
támogatás kapnak a Horizont 2020 során, 
így az éves munkaprogramok elkészítése 
során is. Minden társadalmi kihívás 
alapján külön párbeszédplatformot 
alakítanak ki a civil társadalmi 
szervezetek, a polgárok és a kutatók között 
a kutatási prioritások megvitatására az 
adott ágazati területeken.

Or. en
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Módosítás 291
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.1 alpont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel a „Horizont 2020” keretprogram hét 
évre szóló program, a gazdasági, 
társadalmi és szakpolitikai összefüggés, 
amelyben működni fog, jelentősen 
megváltozhat még a program futamideje 
alatt. A „Horizont 2020” keretprogram 
keretprogramnak képesnek kell lennie 
alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. 
Ezért mindegyik különös célkitűzésben 
benne rejlik majd a lehetőség a lenti 
leírásokban részletezett tevékenységeken 
kívüli tevékenységek támogatására, 
amennyiben ezt a jelentősebb 
fejleményekre, szakpolitikai igényekre 
vagy előre nem látható eseményekre való 
válaszadás megfelelően indokolja.

Mivel a „Horizont 2020” keretprogram hét 
évre szóló program, a gazdasági, 
társadalmi és szakpolitikai összefüggés, 
amelyben működni fog, jelentősen 
megváltozhat még a program futamideje 
alatt. A „Horizont 2020” keretprogram 
keretprogramnak képesnek kell lennie 
alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. 
Képesnek kell lennie arra is, hogy 
igazodjon minden olyan esethez, amikor 
meghiúsul a valamennyi tagállam és 
régióik bevonásának szélesítésére 
irányuló erőfeszítés. Ezért mindegyik 
különös célkitűzésben benne rejlik majd a 
lehetőség a lenti leírásokban részletezett 
tevékenységeken kívüli tevékenységek 
támogatására, amennyiben ezt a 
jelentősebb fejleményekre, szakpolitikai 
igényekre vagy előre nem látható 
eseményekre való válaszadás megfelelően 
indokolja.

Or. en

Módosítás 292
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalomtudományi és 
humántudományi kutatást teljes körűen 
integrálni fogják a „Horizont 2020” 

A társadalomtudományi és 
humántudományi kutatást teljes körűen 
integrálni fogják a „Horizont 2020” 



AM\907982HU.doc 79/135 PE492.816v01-00

HU

keretprogram általános célkitűzéseinek 
mindegyikébe. Ez bőséges lehetőséget ad 
majd az ilyen irányú kutatás támogatására 
az Európai Kutatási Tanácson, a Marie 
Curie-cselekvéseken vagy a „Kutatási 
infrastruktúra” különös célkitűzésen 
keresztül.

keretprogram általános célkitűzéseinek 
mindegyikébe. Maradéktalanul be kell 
őket építeni a munkaprogramokba azok 
programbizottságokban és projektekért és 
programértékelésért felelős szakértői 
csoportokban való képviselete révén 
minden területen, illetve a 
társadalomtudomány-orientált felhívások 
kialakításán keresztül. Ez bőséges 
lehetőséget ad majd az ilyen irányú kutatás 
támogatására az Európai Kutatási 
Tanácson, a Marie Curie-cselekvéseken 
vagy a „Kutatási infrastruktúra” különös 
célkitűzésen keresztül, valamint abból a 
célból, hogy beépítsék azokat a 
„társadalmi kihívások” pillér konkrét 
intézkedései alapján működő 
felhívásokba.

Or. en

Módosítás 293
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalomtudományi és 
humántudományi kutatást teljes körűen 
integrálni fogják a „Horizont 2020” 
keretprogram általános célkitűzéseinek 
mindegyikébe. Ez bőséges lehetőséget ad 
majd az ilyen irányú kutatás támogatására 
az Európai Kutatási Tanácson, a Marie 
Curie-cselekvéseken vagy a „Kutatási 
infrastruktúra” különös célkitűzésen 
keresztül.

A társadalomtudományi és 
humántudományi kutatást horizontális 
tengelyként teljes körűen integrálni fogják 
a „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzéseinek mindegyikébe. Ez bőséges 
lehetőséget és finanszírozási forrást ad 
majd az ilyen irányú kutatás támogatására 
az Európai Kutatási Tanácson, a Marie 
Curie-cselekvéseken vagy a „Kutatási 
infrastruktúra” különös célkitűzésen 
keresztül.

Or. en
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Módosítás 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalomtudományi és 
humántudományi kutatást teljes körűen 
integrálni fogják a „Horizont 2020” 
keretprogram általános célkitűzéseinek 
mindegyikébe. Ez bőséges lehetőséget ad 
majd az ilyen irányú kutatás támogatására 
az Európai Kutatási Tanácson, a Marie 
Curie-cselekvéseken vagy a „Kutatási 
infrastruktúra” különös célkitűzésen 
keresztül.

A társadalomtudományi és 
humántudományi kutatást teljes körűen 
integrálni fogják a „Horizont 2020” 
keretprogram általános célkitűzéseinek 
mindegyikébe. Ez bőséges lehetőséget ad 
majd az ilyen irányú kutatás támogatására 
az Európai Kutatási Tanácson, a Marie 
Curie-cselekvéseken és a „Kutatási 
infrastruktúra” különös célkitűzésen 
keresztül.

Or. en

Módosítás 295
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartozik 
például az egészséget meghatározó 
tényezők megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartoznak: az 
egészséget meghatározó tényezők 
megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 
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előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható gazdaság irányában tett 
intézkedések támogatása.

előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható és tisztességes gazdaság 
irányában tett intézkedések támogatása.
Részvételi alapú kutatási projektekre 
irányuló versenykiírások indulnak 
minden egyes kihívás alapján, amely 
lehetővé teszi az egyetemek, kutatást végző 
szervezetek, civil szervezetek (beleértve a 
nem kormányzati szervezeteket), állami 
hatóságok és vállalkozások (különösen 
kkv-k) számára közös célkitűzésekkel és 
megosztott kapacitással végzett közös 
együttműködésben, kölcsönös tanulási és 
kutatási tevékenységek végzése, a 
különböző partnerek szükségleteihez 
igazodó eredmények elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 296
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartozik 
például az egészséget meghatározó 
tényezők megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartoznak: az 
egészséget meghatározó tényezők 
megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki, hegyvidéki, 
elszigetelt és távoli térségeket előmozdító, 
valamint az európai kulturális örökséget 
és gazdagságot megőrző és a tájékozott 
fogyasztói döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, amelyek egy tudáson és 
információn alapuló, befogad digitális 
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előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható gazdaság irányában tett 
intézkedések támogatása.

ökoszisztémát hoznak létre; megbízható 
döntéshozatal az energiapolitikában és a 
fogyasztóbarát európai elektromos hálózat 
biztosításában, a tényalapú közlekedési 
szakpolitika és előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható gazdaság irányában tett 
intézkedések támogatása.

Or. en

Módosítás 297
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartozik 
például az egészséget meghatározó 
tényezők megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 
előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható gazdaság irányában tett 
intézkedések támogatása.

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartoznak: az 
egészséget meghatározó tényezők 
megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 
előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható gazdaság irányában tett 
intézkedések támogatása. A 
társadalomtudományok és a 
bölcsészettudományok fogják 
megalapozni azt a szakmai hátteret, amely 
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ahhoz szükséges, hogy minden kihívásban 
szisztematikusan le lehessen küzdeni a 
nemek közötti diszkriminációt.

Or. en

Módosítás 298
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartozik 
például az egészséget meghatározó 
tényezők megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 
előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható gazdaság irányában tett 
intézkedések támogatása.

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartoznak: az 
egészséget meghatározó tényezők 
megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 
előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható, valamint tisztességes
gazdaság irányában tett intézkedések 
támogatása.

Or. en

Módosítás 299
Lena Kolarska-Bobińska
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartozik 
például az egészséget meghatározó 
tényezők megértése és az egészségügyi
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos hálózat biztosításában, 
a tényalapú közlekedési szakpolitika és 
előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható gazdaság irányában tett 
intézkedések támogatása.

A társadalomtudományokat és a 
humántudományokat továbbá általánosan 
érvényre kell juttatni az egyes társadalmi 
problémák megoldásához szükséges 
tevékenységek alapvető elemeként, azok 
hatásának elmélyítésében. Ide tartoznak: az 
egészséget meghatározó tényezők 
megértése és az egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának 
optimalizálása, a vidéki térségeket 
előmozdító és a tájékozott fogyasztói 
döntések elősegítő szakpolitikák 
támogatása, megbízható döntéshozatal az 
energiapolitikában és a fogyasztóbarát 
európai elektromos és gázhálózat
biztosításában, a tényalapú közlekedési 
szakpolitika és előretekintés támogatása, az 
éghajlatváltozás-mérséklési és 
alkalmazkodási stratégiák, az erőforrás-
hatékonysági kezdeményezések és a zöld 
és fenntartható gazdaság irányában tett 
intézkedések támogatása.

Or. en

Módosítás 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen kívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés támogatni fogja a 
társadalomtudományi és humántudományi 
kutatást a horizontális jellegű kérdésekben, 
mint például az ésszerű és fenntartható 
növekedés biztosítása, az európai 
társadalmakban végbemenő társadalmi 

Ezen kívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés támogatni fogja a 
társadalomtudományi és humántudományi 
kutatást a horizontális jellegű kérdésekben, 
mint például az ésszerű és fenntartható 
növekedés biztosítása, az európai 
társadalmakban végbemenő társadalmi 



AM\907982HU.doc 85/135 PE492.816v01-00

HU

átalakulások, a szociális innováció, az 
állami szektor innovációja vagy Európa, 
mint globális szereplő helyzete.

átalakulások, a szociális innováció, az 
állami szektor innovációja vagy Európa, 
mint globális szereplő helyzete. A 
Horizont 2020-nak olyan független 
kihívásként kell magában foglalnia a 
társadalom- és bölcsészettudományokat, 
amely legalább megfelelő költségvetéssel 
rendelkezik, mint az előző 
keretprogramban.

Or. en

Módosítás 301
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen kívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés támogatni fogja a
társadalomtudományi és humántudományi 
kutatást a horizontális jellegű kérdésekben, 
mint például az ésszerű és fenntartható 
növekedés biztosítása, az európai 
társadalmakban végbemenő társadalmi 
átalakulások, a szociális innováció, az 
állami szektor innovációja vagy Európa, 
mint globális szereplő helyzete.

Ezen kívül az „Egyenlő, inkluzív, 
innovatív és biztonságos társadalmak” 
különös célkitűzés támogatni fogja a 
társadalomtudományi és humántudományi 
kutatást a horizontális jellegű kérdésekben, 
mint például az ésszerű és fenntartható 
növekedés biztosítása, az európai 
társadalmakban végbemenő társadalmi 
átalakulások, a szociális innováció, az 
állami szektor innovációja vagy Európa, 
mint globális szereplő helyzete.
Intézkedések egy zöld és fenntartható 
gazdaság irányában, illetve intézkedések 
egy nemekre figyelemmel lévő és nemeket 
támogató társadalom irányában.

Or. en

Módosítás 302
Ioannis A. Tsoukalas

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

Ezen kívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés támogatni fogja a 
társadalomtudományi és humántudományi 
kutatást a horizontális jellegű kérdésekben, 
mint például az ésszerű és fenntartható 
növekedés biztosítása, az európai 
társadalmakban végbemenő társadalmi 
átalakulások, a szociális innováció, az 
állami szektor innovációja vagy Európa, 
mint globális szereplő helyzete.

Ezen kívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés támogatni fogja a 
társadalomtudományi és humántudományi 
kutatást a horizontális jellegű kérdésekben, 
mint például az ésszerű és fenntartható 
növekedés biztosítása, az európai 
társadalmakban végbemenő társadalmi 
átalakulások, a politikai befogadás és 
demokratikus részvétel, a tömegmédia 
szerepe és a nyilvános szféra kialakítása, a 
szociális innováció, az állami szektor 
innovációja vagy Európa, mint globális 
szereplő helyzete.

Or. en

Módosítás 303
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen kívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés támogatni fogja a 
társadalomtudományi és humántudományi 
kutatást a horizontális jellegű kérdésekben, 
mint például az ésszerű és fenntartható 
növekedés biztosítása, az európai 
társadalmakban végbemenő társadalmi 
átalakulások, a szociális innováció, az 
állami szektor innovációja vagy Európa, 
mint globális szereplő helyzete.

Ezen kívül az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” különös 
célkitűzés támogatni fogja a 
társadalomtudományi és humántudományi 
kutatást a horizontális jellegű kérdésekben, 
mint például az ésszerű és fenntartható 
növekedés biztosítása, az európai 
társadalmakban végbemenő társadalmi 
átalakulások, a szociális és kulturális
innováció, az állami szektor innovációja 
vagy Európa, mint globális szereplő 
helyzete.

Or. it
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Módosítás 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,3 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3. Kis- és középvállalkozások (kkv-k) 1.3. Ipar és a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k)

Or. en

Módosítás 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,3 alpont – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azzal a potenciáljával, hogy Európát 
ténylegesen versenyképessé tegye, a 
Horizont 2020 elő fogja segíteni a 
magáncégek szélesebb körű részvételét a 
program valamennyi részében, különösen 
a II. részben („Ipari vezető szerep”), 
valamint a III. részben („Társadalmi 
kihívások”). Erősdöni fog az oktatási 
intézmények és az ipar közötti 
együttmödés, amely az innováció motorja, 
az alapkutatás, alkalmazott kutatás és 
fejlesztés, valamint a demonstrációs 
tevékenységek közötti maradéktalan 
dinamikus kölcsönhatás előidézése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,3 alpont – -1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 18a (új) 
cikke alapján a „Vezető szerep az alap- és 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben az innovációhoz vezető 
gyors út és a „Társadalmi kihívások” 
című III. rész „gyors sávot” jelöl ki azon 
projektek számára, amelyek innovatív 
ötletek piacra dobásával foglalkoznak. 
Miközben minden fajta résztvevő számára 
nyitva áll, az innovációhoz vezető gyors út 
a várakozások szerint nagy számban 
vonzza majd az ipar képviselőit, akik 
számára az idő kulcsfontosságú összetevő 
valamely innovatív ötlet üzleti sikerré való 
alakítása során.

Or. en

Módosítás 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,3 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram integrált 
módon ösztönözni és támogatni fogja a 
kkv-kat valamennyi különös célkitűzést 
érintően.

A „Horizont 2020” keretprogram integrált 
módon ösztönözni és támogatni fogja a 
kkv-kat valamennyi különös célkitűzést 
érintően, különösen a projektek piacokhoz 
közeli szakaszaiban.

Or. en

Módosítás 308
Silvia-Adriana Ţicău

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

A „Horizont 2020” keretprogram integrált 
módon ösztönözni és támogatni fogja a 
kkv-kat valamennyi különös célkitűzést 
érintően.

A „Horizont 2020” keretprogram integrált 
módon ösztönözni és támogatni fogja a 
mikorvállalkozások részvételét és a kkv-
kat valamennyi különös célkitűzést 
érintően.

Or. ro

Módosítás 309
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 15%-a jutna a kkv-kra.

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. A kkv-támogató eszköz 
azon rendkívül innovatív kkv-kat fogja 
célozni, amelyek erősen törekednek a 
fejlődésre, a növekedésre és a 
nemzetközivé válásra, függetlenül attól, 
hogy high-tech vagy kutatásvezérelt vagy 
nem kutatást végző cégekről van szó. Ezen 
integrált megközelítés eredményeképpen 
várhatóan a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés és a „Társadalmi kihívások” 
prioritás teljes együttes költségvetési 
keretének legalább 15%-a jut a kkv-kre, a 
kkv-k más, kkv-orientált projektekben 
való részvétele mellett.

Or. en



PE492.816v01-00 90/135 AM\907982HU.doc

HU

Módosítás 310
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 15%-a jutna a kkv-kra.

A Horizont 2020 keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben meghatározottak szerint 
programok és eszközök eszköztárán 
keresztül kell ellátni azokat a kkv-kat, 
amelyek a kkv-kban zajló innováció 
valamennyi formájához nyújtott 
támogatáshoz igazodnak. Különösen
célzott kkv-támogató eszköz alkalmazandó 
a „Vezető szerep az alap- és ipari 
technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben és annak a teljes 
Horizont 2020-költségvetés legalább 10%-
ával kell rendelkeznie. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
legalább 20%-a jutna a kkv-kra.

Or. en

Módosítás 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
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és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 15%-a jutna a kkv-kra.

és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. A „Vezető szerep az 
alap- és az ipari technológiák területén” 
különös célkitűzés és a „Társadalmi 
kihívások” prioritás teljes összesített
költségvetésének legalább 20%-át a kkv-
eszközre kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 15%-a jutna a kkv-kra.

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. Követekezetes módon és 
egységes irányítás mellet kell végrehajtani 
azt a célzott kkv-támogató eszközt, amely 
az innovációs potenciállal rendelkező kkv-
k teljes körére irányul. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 15%-a jutna a kkv-kra.

Or. en

Módosítás 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 15%-a jutna a kkv-kra.

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 15%-a jutna a kkv-kra és/vagy 
kis- és közepes méretű projektekre.

Or. en

Módosítás 314
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 15%-a jutna a kkv-kra.

A „Horizont 2020” keretprogram 18. cikke 
alapján az „Innováció a kis- és 
középvállalkozásoknál” különös 
célkitűzésben (célzott kkv-támogató 
eszköz) meghatározott célzott intézkedések 
alkalmazandók a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzésben és a „Társadalmi kihívások” 
című III. részben. Az integrált 
megközelítés eredményeképpen teljes 
összesített költségvetésüknek várhatóan 
körülbelül 30%-a jut a kkv-kra.

Or. it

Indokolás

A „Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén” különös célkitűzés megvalósítása 
érdekében stratégiai jelentősége van annak, hogy a kkv-k keretprogramban való részvételét a 
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Bizottság által javasoltnál jelentősebb mértékben ösztönözzék.

Módosítás 315
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani annak 
biztosítására is, hogy a kkv-k megfelelő 
részvételt és képviseletet kapjanak az 
európai kutatási térségek és különösen a 
PPP-k struktúráinak szabályozásakor.

Or. en

Módosítás 316
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,4 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelmechanizmus hiteleket nyújt a 
kutatásba és innovációba való 
beruházáshoz az egyes 
kedvezményezetteknek, biztosítékokat a 
kedvezményezetteknek hitelt nyújtó 
pénzügyi kedvezményezetteknek, hitelek 
és biztosítékok kombinációját, valamint 
biztosítékokat és viszontbiztosítékokat a 
nemzeti és regionális adósságfinanszírozási 
rendszereknek. A mechanizmuson belül a 
kkv-kkel foglalkozó rész kifejezetten a 
kutatás- és innovációvezérelt kkv-knek 
nyújt kölcsönöket a vállalkozások, főként a 
kis- és középvállalkozások 
versenyképességét javító program 
hitelgarancia-rendszere nyújtotta 
finanszírozás kiegészítéseképpen

Az adósságfinanszírozó eszköz a 
következőket nyújtja: hitelt az egyedi 
kedvezményezettek számára a kutatásba és 
innovációba történő beruházásokhoz; 
garanciákat a kedvezményezetteknek 
hitelező pénzügyi közvetítők számára; 
valamint garanciák és viszontgaranciák 
kombinációját a nemzeti vagy regionális 
adósságfinanszírozási programokhoz. A 
mechanizmuson belül a kkv-kkel 
foglalkozó rész kifejezetten a kutatás- és 
innovációvezérelt kkv-knek nyújt 
kölcsönöket a vállalkozások, főként a kis-
és középvállalkozások versenyképességét 
javító program hitelgarancia-rendszere 
nyújtotta finanszírozás kiegészítéseképpen
Különösen figyelmet kell fordítani a kkv-k 
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és más szervek kéréseinek, amelyek 
kevésbé fejlett régiókban találhatók.

Or. en

Módosítás 317
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,4 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelmechanizmus hiteleket nyújt a 
kutatásba és innovációba való 
beruházáshoz az egyes 
kedvezményezetteknek, biztosítékokat a 
kedvezményezetteknek hitelt nyújtó 
pénzügyi kedvezményezetteknek, hitelek 
és biztosítékok kombinációját, valamint 
biztosítékokat és viszontbiztosítékokat a 
nemzeti és regionális adósságfinanszírozási 
rendszereknek. A mechanizmuson belül a 
kkv-kkel foglalkozó rész kifejezetten a 
kutatás- és innovációvezérelt kkv-knek 
nyújt kölcsönöket a vállalkozások, főként a 
kis- és középvállalkozások 
versenyképességét javító program 
hitelgarancia-rendszere nyújtotta 
finanszírozás kiegészítéseképpen

Az adósságfinanszírozó eszköz a 
következőket nyújtja: hitelt az egyedi 
kedvezményezettek számára a kutatásba és 
innovációba történő beruházásokhoz; 
garanciákat a kedvezményezetteknek 
hitelező pénzügyi közvetítők számára; 
valamint garanciák és viszontgaranciák 
kombinációját a nemzeti, regionális és 
helyi adósságfinanszírozási programokhoz. 
A mechanizmuson belül a kkv-kkel 
foglalkozó rész kifejezetten a kutatás- és 
innovációvezérelt kkv-knek nyújt 
kölcsönöket a vállalkozások, főként a kis-
és középvállalkozások versenyképességét 
javító program hitelgarancia-rendszere 
nyújtotta finanszírozás kiegészítéseképpen

Or. ro

Módosítás 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,4 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sajáttőke-mechanizmus a fejlődés korai 
szakaszában lévő független 
vállalkozásoknak biztosít kockázati és 

A sajáttőke-mechanizmus a fejlődés korai 
szakaszában lévő független 
vállalkozásoknak biztosít kockázati és 
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mezzanine-tőkét (start-up rész). A 
mechanizmus révén továbbá – a 
vállalkozások, főként a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
javító program növekedési sajáttőke-
mechanizmusa együttes alkalmazásával –
terjeszkedési és növekedési befektetések 
eszközölhetők, beleértve az 
esernyőalapokba való befektetést is.

mezzanine-tőkét (start-up rész), valamint 
tudás- és technológiatranszfer folyamatok 
az ipari átvétel előtti szakaszokban 
(igazolási vizsgálat). A mechanizmus 
révén továbbá – a vállalkozások, főként a 
kis- és középvállalkozások 
versenyképességét javító program 
növekedési sajáttőke-mechanizmusa 
együttes alkalmazásával – terjeszkedési és 
növekedési befektetések eszközölhetők, 
beleértve az esernyőalapokba való 
befektetést is.

Or. en

Módosítás 319
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,4 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sajáttőke-mechanizmus a fejlődés korai 
szakaszában lévő független 
vállalkozásoknak biztosít kockázati és 
mezzanine-tőkét (start-up rész). A 
mechanizmus révén továbbá – a 
vállalkozások, főként a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
javító program növekedési sajáttőke-
mechanizmusa együttes alkalmazásával –
terjeszkedési és növekedési befektetések 
eszközölhetők, beleértve az 
esernyőalapokba való befektetést is.

A sajáttőke-mechanizmus a fejlődés korai 
szakaszában lévő független 
vállalkozásoknak biztosít kockázati és 
mezzanine-tőkét (start-up rész). Különös 
figyelmet kell fordítani a kevésbé fejlett 
régiókban található vállalkozásoknak. A 
mechanizmus révén továbbá – a 
vállalkozások, főként a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
javító program növekedési sajáttőke-
mechanizmusa együttes alkalmazásával –
terjeszkedési és növekedési befektetések 
eszközölhetők, beleértve az 
esernyőalapokba való befektetést is.

Or. en

Módosítás 320
Oreste Rossi
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,4 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sajáttőke-mechanizmus a fejlődés korai 
szakaszában lévő független 
vállalkozásoknak biztosít kockázati és 
mezzanine-tőkét (start-up rész). A 
mechanizmus révén továbbá – a 
vállalkozások, főként a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
javító program növekedési sajáttőke-
mechanizmusa együttes alkalmazásával –
terjeszkedési és növekedési befektetések 
eszközölhetők, beleértve az 
esernyőalapokba való befektetést is.

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. it

Indokolás

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,4 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a mechanizmusok központi szerepet 
fognak betölteni a „Hozzáférés a kockázati 
tőkéhez” különös célkitűzésben, de azokat 
adott esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram valamennyi különös 
célkitűzése vonatkozásában használni 
lehet.

Ezek a mechanizmusok központi szerepet 
fognak betölteni a „Hozzáférés a kockázati 
tőkéhez” különös célkitűzésben, de azokat 
adott esetben a „Horizont 2020” 
keretprogram valamennyi különös 
célkitűzése vonatkozásában használni 
lehet.

Minden erőfeszítést megtesznek annak 
érdekében, hogy a lehető legszélesebb 
körű részvétel legyen biztosított a 
programban a cégek és/vagy szervezetek 
számára valamennyi tagállamból, ezáltal 
jelentősen megkönnyítve a 
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finanszírozáshoz való hozzájutást.

Or. en

Módosítás 322
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,4 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sajáttőke-mechanizmust és a 
hitelmechanizmus kkv-kkel foglalkozó 
részét azon uniós pénzügyi eszközök 
részeként kell megvalósítani, amelyek a 
kkv-k kutatási-innovációs tevékenységét és 
növekedését hitel- és kockázatitőke-
finanszírozással támogatják, a 
vállalkozások, főként a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
javító program hitel- és kockázatitőke-
finanszírozási mechanizmusai együttes 
alkalmazásával.

A sajáttőke-mechanizmust és a 
hitelmechanizmus kkv-kkel foglalkozó 
részét azon uniós pénzügyi eszközök 
részeként kell megvalósítani, amelyek a 
kkv-k kutatási-innovációs tevékenységét és 
növekedését hitel- és kockázatitőke-
finanszírozással támogatják, a 
vállalkozások, főként a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
javító program hitel- és kockázatitőke-
finanszírozási mechanizmusai együttes 
alkalmazásával. Legalább a Horizont 2020 
alapján a pénzügyi eszközökre fordított 
költségvetés egyharmadát a kkv-knak 
különítik el.

Or. en

Módosítás 323
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,4 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sajáttőke-mechanizmust és a 
hitelmechanizmus kkv-kkel foglalkozó 
részét azon uniós pénzügyi eszközök 
részeként kell megvalósítani, amelyek a 
kkv-k kutatási-innovációs tevékenységét és 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)
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növekedését hitel- és kockázatitőke-
finanszírozással támogatják, a 
vállalkozások, főként a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
javító program hitel- és kockázatitőke-
finanszírozási mechanizmusai együttes 
alkalmazásával.

Or. it

Indokolás

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 324
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk és 
hogy serkentse a társadalmi és gazdasági 
növekedést. A „Horizont 2020” 
keretprogram ezért valamennyi különös 
célkitűzése tekintetében tartalmazni fogja a 
terjesztési (beleértve a kutatási eredmények 
nyílt elérhetőségét), tájékoztatási és 
dialógussal kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat, valamint központosított 
digitális lerakatokat és digitális 
könyvtárakat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 



AM\907982HU.doc 99/135 PE492.816v01-00

HU

vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása.

továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása. A 
publikációkhoz, valamint a Horizont 2020 
által finanszírozott kutatás során 
keletkező vagy gyűjtött tudományos 
adatokhoz való szabad és nyílt hozzáférést 
elő kell mozdítani. A publikációkhoz, 
valamint a Horizont 2020 által 
finanszírozott kutatás során keletkező 
vagy gyűjtött tudományos adatokhoz való 
nyílt hozzáférést elő kell mozdítani azzal a 
céllal, hogy erősödjön a tudományos 
együttműködés és lehetővé váljon a 
tudományos módszerek és eredmények 
ellenőrzése.

Or. en

Módosítás 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
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érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása.

érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása. Az 
információhoz való hozzáférés 
egyszerűsítése és a kutatási közösség által 
kért összes információval rendelkező 
eszköz kialakítása érdekében, és tekintettel 
az átláthatóság szükségességére, a Cordist 
mint digitális eszközt világosabb és 
rugalmasabb módon kell felülvizsgálni és 
megreformálni.

Or. en

Módosítás 326
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési, 
tájékoztatási és dialógussal kapcsolatos 
cselekvések célzott támogatását, különös 
tekintettel a végfelhasználóknak, a 
polgároknak, a civil társadalmi 
szervezeteknek, valamint az ágazati és 
szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Egy 
nemek közötti különbséget figyelembe 
vevő kommunkációra van kilátás. Ennek 



AM\907982HU.doc 101/135 PE492.816v01-00

HU

felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása.

érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása. A 
publikációkhoz, valamint a Horizont 2020 
által finanszírozott kutatás során 
keletkező vagy gyűjtött tudományos 
adatokhoz való szabad és nyílt hozzáférést 
elő kell mozdítani.

Or. en

Módosítás 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
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kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása.

kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása. A „Horizont 
2020” keretprogram által finanszírozott 
kutatásból származó publikációkhoz való 
ingyenes, nyílt hozzáférésnek kötelezőnek 
kell lennie. Támogatni kell a „Horizont 
2020” keretprogram által finanszírozott 
kutatás keretében előállított vagy 
összegyűjtött tudományos adatokhoz való 
ingyenes, nyílt hozzáférést.

Or. en

Módosítás 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési, 
tájékoztatási és dialógussal kapcsolatos 
cselekvések célzott támogatását, különös 
tekintettel a végfelhasználóknak, a 
polgároknak, a civil társadalmi 
szervezeteknek, valamint az ágazati és 
szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
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továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása.

innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása. Elő kell 
mozdítani a Horizont 2020 által 
finanszírozott kutatás eredményeképpen 
megszületett kiadványok fenntartható és 
nyílt hozzáférését, illetve adott esetben a 
kiadás költségének támogatható 
költségnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
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keresztül való tájékoztatása. keresztül való tájékoztatása. A 
kommunikációra az Európai Unió 
nevében kerül sor és célja az EKT 
profiljának javítása lesz.

Or. fr

Módosítás 330
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása.

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A 
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési 
(beleértve a kutatási eredmények nyílt 
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása. Azt is célul 
tűzi ki, hogy előmozdítsa és kiemelje a női 
kutatók és innovátorok szerepét.

Or. en
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Módosítás 331
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,5 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési
(beleértve a kutatási eredmények nyílt
elérhetőségét), tájékoztatási és dialógussal 
kapcsolatos cselekvések célzott 
támogatását, különös tekintettel a 
végfelhasználóknak, a polgároknak, a civil 
társadalmi szervezeteknek, valamint az 
ágazati és szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása.

Az uniós szinten finanszírozott kutatás és 
innováció egyik fő többletértéke az a 
lehetőség, hogy az eredményekről való 
tájékoztatással és azok terjesztésével az 
egész kontinensen növelhető a hatásuk. A
„Horizont 2020” keretprogram ezért 
valamennyi különös célkitűzése 
tekintetében tartalmazni fogja a terjesztési
(beleértve a kutatási eredmények és a 
megszerzett adatok nyitott elérhetőségét), 
tájékoztatási és dialógussal kapcsolatos 
cselekvések célzott támogatását, különös 
tekintettel a végfelhasználóknak, a 
polgároknak, a civil társadalmi 
szervezeteknek, valamint az ágazati és 
szakpolitikai döntéshozóknak az 
eredményekről való tájékoztatására. Ennek 
érdekében a „Horizont 2020” keretprogram 
felhasználhat információátviteli 
hálózatokat. A „Horizont 2020” 
keretprogram keretében megvalósuló 
kommunikációs tevékenységek célja 
továbbá a nyilvánosság a kutatás és az 
innováció fontosságáról kiadványokon, 
tudástárakon, adatbázisokon, honlapokon 
vagy a közösségi média célzott használatán 
keresztül való tájékoztatása.

Or. fr

Módosítás 332
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,5 alpont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Minden kutatás és innováció alapja 
az, hogy a tudósok, a kutatóintézetek, 
üzleti vállalkozások és polgárok előtt 
nyitott legyen a tudományos 
információkhoz való hozzáférés, és 
lehetőségük legyen az ilyen információk 
megosztására és felhasználására. 
Hasonlóképpen a hetedik kutatási 
keretprogram során is követett elvhez, a 
tudás terjesztésének és kiaknázásának 
növelése érdekében általános elvnek kell 
tekintetni, hogy a „Horizont 2020” 
program keretében finanszírozásban 
részesülő tudományos publikációk 
ingyenesen és korlátozás nélkül 
hozzáférhetők legyenen. A „Horizont 
2020” keretprogramnak továbbá ki kell 
alakítania a gyakorlatot a közpénzekből 
finanszírozott kutatás révén előállított 
vagy gyűjtött tudományos adatokhoz való 
nyílt online hozzáférés terén azzal a céllal, 
hogy 2020-ra az ilyen adatokhoz való nyílt 
hozzáférés általános szabállyá váljon.

Or. en

Módosítás 333
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,5 alpont – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

További kihasználási és terjesztési 
feltételek kerülnek meghatározásra a 
fontos társadalmi problémák leküzdésére 
potenciálisan alkalmas technológiák 
eredményeihez, például új orvosi 
technológiává való átalakításhoz (pl. 
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diagnosztika vagy oltóanyag), vagy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. 

Or. en

Módosítás 334
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramban a 
nemzetközi együttműködés fókuszában a 
következő három országcsoporttal való 
együttműködés áll: 

A „Horizont 2020” keretprogramban a 
nemzetközi együttműködés fókuszában az 
iparosodott és feltörekvő gazdaságokkal, a 
bővítéssel érintett és a szomszédos 
országokkal, valamint a fejlődő 
országokkal való együttműködés áll

Or. fr

Indokolás

Azon országcsoportok jegyzéke, amelyre koncentrálni kell, megegyezik a hetedik kutatási 
keretprogramban (FP7) szereplő listával, azonban sorrendjük változott. A feltörekvő 
gazdaságok most első helyen vannak a listán a korábbi másodikhoz képest. Mivel két 
bekezdéssel később nem kerül említésre stratégiai terv (és az együttműködésről szóló 
bizottsági közlemény a várakozásoknak megfelelően ősznél előbb nem készül el), túl korainak 
tűnne ezen országcsoportok között prioritási sorrendet kialakítani.

Módosítás 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramban a 
nemzetközi együttműködés fókuszában a 
következő három országcsoporttal való
együttműködés áll:

A „Horizont 2020” keretprogramban a 
nemzetközi együttműködés fókuszában a 
következő három országcsoporttal való 
együttműködés áll: iparosodott és 
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feltörekvő gazdaságok, a bővítéssel 
érintett és a szomszédos országok, 
valamint a fejlődő országok.

Or. fr

Indokolás

Azon országcsoportok jegyzéke, amelyre koncentrálni kell, megegyezik a hetedik kutatási 
keretprogramban (FP7) szereplő listával, azonban sorrendjük változott. A feltörekvő 
gazdaságok most első helyen vannak a listán a korábbi másodikhoz képest. Mivel két 
bekezdéssel később nem kerül említésre stratégiai terv (és az együttműködésről szóló 
bizottsági közlemény a várakozásoknak megfelelően ősznél előbb nem készül el), túl korainak 
tűnne ezen országcsoportok között prioritási sorrendet kialakítani.

Módosítás 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) iparosodott és feltörekvő országok; törölve

Or. fr

Módosítás 337
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) iparosodott és feltörekvő országok; törölve

Or. fr

Indokolás

A fő bekezdésbe került. Mivel két bekezdéssel később nem kerül említésre stratégiai terv (és az 
együttműködésről szóló bizottsági közlemény a várakozásoknak megfelelően ősznél előbb nem 
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készül el), túl korainak tűnne ezen országcsoportok között prioritási sorrendet kialakítani.

Módosítás 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) bővítéssel érintett és szomszédos 
országok; és

törölve

Or. fr

Módosítás 339
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) bővítéssel érintett és szomszédos 
országok; továbbá

törölve

Or. fr

Indokolás

A fő bekezdésbe került. Mivel két bekezdéssel később nem kerül említésre stratégiai terv (és az 
együttműködésről szóló bizottsági közlemény a várakozásoknak megfelelően ősznél előbb nem 
készül el), túl korainak tűnne ezen országcsoportok között prioritási sorrendet kialakítani.

Módosítás 340
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(3) fejlődő országok. törölve

Or. fr

Indokolás

A fő bekezdésbe került. Mivel két bekezdéssel később nem kerül említésre stratégiai terv (és az 
együttműködésről szóló bizottsági közlemény a várakozásoknak megfelelően ősznél előbb nem 
készül el), túl korainak tűnne ezen országcsoportok között prioritási sorrendet kialakítani.

Módosítás 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) fejlődő országok. törölve

Or. fr

Módosítás 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram szükség 
esetén regionális és multilaterális szinten is 
elősegíti az együttműködést. A kutatásban 
és innovációban folytatott nemzetközi 
együttműködés az egyik legfontosabb 
szempont az Unió globális 
kötelezettségvállalásaiban és fontos 
szerepet játszik az Unió fejlődő 
országokkal fenntartott partnerségében, 
például a millenniumi fejlesztési célok 
megvalósításában.

A „Horizont 2020” keretprogram 
regionális és multilaterális szinten is 
elősegíti az együttműködést. A kutatásban 
és innovációban folytatott nemzetközi 
együttműködés az egyik legfontosabb 
szempont az Unió globális 
kötelezettségvállalásaiban és fontos 
szerepet játszik az Unió fejlődő 
országokkal fenntartott partnerségében, 
például a millenniumi fejlesztési célok 
megvalósításában. Az uniós fejlesztési 
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politikával összhangban célzott 
programokat kell végrehajtani ezen 
országokkal együttműködésben olyan 
ágazatokban, amelyek lerakják a 
növekedés alapjait és segítenek biztosítani, 
hogy az inkluzív jellegű, azaz szociális 
védelmi, egészségügyi és oktatási, 
valamint környezetvédelmi és 
éghajlatváltozást megelőző, valamint 
kiigazító intézkedések is beletartozzanak.

Or. fr

Módosítás 343
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram szükség 
esetén regionális és multilaterális szinten is 
elősegíti az együttműködést. A kutatásban 
és innovációban folytatott nemzetközi 
együttműködés az egyik legfontosabb 
szempont az Unió globális 
kötelezettségvállalásaiban és fontos 
szerepet játszik az Unió fejlődő 
országokkal fenntartott partnerségében, 
például a millenniumi fejlesztési célok 
megvalósításában.

A „Horizont 2020” keretprogram 
regionális és multilaterális szinten elősegíti 
az együttműködést. A kutatásban és 
innovációban folytatott nemzetközi 
együttműködés az egyik legfontosabb 
szempont az Unió globális 
kötelezettségvállalásaiban és fontos 
szerepet játszik az Unió fejlődő 
országokkal fenntartott partnerségében, 
például a millenniumi fejlesztési célok 
megvalósításában. Az uniós fejlesztési 
politikával összhangban célzott 
programokat kell végrehajtani ezen 
országokkal együttműködésben olyan 
ágazatokban, amelyek lerakják a 
növekedés alapjait és segítenek biztosítani, 
hogy az inkluzív jellegű, azaz szociális 
védelmi, egészségügyi és oktatási, 
valamint környezetvédelmi és 
éghajlatváltozást megelőző, valamint 
kiigazító intézkedések is beletartozzanak.

Or. fr
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Módosítás 344
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram szükség 
esetén regionális és multilaterális szinten is 
elősegíti az együttműködést. A kutatásban 
és innovációban folytatott nemzetközi 
együttműködés az egyik legfontosabb 
szempont az Unió globális 
kötelezettségvállalásaiban és fontos 
szerepet játszik az Unió fejlődő 
országokkal fenntartott partnerségében, 
például a millenniumi fejlesztési célok 
megvalósításában.

A „Horizont 2020” keretprogram 
regionális és multilaterális szinten is 
elősegíti az együttműködést. A kutatásban 
és innovációban folytatott nemzetközi 
együttműködés az egyik legfontosabb 
szempont az Unió globális 
kötelezettségvállalásaiban és fontos 
szerepet játszik az Unió fejlődő 
országokkal fenntartott partnerségében, 
például a millenniumi fejlesztési célok 
megvalósításában. Az uniós fejlesztési 
politikával összhangban célzott 
programokat kell végrehajtani ezen 
országokkal együttműködésben olyan 
ágazatokban, amelyek lerakják a 
növekedés alapjait és segítenek biztosítani, 
hogy az inkluzív jellegű, azaz szociális 
védelmi, egészségügyi és oktatási, 
valamint környezetvédelmi és 
éghajlatváltozást megelőző, valamint 
kiigazító intézkedések is beletartozzanak.

Or. fr

Indokolás

Szem előtt kell tartani, hogy a fejlődő országokra vonatkozó intézkedésnek bele kell 
illeszkednie az uniós fejlesztési politika céljainak kontextusába, ahogy a „Változtatási 
program: az EU fejlesztési politikájának hathatósabbá tétele” (COM(2011)0637) című 
közleményben is szerepel.

Módosítás 345
Kent Johansson, Fiona Hall

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

A „Horizont 2020” keretprogram 21. cikke 
meghatározza a harmadik országokból 
származó szervezetek és a nemzetközi 
szervezetek részvételének általános elveit.
Mivel a kutatásnak és az innovációnak 
komoly hasznára válik a harmadik 
országok iránti nyitottság, a „Horizont 
2020” keretprogram az általános nyitottság 
elve szerint folytatja működését, miközben 
ösztönzi a harmadik országbeli 
programokhoz való, viszonosságon alapuló 
hozzáférést. Bizonyos területeken azonban 
óvatos megközelítés ajánlható az európai 
érdekek védelmében.

A „Horizont 2020” keretprogram 21. cikke 
meghatározza a harmadik országokból 
származó szervezetek és a nemzetközi 
szervezetek részvételének általános elveit.
Mivel a kutatásnak és az innovációnak 
komoly hasznára válik a harmadik 
országok iránti nyitottság, a „Horizont 
2020” keretprogram az általános nyitottság 
elve szerint folytatja működését, miközben 
ösztönzi a harmadik országbeli 
programokhoz való, viszonosságon alapuló 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 346
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeken kívül számos célzott cselekvést kell 
majd végrehajtani a nemzetközi 
együttműködés közös érdekeken és 
kölcsönös hasznon alapuló stratégiai 
megközelítésével, valamint a tagállamok 
tevékenységeivel való összhang és 
koordináció elősegítésével. Ennek része 
lesz egy, a közös ajánlati felhívásokat 
támogató mechanizmus, valamint a 
programok harmadik országokkal vagy 
nemzetközi szervezetekkel való közös 
finanszírozásának lehetősége.

Célzott cselekvéseket kell majd 
végrehajtani a nemzetközi együttműködés 
közös érdekeken és kölcsönös hasznon 
alapuló stratégiai megközelítésével.
Törekedni kell a tagállamok 
tevékenységeivel való összhangra és 
koordinációra. Ennek része lesz egy, a 
közös ajánlati felhívásokat támogató 
mechanizmus, valamint a programok 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel való közös 
finanszírozásának lehetősége.

Or. fr
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Módosítás 347
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeken kívül számos célzott cselekvést kell 
majd végrehajtani a nemzetközi 
együttműködés közös érdekeken és 
kölcsönös hasznon alapuló stratégiai 
megközelítésével, valamint a tagállamok 
tevékenységeivel való összhang és 
koordináció elősegítésével. Ennek része 
lesz egy, a közös ajánlati felhívásokat 
támogató mechanizmus, valamint a 
programok harmadik országokkal vagy 
nemzetközi szervezetekkel való közös 
finanszírozásának lehetősége.

Célzott cselekvéseket kell majd 
végrehajtani a nemzetközi együttműködés 
közös érdekeken és kölcsönös hasznon 
alapuló stratégiai megközelítésével.
Törekedni kell a tagállamok 
tevékenységeivel való összhangra és 
koordinációra. Ennek része lesz egy, a 
közös ajánlati felhívásokat támogató 
mechanizmus, valamint a programok 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel való közös 
finanszírozásának lehetősége.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok nemzeti politikáinak koordinálására irányuló erőfeszítéseket természetesen 
ösztönözni kell, de tekintettel a gyakorlati nehézségekre, amelyeket a 7. keretprogram alapján 
tapasztaltak, ez nem szolgálhat magyarázatként. Az Uniónak tehát képesnek kell lennie, hogy 
saját kezdeményezéseket indítson anélkül, hogy arra lenne korlátozva szerepe, hogy 
folyamatosan felszólítgassa a tagállamokat, hogy közös fellépésre van szükség. E mindkét 
opciónak nyitva kell maradnia, amit a jelenlegi szövegezés semmiképpen nem biztosít.

Módosítás 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeken kívül számos célzott cselekvést kell 
majd végrehajtani a nemzetközi 
együttműködés közös érdekeken és 
kölcsönös hasznon alapuló stratégiai 
megközelítésével, valamint a tagállamok 

Célzott cselekvéseket kell majd 
végrehajtani a nemzetközi együttműködés 
közös érdekeken és kölcsönös hasznon 
alapuló stratégiai megközelítésével.
Törekedni kell a tagállamok 
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tevékenységeivel való összhang és 
koordináció elősegítésével. Ennek része 
lesz egy, a közös ajánlati felhívásokat 
támogató mechanizmus, valamint a 
programok harmadik országokkal vagy 
nemzetközi szervezetekkel való közös 
finanszírozásának lehetősége.

tevékenységeivel való összhangra és 
koordinációra. Ennek része lesz egy, a 
közös ajánlati felhívásokat támogató 
mechanizmus, valamint a programok 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel való közös 
finanszírozásának lehetősége.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok nemzeti politikáinak koordinálására irányuló erőfeszítéseket természetesen 
ösztönözni kell, de tekintettel a gyakorlati nehézségekre, amelyeket a 7. keretprogram alapján 
tapasztaltak, ez nem szolgálhat magyarázatként. Az Uniónak tehát képesnek kell lennie, hogy 
saját kezdeményezéseket indítson anélkül, hogy arra lenne korlátozva szerepe, hogy 
folyamatosan felszólítgassa a tagállamokat, hogy közös fellépésre van szükség. E mindkét 
opciónak nyitva kell maradnia, amit a jelenlegi szövegezés semmiképpen nem biztosít.

Módosítás 349
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban 
(EDCTP2) folytatása a HIV, a malária és a 
tuberkulózis elleni orvosi 
beavatkozásokkal kapcsolatos klinikai 
vizsgálatokban;

a) az Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban 
(EDCTP2) folytatása és megerősítése a 
HIV, a malária és a tuberkulózis elleni 
orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos 
klinikai vizsgálatokban;

Or. fr

Indokolás

Némi problémákat követően az EDCTP2 úgy tűnik, hogy magára talált és elég hatékonynak 
mutatkozott, hogy jelentős külső finanszírozást vonzzon. Ha nagyobb erőforrásokban 
részesülne, érdemes lenne kiterjeszteni hatókörét, hogy kiterjedjen a fertőző betegségekre is, 
amelyeket jelenleg elhanyagolnak.
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Módosítás 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban 
(EDCTP2) folytatása a HIV, a malária és a 
tuberkulózis elleni orvosi 
beavatkozásokkal kapcsolatos klinikai 
vizsgálatokban;

a) az Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban 
(EDCTP2) folytatása és megerősítése a 
HIV, a malária és a tuberkulózis elleni 
orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos 
klinikai vizsgálatokban;

Or. fr

Indokolás

Némi problémákat követően az EDCTP2 úgy tűnik, hogy magára talált és elég hatékonynak 
mutatkozott, hogy jelentős külső finanszírozást vonzzon. Ha nagyobb erőforrásokban 
részesülne, érdemes lenne kiterjeszteni hatókörét, hogy kiterjedjen a fertőző betegségekre is, 
amelyeket jelenleg elhanyagolnak.

Módosítás 351
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban 
(EDCTP2) folytatása a HIV, a malária és a 
tuberkulózis elleni orvosi 
beavatkozásokkal kapcsolatos klinikai 
vizsgálatokban;

a) az Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban 
(EDCTP2) folytatása és megerősítése a 
HIV, a malária és a tuberkulózis elleni 
orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos 
klinikai vizsgálatokban;

Or. fr

Módosítás 352
Seán Kelly
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – -f a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Az Európa és Afrika közötti 
rádiócsillagászati kutatás, ahogy azt az 
Európai Parlament 45/2011 írásbeli 
nyilatkozatában, az Afrikai Unió pedig 
2011-ben kérte, Afrika saját befektetéseit 
és földrajzi előnyeit aknázná ki egy 
Európával kialakított kölcsönösen előnyös 
partnerség kialakítása céljából.

Or. en

Módosítás 353
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – -f a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f a) Ennek a stratégiai megközelítésnek 
oda kell vezetnie, hogy a Horizont 2020 
pénzügyi forrásainak 4%-át nemzetközi 
együttműködési projektekhez irányítják.

Or. fr

Módosítás 354
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek a stratégiai megközelítésnek oda 
kell vezetnie, hogy a Horizont 2020 
pénzügyi forrásainak 4%-át nemzetközi 
együttműködési projektekhez irányítják.
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Or. fr

Indokolás

A nemzetközi együttműködésre fordított erőforrások százalékos értékének megemlítése 
összhangban van az EUMSZ 180. és 182. cikkével. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a 7. 
keretprogram forrásai milyen százalékben kerülnek az ilyen együttműködéshez, mivel a 
horizontális cselekvések költségvetéséről még nem döntöttek, de ez kb. 2–2.5%-ot fog kitenni.
A fenti módosításban említett százalék (4%) megfelel az 1990–2006 közötti időszak átlagának.

Módosítás 355
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram elősegíti 
a „Kiváló tudomány” című I. rész, 
valamint a társadalmi kihívások és az alap-
és ipari technológiák közötti, több területet 
érintő cselekvéseket, hogy ezek együttesen 
új tudást, jövőbeni és feltörekvő 
technológiákat, kutatási infrastruktúrát és 
kulcskompetenciákat hozzanak létre. A 
kutatási infrastruktúrákat ugyancsak 
mozgósítani fogják a szélesebb körű 
társadalmi felhasználás érdekében, például 
a közszolgáltatások, a tudomány 
népszerűsítése, a polgári biztonság és 
kultúraterén. Ezenkívül a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvéseinek 
végrehajtása során elvégzendő 
prioritásmeghatározást és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
tevékenységeit megfelelő módon 
összehangolják majd a „Horizont 2020” 
keretprogram más részeivel.

A „Horizont 2020” keretprogram elősegíti 
a „Kiváló tudomány” című I. rész, 
valamint a társadalmi kihívások és az alap-
és ipari technológiák közötti, több területet 
érintő cselekvéseket, hogy ezek együttesen 
új tudást, jövőbeni és feltörekvő 
technológiákat, kutatási infrastruktúrát és 
kulcskompetenciákat hozzanak létre. A 
kutatási infrastruktúrákat ugyancsak 
mozgósítani fogják a szélesebb körű 
társadalmi felhasználás érdekében, például 
a közszolgáltatások, a tudomány 
népszerűsítése, a polgári biztonság és 
kultúraterén. Ebből a szempontból az 
egyetemi és tudományos publikációk a 
kutatási infrastruktúra kulcsfontosságú 
elemét jelentik. Rendkívül fontos tehát, 
hogy az Unió által finanszírozott kutatók 
munkájának köszönhetően elért és 
elismert kutatási eredményeket a 
tudományos közösség egésze számára 
hozzáférhetővé tegyék. Ezenkívül a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvéseinek 
végrehajtása során elvégzendő 
prioritásmeghatározást és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
tevékenységeit megfelelő módon 
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összehangolják majd a „Horizont 2020”
keretprogram más részeivel.

Or. fr

Módosítás 356
Anna Záborská, Jan Březina

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sok esetben az Európa 2020 stratégia és az 
innovatív Unió célkitűzéseihez való 
hatékony hozzájárulás olyan megoldások 
kifejlesztését követeli meg, amelyek 
interdiszciplináris természetűek, és ezért a 
„Horizont 2020” keretprogram több 
különös célkitűzését is érintik. Különös 
figyelmet kap majd a felelős kutatás és az 
innováció. Figyelmet kap majd a nem mint 
több területet érintő kérdés a férfiak és nők 
közötti egyensúly hiányának orvoslása, 
valamint a kutatási és innovációs 
programozás és tartalmak társadalmi nemi 
dimenziójának integrálása érdekében. A 
„Horizont 2020” keretprogram különös 
rendelkezéseket tartalmaz az ilyen, több 
területet érintő tevékenységek 
ösztönzésére, többek között a 
költségvetések hatékony egymáshoz 
kapcsolásával. Ennek része az a lehetőség 
is, hogy a társadalmi kihívások és az alap-
és ipari technológiák felhasználhassák a 
biztosított pénzügyi eszközöket és a célzott 
kkv-eszközöket.

Sok esetben az Európa 2020 stratégia és az 
innovatív Unió célkitűzéseihez való 
hatékony hozzájárulás olyan megoldások 
kifejlesztését követeli meg, amelyek 
interdiszciplináris természetűek, és ezért a 
„Horizont 2020” keretprogram több 
különös célkitűzését is érintik. Különös 
figyelmet kap majd a felelős kutatás és az 
innováció. Figyelmet kap majd a nők és 
férfiak esélyegyenlősége mint több 
területet érintő kérdésa férfiak és nők 
közötti egyensúly hiányának orvoslása. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak – a 
kutatás és az innováció tartalmát illetően 
a férfiak és nők esélyegyenlőségének 
előmozdításakor – tiszteletben kell 
tartania a kutatási szakemberek 
tudományos kiválóságát és szakmai 
képesítését. A „Horizont 2020” 
keretprogram különös rendelkezéseket 
tartalmaz az ilyen, több területet érintő 
tevékenységek ösztönzésére, többek között 
a költségvetések hatékony egymáshoz 
kapcsolásával. Ennek része az a lehetőség 
is, hogy a társadalmi kihívások és az alap-
és ipari technológiák felhasználhassák a 
biztosított pénzügyi eszközöket és a célzott 
kkv-eszközöket.

Or. en
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Módosítás 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legjobb Horizont 2020 nyertesek és a 
legjobban teljesítő Horizont 2020 
projektek elismerése céljából szimbolikus 
díjakat osztanak ki minden pilléren belül 
az egyes tematikus területekre.

Or. en

Módosítás 358
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között. 
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, számítógépes biztonság, az 
intelligens hálózatok, az intelligens 
közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással vagy nemekkel
kapcsolatos cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között. 
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
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szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

Or. en

Módosítás 359
Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, növényi alapú 
géntechnológia, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
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biztosított forrásokat. biztosított forrásokat.

Or. en

Módosítás 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között. 
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, olyan vizsgálati módszerek, 
amelyek prediktívebbek és relevánsabbak 
az emberek, a kockázatértékelés, az 
egészségügyi kutatás szempontjából, a 
könnyű járművek fejlett anyagai, vagy a 
bioalapú ipari folyamatok és termékek 
kifejlesztése területén. Erős szinergiákat 
fognak tehát kialakítani a társadalmi 
kihívások és az általános alap- és ipari 
technológiák kifejlesztése között. Ezt 
kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

Or. fr
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Indokolás

Kiemelt társadalmi kihívás annak biztosítása, hogy az emberek egészségesen és aktívan 
éljenek. Sürgősen szükséges hatékonyabb, prediktívebb és relevánsabb kutatási módszerekre e 
kihívás leküzdésére.

Módosítás 361
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések és a tisztességes 
gazdaság létrehozásához szükséges, a 
társadalmi kihívások és az alap- és ipari 
technológiák közötti kölcsönhatás 
ösztönzésében. Ilyen kölcsönhatások 
létrehozhatóak például: az e-egészségügy, 
az intelligens hálózatok, az intelligens 
közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése, 
valamint a társadalmi innováció között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat – beleértve 
a civil társadalmi szerevezeteket is –
képviselő szereplők teljes mértékben részt 
vegyenek a végrehajtásban, és sok esetben 
olyan cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat. A szükséges 
változások végrehajtásának sikere a 
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nyilvánosság tudomány és innováció, 
illetve azok előnyei melletti 
elkötelezettségén múlik.

Or. en

Módosítás 362
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek
(beleértve a tengeri közlekedést is), az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

Or. en
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Módosítás 363
Nuno Teixeira

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat. Az intelligens 
szakosodási platformok kulcsszerepet 
játszanak e tekintetben, különösen a 
létrehozás és a hálózatépítés, az 
ikerintézményi rendszerek és a 
kutatástámogatás, valamint az innovációs 
politikák vonatkozásában, melyek révén a 
legkülső régiók egyedi körülményeit 
figyelembe lehet venni.

Or. pt
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Indokolás

Az intelligens szakosodási platformok kulcsszerepet játszanak az információcsere 
megkönnyítésében és a különböző nézőpontokat képviselő érdekelteknek a célkitűzések 
megvalósításába történő bevonásába; a Horizont 2020 programról szóló általános 
közleményben foglaltaknak megfelelően figyelembe kell venni a legkülső régiók egyedi 
körülményeit (COM(2011)0808).

Módosítás 364
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között.
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők, különösen a civil társadalmi 
szervezetek teljes mértékben részt 
vegyenek a kutatási témák azonosításában 
és a vonatkozó végrehajtási 
tevékenységekben, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
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biztosított forrásokat.

Or. fr

Módosítás 365
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kap a „Horizont 2020”
keretprogram által finanszírozott és a más 
uniós finanszírozási programok által 
támogatott tevékenységek – mint pl. a 
Közös Agrárpolitika, a Közös halászati 
Politika, az EU „Erasmus mindenkinek” 
elnevezésű új oktatási, képzési, ifjúsági és 
sport programja vagy az Egészségügy a 
növekedésért program – koordinálása.. 
Ennek része a kohéziós politika alapjaihoz 
való megfelelő illeszkedés, amelyekben a 
kutatás és az innováció regionális szintű 
kapacitáskiépítésének támogatása a
„kiválóság lépcsőjeként” működhet, a 
regionális kiválósági központok alapítása 
hozzásegíthet az európai innovációs rés 
bezárásához, illetve a nagyléptékű 
demonstrációs és kísérleti projektek 
támogatása elősegítheti az európai ipari 
vezető szerep célkitűzésének 
megvalósítását.

Különös figyelmet kap a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott és a más 
uniós finanszírozási programok által 
támogatott tevékenységek – mint pl. a 
Közös Agrárpolitika, a Közös halászati 
Politika, az EU „Erasmus mindenkinek” 
elnevezésű új oktatási, képzési, ifjúsági és 
sport programja vagy az Egészségügy a 
növekedésért program – koordinálása.
Ennek része a kohéziós politika alapjaihoz 
való megfelelő illeszkedés, amelyekben a 
kutatás és az innováció regionális szintű 
kapacitáskiépítésének támogatása a
„kiválóság lépcsőjeként” működhet, a 
regionális kiválósági központok alapítása 
hozzásegíthet az európai innovációs rés 
bezárásához, illetve a nagyléptékű 
demonstrációs és kísérleti projektek 
támogatása elősegítheti az európai ipari 
vezető szerep célkitűzésének 
megvalósítását. Ez a szinergia egyenlő 
hozzáférést kell tegyen lehetővé a kevésbé 
fejlett régiók számára a Horizont 2020 
programjaihoz, a Kohéziós Politika alap 
célkitűzéseinek kisebbítése nélkül.

Or. en

Módosítás 366
Kent Johansson, Fiona Hall
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kap a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott és a más 
uniós finanszírozási programok által 
támogatott tevékenységek – mint pl. a 
Közös Agrárpolitika, a Közös halászati 
Politika, az EU „Erasmus mindenkinek” 
elnevezésű új oktatási, képzési, ifjúsági és 
sport programja vagy az Egészségügy a 
növekedésért program – koordinálása..
Ennek része a kohéziós politika alapjaihoz 
való megfelelő illeszkedés, amelyekben a 
kutatás és az innováció regionális szintű 
kapacitáskiépítésének támogatása a
„kiválóság lépcsőjeként” működhet, a 
regionális kiválósági központok alapítása 
hozzásegíthet az európai innovációs rés 
bezárásához, illetve a nagyléptékű 
demonstrációs és kísérleti projektek 
támogatása elősegítheti az európai ipari 
vezető szerep célkitűzésének
megvalósítását.

Különös figyelmet kap a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott és a más 
uniós finanszírozási programok által 
támogatott tevékenységek – mint pl. a 
Közös Agrárpolitika, a Közös halászati 
Politika, az EU „Erasmus mindenkinek” 
elnevezésű új oktatási, képzési, ifjúsági és 
sport programja vagy az Egészségügy a 
növekedésért program, a Life program és 
az új belépők részére fenntartott 
tartalékok (NER300) – koordinálása..
Ennek része a kohéziós politika alapjaihoz 
való megfelelő illeszkedés, amelyekben a 
kutatás és az innováció regionális szintű 
kapacitáskiépítésének támogatása a
„kiválóság lépcsőjeként” működhet, a 
regionális kiválósági központok alapítása 
hozzásegíthet az európai innovációs rés 
bezárásához, illetve a nagyléptékű 
demonstrációs és kísérleti projektek 
támogatása elősegítheti az európai ipari 
vezető szerep célkitűzésének 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mind a Horizont 2020 programban, mind 
a Kohéziós Politikában a „kiválóság 
lépcsőjeként” funkcionáló eszközöket kell 
bevezetni a szakpolitikák közötti 
szinergiák kiaknázása érdekében. 
Intézkedéseket kell bevezetni a
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legígéretesebb központok („kiválósági 
központok”) potenciáljának 
azonosítására, ezáltal biztosítva számukra 
a „kiválóság pecsét” odaítélését.

Or. en

Módosítás 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fent említett koordináció magában 
foglalja a kohéziós politikai alapokkal 
való megfelelő kapcsolatot, ahol a 
regionális szintű kutatási és innovációs 
kapacitás megteremtésének támogatása a 
kiválósághoz vezető lépcsőként működhet, 
a regionális kiválósági központok pedig 
segíthetik az innováció javulását Európa-
szerte. A strukturális alapokat teljes 
terjedelmükben arra kell használni, hogy 
a régiókban célzott intézkedések révén 
támogassák a kapacitásépítést, melynek 
célja az egyetemek korszerűsítése, 
tudományos eszközök vásárlása, a helyi 
technológiák átadása, az induló és leváló 
vállalkozások támogatása, a helyi ipari és 
akadémiai szféra közötti interakció, a 
Horizont 2020 prioritási területein 
klaszterek létrehozása, és kisebb pályázati 
támogatások biztosításának forrása, 
amelyeket a Horizont 2020-hoz 
benyújtandó javaslatok előkészítéséért 
lehet kapni.

Or. en

Indokolás

A Carvalho-jelentés 38. módosítása alapján.
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Módosítás 369
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható európai növekedés elérése 
érdekében optimalizálni kell a magán- és 
közszereplők hozzájárulását. Ez 
létfontosságú az európai kutatási térség 
megszilárdításához és az innovatív Unió, 
az európai digitális menetrend és az Európa 
2020 stratégia más kiemelt
kezdeményezéseinek eredményességéhez. 
A felelősségteljes kutatás és innováció 
továbbá megköveteli, hogy a legjobb 
megoldások a különböző nézőpontokkal, 
de azonos érdekekkel rendelkező partnerek 
közreműködéséből származzanak.

A fenntartható európai növekedés elérése 
érdekében optimalizálni kell a magán- és 
közszereplők hozzájárulását. A K&F-re 
fordítandó 3%-os uniós beruházási cél 
teljesítéséhez jelentősen növelni kell a 
kutatási és innovációs célú 
magánberuházásokat. Ez létfontosságú az 
európai kutatási térség megszilárdításához 
és az innovatív Unió, az európai digitális 
menetrend és az Európa 2020 stratégia más 
kiemelt kezdeményezéseinek 
eredményességéhez. Ennek érdekében az 
uniós alapoknak a további magán- és 
közberuházások lehető legnagyobb 
mértékű fellendülését kell kiváltaniuk. A 
felelősségteljes kutatás és innováció 
továbbá megköveteli, hogy a legjobb 
megoldások a különböző nézőpontokkal, 
de azonos érdekekkel rendelkező partnerek 
közreműködéséből származzanak.

Or. en

Módosítás 370
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram teret és 
világosan megállapított kritériumokat 
biztosít közszektoron belüli, illetve állami-
magán partnerségek létrehozására. Az 
állami-magán partnerségek a közszféra és a 

A „Horizont 2020” keretprogram teret és 
világosan megállapított kritériumokat 
biztosít közszektoron belüli, illetve állami-
magán partnerségek létrehozására. Az 
állami-magán partnerségek a közszféra és a 
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magánszféra szereplőinek szerződéses 
megállapodásán alapulhatnak és 
korlátozott esetekben intézményesített 
állami-magán partnerségek is lehetnek 
(mint például a közös technológiai 
kezdeményezések és más közös 
vállalkozások).

magánszféra szereplőinek szerződéses 
megállapodásán alapulhatnak, melynek 
révén az állami pénzeszközök fellendítik a 
tényleges magánberuházásokat annak 
érdekében, hogy mind a magánszektor, 
mind a társadalom számára értékes 
eredmények szülessenek.

Or. en

Módosítás 371
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
támogathat már létező, állami szektoron 
belüli partnerségeket és állami-magán 
partnerségeket, amennyiben a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzéseit valósítják 
meg, megfelelnek a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendeletben 
meghatározott kritériumoknak, és jelentős 
előrehaladást mutattak a hetedik kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
keretprogramban (FP7).

A „Horizont 2020” keretprogram 
támogathat már létező, állami szektoron 
belüli partnerségeket és állami-magán 
partnerségeket, amennyiben a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzéseit valósítják 
meg, megfelelnek a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendeletben 
meghatározott kritériumoknak, és jelentős 
előrehaladást mutattak a hetedik kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
keretprogramban (FP7). A köz-magán 
társulásokat tudományos intézményekkel, 
vállalatokkal, társaságokkal és 
polgárokkkal együtt végrehajtó 
tudományos központok és múzeumok a 
Horizont 2020 programból is kaphatnak 
támogatást, mivel a Horizont 2020 
stratégiához kapcsolódó, kulcsfontosságú 
társadalmi kihívásokkal foglalkoznak.

Or. en

Módosítás 372
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti feltételek szerint további támogatás 
nyújtható az alábbi, a hetedik kutatási 
keretprogram keretében a Szerződés 187. 
cikke szerint létrehozott közös technológiai 
kezdeményezéseknek és közös 
vállalkozásoknak: az Innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezés (IMI), a Tiszta Égbolt 
közös vállalkozás, az Egységes európai 
égbolt ATM-kutatási projekt (SESAR), az 
Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai 
közös vállalkozás (FCH), valamint a 
beágyazott számítástechnikai rendszerekre 
irányuló közös technológiai 
kezdeményezés (ARTEMIS) és a 
nanoelektronika (ENIAC). E két utóbbit
egy közös kezdeményezés keretében lehet 
egyesíteni.

A fenti feltételek szerint további támogatás 
nyújtható az alábbi, a hetedik kutatási 
keretprogram keretében a Szerződés 187. 
cikke szerint létrehozott közös technológiai 
kezdeményezéseknek és közös 
vállalkozásoknak: az Innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezés (IMI), a Tiszta Égbolt 
közös vállalkozás, az Egységes európai 
égbolt ATM-kutatási projekt (SESAR), az 
Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai 
közös vállalkozás (FCH), valamint a 
beágyazott számítástechnikai rendszerekre 
irányuló közös technológiai 
kezdeményezés (ARTEMIS) és a 
nanoelektronika (ENIAC). E két utóbbit 
egy közös kezdeményezés keretében lehet 
egyesíteni. A támogatás feltétele költség-
haszon elemzés, valamint irányításuk és 
működésük alapos értékelése a nyitottság, 
az átláthatóság, a hatékonyság és az 
eredményesség kritériumai tekintetében.

Or. en

Módosítás 373
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramon belül 
további, közszektoron belüli, illetve állami-
magán partnerségek indíthatók, 
amennyiben megfelelnek a meghatározott 
kritériumoknak. Ezek lehetnek információs 
és kommunikációs technológiákkal 
kapcsolatos partnerségek a fotonika és a 

A „Horizont 2020” keretprogramon belül 
további, közszektoron belüli, illetve állami-
magán partnerségek indíthatók, 
amennyiben megfelelnek a meghatározott 
kritériumoknak, ha a kívánt célkitűzések 
hatálya indokolja az ilyen elrendezést, és 
ha kimutatható, hogy más partnerségi 
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robotika területén, valamint a tengeri 
határellenőrzés biztonsági technológiáival
kapcsolatos partnerségek.

forma vagy finanszírozási eszköz nem 
alkalmas a kívánt célkitűzés teljesítésére 
vagy a szükséges fellendülés eléréséhez, 
illetve a szereplők bevonásához. Ezek 
lehetnek információs és kommunikációs 
technológiákkal kapcsolatos partnerségek a 
fotonika és a robotika területén, vagy bio-
alapú ágazatokkal kapcsolatos 
partnerségek.

Or. en

Módosítás 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramon belül 
további, közszektoron belüli, illetve állami-
magán partnerségek indíthatók, 
amennyiben megfelelnek a meghatározott 
kritériumoknak. Ezek lehetnek információs 
és kommunikációs technológiákkal 
kapcsolatos partnerségek a fotonika és a 
robotika területén, valamint a tengeri 
határellenőrzés biztonsági technológiáival 
kapcsolatos partnerségek.

A „Horizont 2020” keretprogramon belül 
további, közszektoron belüli, illetve állami-
magán partnerségek indíthatók, 
amennyiben megfelelnek a meghatározott 
kritériumoknak. Ezek lehetnek információs 
és kommunikációs technológiákkal 
kapcsolatos partnerségek a fotonika és a 
robotika területén, fenntartható 
eljárásokat alkalmazó iparágakkal, bio-
alapú ágazatokkal, telemedicinával és 
otthoni kezelést biztosító készülékekkel 
kapcsolatosak, valamint a tengeri 
határellenőrzés biztonsági technológiáival 
kapcsolatos partnerségek.

Or. sl

Módosítás 375
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 7 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság átfogó értékelést és elemzést 
készít a hetedik kutatási keretprogram 
keretében létrehozott kísérleti 
partnerségek (közös technológiai 
platformok, az Európai 
Gazdaságélénkítési Program keretében 
létrehozott köz-magán társulások és az 
Európai Technológiai Intézet által 
létrehozott tudás- és innovációs 
közösségek) hatásáról, mielőtt 
megszilárdítaná a létezők támogatását 
vagy továbbiak létrehozását támogatná. 
Ezen értékelés és elemzés alapján a 
Bizottság a Horizont 2020 végrehajtása 
során javaslatokat nyújt be az irányítás és 
a már létező köz-magán társulások 
működésének javítására a nagyobb 
hatékonyság és eredményesség, a nyitott 
és átlátható működés és az 
összeférhetetlenségek elkerülésének 
biztosítására. Az értékelés és felülvizsgálat 
foglalkozik különösen a kkv-kra és a 
kisebb, kutatással foglalkozó szervezetekre 
gyakorolt hatással a kutatási menetrend 
megállapításába és a részvételbe történő 
fokozottabb bevonásuk biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 376
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi fent említett társulást 
határozottan együttműködésre és 
szinergiák felkutatására bátorítják az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézettel és annak tudományos és 
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innovációs társulásaival. Az 
együttműködést különösen az oktatás 
területén kell megvizsgálni, hogy ki 
lehessen terjeszteni Európa 
tehetségbázisát és garantálni lehessen 
magasan képzett tudósok és ismeretekkel 
foglalkozó munkavállalók rendelkezésre 
állásást a jövőben.

Or. en

Módosítás 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak egyetlen finanszírozási 
forrást kell biztosítania, kivéve, ha 
egyértelmű megállapodás van a Bizottság 
és a tagállamok között arról, hogy 
megfelelő költségvetést biztosítanak egy 
adott kezdeményezés közös 
finanszírozására.

Or. en

Indokolás

Az intézményesített PPP-k magas adminisztratív költségekkel járnak, és hosszas előkészítést 
igényelnek. A meghatározott kritériumoknak megfelelő új PPP-ket az egyetlen forráson 
alapuló finanszírozási modellre kell lapozni. A projektek végrehajtásának egyszerűsítése és a 
különböző részt vevő országok egyenlő részvételi esélyeinek biztosítása vonatkozásában a 
Horizont 2020 programon belüli egyetlen forrásból történő finanszírozás az előnyben 
részesített megoldás.


