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Módosítás 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2. Alacsony költségű és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású villamosenergia-ellátás

3.2. Fenntartható alacsony szén-dioxid-
kibocsátású villamosenergia-ellátás

Or. en

Módosítás 755
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2. Alacsony költségű és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású villamosenergia-ellátás

3.2. Alacsony költségű és alacsony 
kibocsátású villamosenergia-ellátás

Or. en

Módosítás 756
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2. Alacsony költségű és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású villamosenergia-ellátás

3.2. Alacsony költségű, alacsony 
kockázatú és megújulóenergia-alapú 
villamosenergia-ellátás

Or. en
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Módosítás 757
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek és az 
energiapiac elavult szerkezete. A 
fenntartható alacsony szén-dioxid-
kibocsátású villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Ennek elérésére 
a „biztonságos, tiszta és hatékony 
energia” cím alatti költségvetés legalább 
háromnegyedét a megújulóenergia-
technológia és az energiahatékonyság 
céljaira kell fordítani. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

Or. en

Módosítás 758
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
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lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. A hetedik 
kutatási és technológiafejlesztési 
keretprogram óta a megújuló energia 
jelentősen csökkentette a költségeket; 
ugyanakkor – a csökkentés további 
fokozása érdekében – az e kérdéshez 
rendelt költségvetés legalább kétharmadát 
a megújulóenergia-technológiákra kell 
fordítani, különösen az alábbiakra:

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy az EU megfelelő finanszírozást biztosítson a megújulóenergia-
irányelvben és a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben meghatározott célkitűzésekhez, 
miszerint 2050-re a megújuló energiaforrások a teljes bruttó energiafogyasztás 55%–75%-át 
adják, illetve a villamosenergia-fogyasztás 97%-át, mégpedig a lehető legalacsonyabb 
költségek mellett.

Módosítás 759
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 



PE492.826v02-00 6/181 AM\909647HU.doc

HU

amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen
csökkentik a költségeket.

amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett csökkentik a 
költségeket, ésszerűvé és versenyképessé 
téve azokat.

Or. it

Módosítás 760
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, megújulóenergia-alapú és 
energiahatékony gazdaság létrehozásában. 
A megújulóenergia-alapú 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését az is 
lassítja, hogy a jelenlegi 
energiarendszereket régi tartozékokra és 
technológiákra tervezték, és továbbra is 
ezek foglalják le a világ más részein és 
Európában folyó kutatásokat és a 
támogatásokat. A megújulóenergia-alapú 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett csökkentik a piacra 
jutás akadályait. Különösen az alábbiakra 
van szükség:

Or. en

Módosítás 761
Kathleen Van Brempt

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. A megújuló 
energiaforrások költségei jelentősen 
csökkentek az elmúlt években. A 
költségcsökkentés további fokozása és a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
fejlesztések ösztönzése érdekében az e 
kérdéshez rendelt költségvetés legalább 
kétharmadát a megújuló 
energiaforrásokra kell fordítani.
Különösen az alábbiakra van szükség:

Or. en

Módosítás 762
Bendt Bendtsen

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
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elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Ezért a nem 
nukleáris energiára elkülönített 
költségvetési összegnek legalább 
kétharmadát a megújulóenergia-
technológiákra és energiahatékonyságra 
kell fordítani, különösen az alábbiakra:

Or. en

Módosítás 763
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Ugyanakkor 
javítani kell a villamos energiához 
szükséges átmeneti tüzelőanyag-
forrásokon kibocsátásuk és környezetre 
gyakorolt hatásuk csökkentése érdekében 
addig is, amíg alacsony szén-dioxid 
kibocsátású alternatívákkal lehet 
helyettesíteni őket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

Or. en
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Módosítás 764
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. Különösen az 
alábbiakra van szükség:

A villamos energia központi szerepet fog 
betölteni a környezeti szempontból 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság létrehozásában. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-fejlesztés elterjedését 
lassítják a vele járó magas költségek. Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-termelés piaci 
elterjedésének felgyorsítása érdekében 
égető szükség van olyan megoldásokra, 
amelyek nagyobb teljesítmény és 
fenntarthatóság mellett jelentősen 
csökkentik a költségeket. A 
tevékenységeknek a megújuló 
energiaforrásokat – többek között 
fotovoltaikus, naphő- és szélenergiát –
hasznosító technológiákkal kapcsolatos 
kutatást és innovációt kell a középpontba 
helyezniük hatékonyságuk javítása és e 
technológiák költségének csökkentése 
érdekében, versenyképesebbé téve ezeket a 
piacon. Erre különösen az alábbiak 
céljából van szükség:

Or. en

Módosítás 765
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
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lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal 
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz.

lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal 
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz. E célból ösztönözni
kell a Horizont 2020 program más 
részeivel való együttműködést az új és a 
technológiai anyagok – köztük a 
ritkaföldfém-termékek –, illetve egyéb, a 
szélturbinákhoz szükséges alapvető 
források rendelkezésre állására, 
előállítására és helyettesítésére vonatkozó 
kutatás tekintetében.

Or. en

Módosítás 766
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal 
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal 
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
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és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz.

és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz. Annak hatékonyabb 
ellenőrzése érdekében, hogy a szélenergia 
alkalmas-e e célkitűzés megvalósítására, a 
SET-terv keretében létrehozott, 
szélenergiával kapcsolatos európai ipari 
kezdeményezéseket külön költségvetési 
tételként kell szerepeltetni.

Or. it

Módosítás 767
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz.

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
lényege, hogy 2020-ig mintegy 30%-kal
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz.

Or. en
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Módosítás 768
Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal 
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz.

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal 
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok tervezésén, kifejlesztésén, 
tesztelésén és demonstrációján lesz.

Or. fr

Módosítás 769
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal 
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 

A szélenergiával kapcsolatos célkitűzés 
lényege, hogy 2020-ig mintegy 20%-kal 
kell csökkenteni a szárazföldi és tengeri 
szélerőművek által termelt villamos 
energia előállítási költségét a 2010-es 
szinthez képest, egyre inkább a tengeri 
területekre koncentrálva, és lehetővé téve a 
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villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz.

villamosenergia-hálózatba való megfelelő 
integrálást. A fő hangsúly a nagyobb 
léptékű, nagyobb átalakítási hatékonyságú 
és – mind a szárazföldön, mind a tengeren 
termelt energia tekintetében (félreeső 
területeken és zord időjárási körülmények 
között is) – könnyebben elérhető 
újgenerációs szélenergia-átalakító 
rendszerek, valamint új sorozatgyártási 
folyamatok kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz. A távoli helyeken és 
zord időjárási körülmények közötti 
szélenergia-rendszerek 
megvalósíthatóságát a megfelelő légköri 
és óceánmodellezési eszközök segítségével 
kell megvizsgálni. E célkitűzések 
megvalósítása érdekében a SET-terv 
keretében létrehozott, szélenergiával 
kapcsolatos ipari kezdeményezést külön 
költségvetési tételként kell szerepeltetni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervében úgy látja, hogy a szélenergia 
lesz a legfontosabb villamos energiát előállító technológia, 2050-re az villamosenergia-
termelés 31,6%–48,7%-át nyújtja majd, minden más technológiánál többet. Ez nem 
valósulhat meg a célra elkülönített kutatásfinanszírozás nélkül.  A költségvetési sor nemcsak 
pénzügyi támogatást nyújt, hanem az iparág számára a beruházási stratégiák tervezéséhez és 
a társfinanszírozott projektekben a fellendítő hatás fokozásához szükséges politikai 
biztonságot is megadja.

Módosítás 770
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy a napenergia teret 
nyerhessen az villamosenergia-ellátási 
piacon, 2020-ig a napenergia költségét –
beleértve a napelemes, fotovoltaikus és 
koncentrációs technológiákét – a 2010-es 

Annak érdekében, hogy a napenergia teret 
nyerhessen az villamosenergia-ellátási 
piacon, 2020-ig a napenergia költségét –
beleértve a napelemes, fotovoltaikus és 
koncentrációs technológiákét – legalább a 
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szint felére kell csökkentenünk. 2010-es szint felére kell csökkentenünk.

Or. it

Módosítás 771
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű alkalmazás 
érdekében új koncepciókra és rendszerekre 
irányuló, hosszú távú kutatásra, 
demonstrációkra és tömegtermelési 
tesztelésre van szükség.

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű, ésszerű és 
versenyképes költségekkel járó alkalmazás 
érdekében új koncepciókra és rendszerekre 
irányuló, hosszú távú kutatásra, 
demonstrációkra és a tömegtermelés 
előnyeinek tesztelésére van szükség.

Or. it

Módosítás 772
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű alkalmazás
érdekében új koncepciókra és 
rendszerekre irányuló, hosszú távú
kutatásra, demonstrációkra és 
tömegtermelési tesztelésre van szükség.

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű alkalmazás és az új 
technológiákra irányuló hosszú távú 
kutatások érdekében a nagyobb 
teljesítményű gyártási folyamatokra és 
termékekre irányuló kutatásra, 
demonstrációkra és tömegtermelési 
tesztelésre van szükség. A továbbfejlesztett 
hálózati és épület-interfész kifejlesztésére 
és demonstrálására fognak 
összpontosítani (a villamosenergia-
rendszer működtetéséhez szolgáltatásokat 
biztosító hálózati tárház és aktív 
inverterek, speciális épületintegrációs 
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funkcióval ellátott továbbfejlesztett 
többfunkciós fotovoltaikus modulok és 
rendszeregyensúly-elemek).

Or. en

Indokolás

A Horizont 2020-nak hozzá kell járulnia az európai napenergia-ágazati kezdeményezés 
keretében a fotovoltaikus és napenergia-koncentrálási technológiákra vonatkozó 2010–2020-
as ütemtervben meghatározott összes prioritás eléréséhez. 

Módosítás 773
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koncentrációs napenergia-rendszerek 
esetében a hangsúlyt a hatékonyság 
növelésére és ezzel egyidejűleg a költségek 
és a környezeti terhelés csökkentésére kell 
helyezni, lehetővé téve a kipróbált 
technológiák ipari méretekben történő 
bevezetését erőmű-prototípusok 
megépítésével. Teszteléseket folytatunk a 
napenergia-termelés és a tengervíz-
sótalanítási eljárások hatékony ötvözésére.

A koncentrációs napenergia-rendszerek 
esetében a hangsúlyt a hatékonyság és a 
kihasználás tárolással és hibridizációval 
történő növelésére és ezzel egyidejűleg a 
költségek és a környezeti terhelés 
csökkentésére kell helyezni. A kutatási 
témák mellett további célkitűzés a 
kipróbált technológiák ipari méretekben 
történő bevezetésének támogatása erőmű-
prototípusok megépítésével. Prioritást 
élveznek majd a napenergia-termelés és a 
biomasszához hasonló más megújuló 
energiaforrások hibrid erőművekben 
történő hatékony ötvözésére vonatkozó 
megoldások, amelyek stabil 
villamosenergia-termelést tesznek 
lehetővé, vagy egyéb célokat szolgálnak, 
mint például a tengervíz-sótalanítás.

Or. en

Indokolás

A Horizont 2020-nak hozzá kell járulnia az európai napenergia-ágazati kezdeményezés 
keretében a fotovoltaikus és napenergia-koncentrálási technológiákra vonatkozó 2010–2020-
as ütemtervben meghatározott összes prioritás eléréséhez. 



PE492.826v02-00 16/181 AM\909647HU.doc

HU

Módosítás 774
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a széles körű alkalmazás 
érdekében új koncepciókra és rendszerekre 
irányuló, hosszú távú kutatásra, 
demonstrációkra és tömegtermelési 
tesztelésre van szükség.

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek 
esetében a központi és szűk körű, 
decentralizált fotovoltaikus rendszerek 
széles körű alkalmazása érdekében új 
koncepciókra és rendszerekre irányuló, 
hosszú távú kutatásra, demonstrációkra és 
tömegtermelési tesztelésre és az európai 
erősségekre, mint például az ipari 
tervezésre és épületintegrációra irányuló 
fokozott összpontosításra van szükség.

Or. en

Módosítás 775
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak hatékonyabb ellenőrzése 
érdekében, hogy a napenergia alkalmas-e 
a meghatározott célkitűzések 
megvalósítására, a SET-terv keretében 
létrehozott, napenergiával kapcsolatos 
európai ipari kezdeményezéseket külön 
költségvetési tételként kell szerepeltetni.

Or. it

Módosítás 776
Oreste Rossi
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.3. A szén-dioxid leválasztására, 
szállítására és tárolására irányuló 
versenyképes és a környezet számára 
biztonságos technológiák kifejlesztése

törölve

A szén-dioxid leválasztása és tárolása 
(CCS) kulcsfontosságú opció, amelyet 
széles körben, kereskedelmi léptékben kell 
elterjeszteni globális szinten, hogy 2050-re 
eleget tehessünk a szén-dioxid-kibocsátás 
nélküli energiatermelés és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású ipar iránti 
elvárásnak. A cél minimálisra csökkenteni 
az energiaiparban a széntüzelésű és 
gáztüzelésű erőműveknél alkalmazott 
CCS-technológia többletköltségét az 
egyenértékű, CCS nélküli erőművek és 
magas energiaigényű ipari létesítmények 
költségeihez képest.
Különösen támogatandó a teljes CCS-lánc 
– különböző leválasztó, szállító és tároló 
technológiai alternatívákra kiterjedő –
demonstrációja, amely kiegészül e 
technológiák további fejlesztésére, 
valamint a versenyképesebb leválasztási 
technológiák, a jobb alkotóelemek, az 
integrált rendszerek és folyamatok, a 
biztonságos geológiai tárolás és a 
leválasztott szén-dioxid nagyléptékű 
újrahasznosítására kidolgozott racionális 
megoldások kutatásával, hogy ezzel 
lehetővé váljon a CCS-technológiák 
kereskedelmi forgalmazása a 2020 után 
üzembe helyezésre kerülő, fosszilis 
tüzelőanyagokkal működő erőművekben, 
illetve a magas szén-dioxid-kibocsátású 
iparágak egyéb alkalmazásaiban.

Or. it



PE492.826v02-00 18/181 AM\909647HU.doc

HU

Módosítás 777
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.3. A szén-dioxid leválasztására, 
szállítására és tárolására irányuló 
versenyképes és a környezet számára 
biztonságos technológiák kifejlesztése

törölve

A szén-dioxid leválasztása és tárolása 
(CCS) kulcsfontosságú opció, amelyet 
széles körben, kereskedelmi léptékben kell 
elterjeszteni globális szinten, hogy 2050-re 
eleget tehessünk a szén-dioxid-kibocsátás 
nélküli energiatermelés és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású ipar iránti 
elvárásnak. A cél minimálisra csökkenteni 
az energiaiparban a széntüzelésű és 
gáztüzelésű erőműveknél alkalmazott 
CCS-technológia többletköltségét az 
egyenértékű, CCS nélküli erőművek és 
magas energiaigényű ipari létesítmények 
költségeihez képest.
Különösen támogatandó a teljes CCS-lánc 
– különböző leválasztó, szállító és tároló 
technológiai alternatívákra kiterjedő –
demonstrációja, amely kiegészül e 
technológiák további fejlesztésére, 
valamint a versenyképesebb leválasztási 
technológiák, a jobb alkotóelemek, az 
integrált rendszerek és folyamatok, a 
biztonságos geológiai tárolás és a 
leválasztott szén-dioxid nagyléptékű 
újrahasznosítására kidolgozott racionális 
megoldások kutatásával, hogy ezzel 
lehetővé váljon a CCS-technológiák 
kereskedelmi forgalmazása a 2020 után 
üzembe helyezésre kerülő, fosszilis 
tüzelőanyagokkal működő erőművekben, 
illetve a magas szén-dioxid-kibocsátású 
iparágak egyéb alkalmazásaiban.

Or. en
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Módosítás 778
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.3. A szén-dioxid leválasztására, 
szállítására és tárolására irányuló 
versenyképes és a környezet számára 
biztonságos technológiák kifejlesztése

3.2.3. A szén-dioxid leválasztására, 
felhasználására, szállítására és tárolására 
irányuló versenyképes és a környezet 
számára biztonságos technológiák 
kifejlesztése

Or. en

Módosítás 779
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szén-dioxid leválasztása és tárolása 
(CCS) kulcsfontosságú opció, amelyet
széles körben, kereskedelmi léptékben kell 
elterjeszteni globális szinten, hogy 2050-re 
eleget tehessünk a szén-dioxid-kibocsátás 
nélküli energiatermelés és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású ipar iránti 
elvárásnak. A cél minimálisra csökkenteni 
az energiaiparban a széntüzelésű és 
gáztüzelésű erőműveknél alkalmazott 
CCS-technológia többletköltségét az 
egyenértékű, CCS nélküli erőművek és 
magas energiaigényű ipari létesítmények 
költségeihez képest.

A szén-dioxid leválasztása és tárolása 
(CCS), illetve leválasztása és 
felhasználása (CCU) kulcsfontosságú 
opciók, amelyeket széles körben, 
kereskedelmi léptékben kell elterjeszteni 
globális szinten, hogy 2050-re eleget 
tehessünk a szén-dioxid-kibocsátás nélküli 
energiatermelés és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ipar iránti elvárásnak. A 
cél minimálisra csökkenteni az 
energiaiparban a széntüzelésű és 
gáztüzelésű erőműveknél alkalmazott 
CCS-technológia többletköltségét az 
egyenértékű, CCS nélküli erőművek és 
magas energiaigényű ipari létesítmények 
költségeihez képest.

Or. en
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Módosítás 780
Britta Thomsen

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szén-dioxid leválasztása és tárolása 
(CCS) kulcsfontosságú opció, amelyet 
széles körben, kereskedelmi léptékben kell 
elterjeszteni globális szinten, hogy 2050-re 
eleget tehessünk a szén-dioxid-kibocsátás
nélküli energiatermelés és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású ipar iránti 
elvárásnak. A cél minimálisra csökkenteni 
az energiaiparban a széntüzelésű és 
gáztüzelésű erőműveknél alkalmazott 
CCS-technológia többletköltségét az 
egyenértékű, CCS nélküli erőművek és 
magas energiaigényű ipari létesítmények 
költségeihez képest.

A szén-dioxid leválasztása és tárolása 
(CCS) az egyike azon kulcsfontosságú 
opcióknak, amelyeket széles körben, 
kereskedelmi léptékben kell elterjeszteni 
globális szinten, hogy 2050-re eleget 
tehessünk a szén-dioxid-kibocsátás nélküli 
energiatermelés és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ipar iránti elvárásnak. A 
cél minimálisra csökkenteni az 
energiaiparban a széntüzelésű és 
gáztüzelésű erőműveknél alkalmazott 
CCS-technológia többletköltségét az 
egyenértékű, CCS nélküli erőművek és 
magas energiaigényű ipari létesítmények 
költségeihez képest.

Or. en

Indokolás

A CCS-nek a szén-dioxid-mentes gazdaság eléréséhez szükséges kulcsfontosságú opcióként 
történő azonosítása túlzás, tekintve, hogy az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások 
és hálózatok is fontos szerepet játszanak a szén-dioxid-mentesítés felé vezető úton. Ezenkívül 
továbbra is vitatott a tárolt szén-dioxid szivárgásának mértéke.

Módosítás 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szén-dioxid leválasztása és tárolása 
(CCS) kulcsfontosságú opció, amelyet 
széles körben, kereskedelmi léptékben kell 
elterjeszteni globális szinten, hogy 2050-re 
eleget tehessünk a szén-dioxid-kibocsátás 

A szén-dioxid leválasztása és tárolása 
(CCS) kulcsfontosságú opció, amelyet 
széles körben, kereskedelmi léptékben kell 
elterjeszteni globális szinten, hogy 2050-re 
eleget tehessünk a szén-dioxid-kibocsátás 
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nélküli energiatermelés és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású ipar iránti 
elvárásnak. A cél minimálisra csökkenteni 
az energiaiparban a széntüzelésű és
gáztüzelésű erőműveknél alkalmazott 
CCS-technológia többletköltségét az 
egyenértékű, CCS nélküli erőművek és 
magas energiaigényű ipari létesítmények 
költségeihez képest.

nélküli energiatermelés és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású ipar iránti 
elvárásnak. A cél minimálisra csökkenteni 
az energiaiparban alkalmazott CCS-
technológia többletköltségét – különösen a 
gáztüzelésű erőművek esetében – az 
egyenértékű, CCS nélküli erőművek és 
magas energiaigényű ipari létesítmények 
költségeihez képest.

Or. en

Módosítás 782
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szén-dioxid leválasztására és 
felhasználására irányuló technológia 
(CCU) az erőművekből és ipari 
létesítményekből leválasztott szén-dioxid 
hozzáadott értéket képviselő 
felhasználásának lehetőségét is magában 
rejti, ezzel hozzájárulhat a gazdaság szén-
dioxid-mentesítéséhez. A szén-dioxid vegyi 
anyagokká, műtrágyává, tüzelőanyaggá és 
bioolajjá történő átalakításának célját 
szolgáló CCU-rendszereket és -
technológiákat további feltáró 
vizsgálatoknak kell alávetni.

Or. en

Módosítás 783
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szén-dioxid leválasztás szinergikusan 
együtt járhat a szén-dioxid vegyi termékek 
formájában történő tárolásával (szén-
dioxidból vegyi anyag). Ezenkívül megvan 
a szintetikus gázalapú, tárolási célú 
tüzelőanyag-előállítás lehetősége, amit a 
megújuló forrásból származó hidrogén 
fúziója révén az erőmű teljesítményének 
kiegyenlítésére lehet használni. Az 
előállított tüzelőanyagot a csúcsidőszaki 
villamosenergia-termelésre lehet 
használni. E rendszerek szempontjából 
alapvető fontosságúak az alacsony 
költségű és tüzelőanyag-toleráns 
gázosítási technológiák.

Or. en

Módosítás 784
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett fokozatosan megbízható szén-
dioxid-infrastruktúrát kell kialakítani, 
tekintve, hogy a legtöbb fosszilis 
tüzelőanyaggal működtetett erőmű és az 
egyéb szén-dioxid-források nincsenek 
közel a tárolási helyszínekhez, amelyek 
sokszor a tengerfenék alatt találhatók, 
míg az erőművek általában ott vannak, 
ahol nagyobb a villamosenergia-igény.

Or. en

Módosítás 785
Vladko Todorov Panayotov
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen támogatandó a teljes CCS-lánc 
– különböző leválasztó, szállító és tároló 
technológiai alternatívákra kiterjedő –
demonstrációja, amely kiegészül e 
technológiák további fejlesztésére, 
valamint a versenyképesebb leválasztási 
technológiák, a jobb alkotóelemek, az 
integrált rendszerek és folyamatok, a 
biztonságos geológiai tárolás és a 
leválasztott szén-dioxid nagyléptékű 
újrahasznosítására kidolgozott racionális 
megoldások kutatásával, hogy ezzel 
lehetővé váljon a CCS-technológiák 
kereskedelmi forgalmazása a 2020 után 
üzembe helyezésre kerülő, fosszilis 
tüzelőanyagokkal működő erőművekben, 
illetve a magas szén-dioxid-kibocsátású 
iparágak egyéb alkalmazásaiban.

Különösen támogatandók a teljes CCS-
lánc – különböző leválasztó, szállító és 
tároló technológiai alternatívákra, illetve a 
szén-dioxid leválasztására és 
felhasználására vonatkozó technológiákra 
(CCU) kiterjedő – demonstrációját célzó, 
köz-magán társulások által finanszírozott 
tanulmányok. Ez kiegészül e technológiák 
további fejlesztésére, valamint a 
versenyképesebb leválasztási és 
felhasználási technológiák, a jobb 
alkotóelemek, az integrált rendszerek és 
folyamatok, a biztonságos geológiai tárolás 
és a leválasztott szén-dioxid nagyléptékű 
újrahasznosítására kidolgozott racionális 
megoldások köz-magán társulások által 
finanszírozott kutatásával, hogy ezzel 
lehetővé váljon a CCS- és CCU-
technológiák kereskedelmi forgalmazása a 
2020 után üzembe helyezésre kerülő, 
fosszilis tüzelőanyagokkal működő 
erőművekben, valamint a magas szén-
dioxid-kibocsátású iparágak egyéb 
alkalmazásaiban.

Or. en

Indokolás

Nem csupán a szén-dioxid leválasztására és tárolására, hanem környezetbarát és fenntartható 
felhasználására is törekednünk kell. Mivel e tanulmányok túlságosan költségesek és mivel 
kereskedelmi hasznosítás a cél, elkészítésükhöz a magánszektor általi társfinanszírozásra van 
szükség.

Módosítás 786
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.4 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A geotermikus, vízi és tengeri energia, 
valamint az egyéb megújuló energiák 
hozzájárulhatnak az európai energiaellátás 
szén-dioxid-mentesítéséhez, miközben 
növelik annak rugalmas alkalmazkodását a 
változó energiatermeléshez és 
energiafogyasztáshoz. A cél: 
kereskedelmileg éretté tenni a 
költséghatékony és fenntartható 
technológiákat, lehetőséget biztosítva ezzel 
azok széles körű, ipari léptékű 
bevezetéséhez, beleértve a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolásukat. Az óceánból nyert –
például árapály, hullám vagy tengeráram 
mozgásából származó – energiák valóban 
kibocsátásmentes, tervezhető energiát 
képviselnek. A kutatási tevékenységeket ki 
kell terjeszteni olyan alacsony költségű 
alkotóelemek és anyagok laboratóriumi 
léptékű innovatív kutatására, amelyek 
megbízhatóan viselkednek mind a nagy 
fokú korróziónak és korhadásnak kedvező 
körülmények közt, mind pedig az európai 
vizekre jellemző különféle feltételek közt 
végzett demonstrációk során.

A geotermikus, vízi és tengeri energia, 
valamint az egyéb megújuló energiák 
hozzájárulhatnak az európai energiaellátás 
szén-dioxid-mentesítéséhez, miközben 
növelik annak rugalmas alkalmazkodását a 
változó energiatermeléshez és 
energiafogyasztáshoz. A cél: 
kereskedelmileg éretté tenni a 
költséghatékony és fenntartható 
technológiákat, lehetőséget biztosítva ezzel 
azok széles körű, ipari léptékű 
bevezetéséhez, beleértve a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolásukat. Az óceánból nyert –
például árapály, hullám vagy tengeráram 
mozgásából származó – energiák valóban 
kibocsátásmentes, tervezhető energiát 
képviselnek. A kutatási tevékenységeket ki 
kell terjeszteni olyan alacsony költségű 
alkotóelemek és anyagok laboratóriumi 
léptékű innovatív kutatására, amelyek 
megbízhatóan viselkednek mind a nagy 
fokú korróziónak és korhadásnak kedvező 
körülmények közt, mind pedig az európai 
vizekre jellemző különféle feltételek közt 
végzett demonstrációk során. Annak 
hatékonyabb ellenőrzése érdekében, hogy 
a geotermikus, vízi és tengeri energia, 
valamint az egyéb megújuló energiák 
alkalmasak-e a meghatározott 
célkitűzések megvalósítására, a SET-terv 
keretében létrehozott, ezen energiával 
kapcsolatos európai ipari 
kezdeményezéseket külön költségvetési 
tételként kell szerepeltetni.

Or. it

Módosítás 787
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A geotermikus, vízi és tengeri energia, 
valamint az egyéb megújuló energiák 
hozzájárulhatnak az európai energiaellátás 
szén-dioxid-mentesítéséhez, miközben 
növelik annak rugalmas alkalmazkodását a 
változó energiatermeléshez és 
energiafogyasztáshoz. A cél: 
kereskedelmileg éretté tenni a 
költséghatékony és fenntartható 
technológiákat, lehetőséget biztosítva ezzel 
azok széles körű, ipari léptékű 
bevezetéséhez, beleértve a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolásukat. Az óceánból nyert –
például árapály, hullám vagy tengeráram 
mozgásából származó – energiák valóban 
kibocsátásmentes, tervezhető energiát 
képviselnek. A kutatási tevékenységeket ki 
kell terjeszteni olyan alacsony költségű 
alkotóelemek és anyagok laboratóriumi 
léptékű innovatív kutatására, amelyek 
megbízhatóan viselkednek mind a nagy 
fokú korróziónak és korhadásnak kedvező 
körülmények közt, mind pedig az európai 
vizekre jellemző különféle feltételek közt 
végzett demonstrációk során.

A geotermikus, vízi és tengeri energia, 
valamint az egyéb megújuló energiák
hozzájárulhatnak az európai energiaellátás 
szén-dioxid-mentesítéséhez, miközben 
növelik annak rugalmas alkalmazkodását a 
változó energiatermeléshez és 
energiafogyasztáshoz. A cél: 
kereskedelmileg éretté tenni a 
költséghatékony és fenntartható 
technológiákat, lehetőséget biztosítva ezzel 
azok ipari léptékű bevezetéséhez, beleértve 
a villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolásukat. Az óceánból nyert –
például árapály, hullám vagy tengeráram 
mozgásából származó – energiák valóban 
kibocsátásmentes, tervezhető energiát 
képviselnek. A kutatási tevékenységeket ki 
kell terjeszteni olyan alacsony költségű 
alkotóelemek és anyagok laboratóriumi 
léptékű innovatív kutatására, amelyek 
megbízhatóan viselkednek a nagy fokú 
korróziónak és korhadásnak kedvező 
körülmények közt, és fokozott figyelmet 
kell fordítani pedig az európai vizekre 
jellemző különféle feltételek közt végzett 
demonstrációkra, a tartósságra, az 
energiafelvételre és az előrejelzésre 
összpontosítva, kisléptékű demonstrációs 
modellekkel kezdve.

Or. en

Módosítás 788
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.4a. Az átmeneti energiaforrások 
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környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentése
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés ütemterve azt is 
jelzi, hogy rövid és középtávon többek 
között a földgáz is hozzájárulhat az 
energiarendszer átalakításához. Ezen 
átmeneti időszak során a kívánt 
kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez 
jelentős beruházásokra van szükség az 
átmeneti energiaforrásokhoz szükséges 
hatékony, megbízható, alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó technológiák 
kutatása, fejlesztése, demonstrációja és 
piaci megjelenítése terén. A 
technológiakutatásnak és a demonstrációs 
projekteknek javítaniuk kell a 
villamosenergia-termelés és a kombinált 
fűtés-hűtés fő tüzelő-anyagforrásaként
szolgáló belföldi hagyományos és nem 
hagyományos szénhidrogén környezeti 
teljesítményét, kockázatkezelését és 
biztonságát. A cél, hogy addig is 
csökkenjen a kibocsátásuk és környezetre 
gyakorolt hatásuk, amíg alacsony szén-
dioxid-kibocsátású alternatívákkal nem 
lehet helyettesíteni őket, végleg 
megszüntetve használatukat.

Or. en

Módosítás 789
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiával és a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésével kapcsolatos európai célok 
teljesítése új tüzelőanyagok és mobil 
energiaforrások kifejlesztését is 
megköveteli. Különösen nagy jelentősége 

Az energiával és a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésével kapcsolatos európai célok 
teljesítése modális váltás, új tüzelőanyagok 
és mobil energiaforrások kifejlesztését is 
megköveteli. Különösen nagy jelentősége 
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van ennek az intelligens, környezetkímélő 
és integrált közlekedéssel kapcsolatos 
kihívás kezelésében. Ezen technológiák és 
alternatív tüzelőanyagok értékláncai még 
nem eléggé kidolgozottak, ezért azokat 
demonstrációs szintre kell hozni.

van ennek az intelligens, környezetkímélő 
és integrált közlekedéssel kapcsolatos 
kihívás kezelésében. Ezen technológiák és 
alternatív tüzelőanyagok értékláncai még 
nem eléggé kidolgozottak, ezért azokat 
demonstrációs szintre kell hozni.

Or. en

Módosítás 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.3 pont – 3.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második 
generációs bio-tüzelőanyagok nagy arányú 
fenntartható termelésének, és a biomassza 
alapú magas hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek a lehetővé 
tétele, beleértve a CCS-t is. Ki kell 
fejleszteni, illetve különböző léptékekben 
demonstrálni kell az eltérő bioenergia-
pályák technológiáit, figyelembe véve az 
eltérő földrajzi és éghajlati feltételeket és 
logisztikai korlátokat. A hosszabb távú 
kutatás támogatni fogja a fenntartható 
bioenergia-ágazat 2020 utáni fejlesztését is. 
Ezek a tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bioerőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második 
generációs bio-tüzelőanyagok nagy arányú 
fenntartható termelésének, és a biomassza 
alapú magas hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek a lehetővé 
tétele, beleértve a CCS-t is. Ki kell 
fejleszteni, illetve különböző léptékekben 
demonstrálni kell az eltérő bioenergia-
pályák technológiáit, figyelembe véve a 
biomassza-ellátás nagy tételben, eltérő 
földrajzi és éghajlati feltételek és 
logisztikai korlátok között versenyképes 
áron történő termelését. A hosszabb távú 
kutatás támogatni fogja a fenntartható 
bioenergia-ágazat 2020 utáni fejlesztését is. 
Ezek a tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bioerőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

Or. en
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Módosítás 791
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.3 pont – 3.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második 
generációs bio-tüzelőanyagok nagy arányú
fenntartható termelésének, és a biomassza 
alapú magas hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek a lehetővé 
tétele, beleértve a CCS-t is. Ki kell 
fejleszteni, illetve különböző léptékekben 
demonstrálni kell az eltérő bioenergia-
pályák technológiáit, figyelembe véve az 
eltérő földrajzi és éghajlati feltételeket és 
logisztikai korlátokat. A hosszabb távú 
kutatás támogatni fogja a fenntartható 
bioenergia-ágazat 2020 utáni fejlesztését is. 
Ezek a tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bio-erőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt többedik 
generációs bio-tüzelőanyagok környezeti 
szempontból fenntartható, éghajlatbarát
termelésének, és a biomassza alapú 
energiahatékonysági szempontból magas 
hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelésnek a lehetővé tétele. Ki kell 
fejleszteni, illetve különböző léptékekben 
demonstrálni kell az eltérő bioenergia-
pályák technológiáit, figyelembe véve a 
különböző biomassza-alapanyagokból –
többek között a közvetlen és közvetett 
földhasználati változásokból – adódó 
légköri szén-dioxid-adósságot, az eltérő 
földrajzi és éghajlati feltételeket és 
logisztikai korlátokat. A hosszabb távú 
kutatás támogatni fogja a fenntartható 
bioenergia-ágazat 2020 utáni fejlesztését is. 
Ezek a tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bio-erőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

Or. en

Módosítás 792
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.3 pont – 3.3.1 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második 
generációs bio-tüzelőanyagok nagy arányú 
fenntartható termelésének, és a biomassza 
alapú magas hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek a lehetővé 
tétele, beleértve a CCS-t is. Ki kell 
fejleszteni, illetve különböző léptékekben 
demonstrálni kell az eltérő bioenergia-
pályák technológiáit, figyelembe véve az 
eltérő földrajzi és éghajlati feltételeket és 
logisztikai korlátokat. A hosszabb távú 
kutatás támogatni fogja a fenntartható 
bioenergia-ágazat 2020 utáni fejlesztését is. 
Ezek a tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bio-erőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második 
generációs bio-tüzelőanyagok nagyarányú 
fenntartható termelésének, és a biomassza 
alapú magas hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek a lehetővé 
tétele. Ki kell fejleszteni, illetve különböző 
léptékekben demonstrálni kell az eltérő 
bioenergia-pályák technológiáit, 
figyelembe véve az eltérő földrajzi és 
éghajlati feltételeket és logisztikai 
korlátokat. A hosszabb távú kutatás 
támogatni fogja a fenntartható bioenergia-
ágazat 2020 utáni fejlesztését is. Ezek a 
tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bio-erőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

Or. it

Módosítás 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.3 pont – 3.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második 
generációs bio-tüzelőanyagok nagy arányú 
fenntartható termelésének, és a biomassza 
alapú magas hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek a lehetővé 
tétele, beleértve a CCS-t is. Ki kell 

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második és 
harmadik generációs bio-tüzelőanyagok 
nagy arányú, teljesen fenntartható 
termelésének, és a biomassza alapú magas 
hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelésnek a lehetővé tétele, beleértve a 
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fejleszteni, illetve különböző léptékekben 
demonstrálni kell az eltérő bioenergia-
pályák technológiáit, figyelembe véve az 
eltérő földrajzi és éghajlati feltételeket és 
logisztikai korlátokat. A hosszabb távú 
kutatás támogatni fogja a fenntartható 
bioenergia-ágazat 2020 utáni fejlesztését is. 
Ezek a tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bio-erőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

CCS-t is. Ki kell fejleszteni, illetve 
különböző léptékekben demonstrálni kell 
az eltérő bioenergia-pályák technológiáit, 
figyelembe véve az eltérő földrajzi és 
éghajlati feltételeket és logisztikai 
korlátokat. A hosszabb távú kutatás 
támogatni fogja a fenntartható bioenergia-
ágazat 2020 utáni fejlesztését is. Ezek a 
tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bio-erőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

Or. en

Módosítás 794
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.3 pont – 3.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második 
generációs bio-tüzelőanyagok nagy arányú 
fenntartható termelésének, és a biomassza 
alapú magas hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek a lehetővé 
tétele, beleértve a CCS-t is. Ki kell 
fejleszteni, illetve különböző léptékekben 
demonstrálni kell az eltérő bioenergia-
pályák technológiáit, figyelembe véve az 
eltérő földrajzi és éghajlati feltételeket és 
logisztikai korlátokat. A hosszabb távú 
kutatás támogatni fogja a fenntartható 
bioenergia-ágazat 2020 utáni fejlesztését is. 
Ezek a tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bio-erőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 

A bioenergia tekintetében a cél a 
legígéretesebb technológiák kereskedelmi 
szempontú kiérlelése, az eltérő értékláncú, 
közlekedésben használt második 
generációs bio-tüzelőanyagok nagyarányú 
fenntartható termelésének, és a biomassza 
alapú magas hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek a lehetővé 
tétele. Ki kell fejleszteni, illetve különböző 
léptékekben demonstrálni kell az eltérő 
bioenergia-pályák technológiáit, 
figyelembe véve az eltérő földrajzi és 
éghajlati feltételeket és logisztikai 
korlátokat. A hosszabb távú kutatás 
támogatni fogja a fenntartható bioenergia-
ágazat 2020 utáni fejlesztését is. Ezek a 
tevékenységek fogják kiegészíteni a 
termelési folyamat korábbi (alapanyagok, 
bio-erőforrások) és későbbi szakaszaival 
(járműflottákba való integrálás) 
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kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

kapcsolatos azon kutatásokat, amelyeket 
más releváns társadalmi kihívások 
keretében végeznek.

Or. en

Indokolás

A CCS nem bioenergia-technológia.

Módosítás 795
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.3 pont – 3.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hidrogén- és üzemanyagcellákban nagy 
lehetőségek rejlenek az Európa előtt álló 
energetikai kihívások kezelése terén. E 
technológiák piaci versenyképességének 
megteremtése azonban még jelentős 
költségcsökkentést igényel. 
Szemléltetésképpen: a közlekedésben 
alkalmazott üzemanyagcella-rendszerek 
költségét tizedére kell csökkenteni az 
elkövetkező 10 évben. Ennek érdekében 
támogatásra kerülnek a hordozható, a 
helyhez kötött, valamint a közlekedési 
alkalmazásokra és kapcsolódó 
szolgáltatásokra vonatkozó nagyléptékű 
demonstrációk és a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző terjesztési 
tevékenységek, de támogatást fog élvezni a 
hosszú távú kutatás és technológiai 
fejlesztés is, elősegítve a versenyképes 
üzemanyagcella-lánc kialakulását és a 
fenntartható hidrogéntermelés és -
infrastruktúra létrejöttét Unió-szerte. A 
megfelelő mértékű piaci áttörés érdekében 
erős nemzeti és nemzetközi 
együttműködésre – például megfelelő 
szabványok kidolgozására – lesz szükség.

A hidrogén- és üzemanyagcellákban nagy 
lehetőségek rejlenek az Európa előtt álló 
energetikai kihívások kezelése terén. E 
technológiák piaci versenyképességének 
megteremtése azonban még jelentős 
költségcsökkentést igényel. 
Szemléltetésképpen: a közlekedésben 
alkalmazott üzemanyagcella-rendszerek 
költségét legalább tizedére kell 
csökkenteni az elkövetkező 10 évben. 
Ennek érdekében támogatásra kerülnek a 
hordozható, a helyhez kötött, valamint a 
közlekedési alkalmazásokra és kapcsolódó 
szolgáltatásokra vonatkozó nagyléptékű 
demonstrációk és a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző terjesztési 
tevékenységek, de támogatást fog élvezni a 
hosszú távú kutatás és technológiai 
fejlesztés is, elősegítve a versenyképes 
üzemanyagcella-lánc kialakulását és a 
fenntartható hidrogéntermelés és -
infrastruktúra létrejöttét Unió-szerte. A 
megfelelő mértékű piaci áttörés érdekében 
erős nemzeti és nemzetközi 
együttműködésre – például megfelelő 
szabványok kidolgozására – lesz szükség.

Or. it
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Módosítás 796
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.3 pont – 3.3.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hidrogén- és üzemanyagcellákban nagy 
lehetőségek rejlenek az Európa előtt álló 
energetikai kihívások kezelése terén. E 
technológiák piaci versenyképességének 
megteremtése azonban még jelentős 
költségcsökkentést igényel. 
Szemléltetésképpen: a közlekedésben 
alkalmazott üzemanyagcella-rendszerek 
költségét tizedére kell csökkenteni az 
elkövetkező 10 évben. Ennek érdekében 
támogatásra kerülnek a hordozható, a 
helyhez kötött, valamint a közlekedési 
alkalmazásokra és kapcsolódó 
szolgáltatásokra vonatkozó nagyléptékű
demonstrációk és a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző terjesztési 
tevékenységek, de támogatást fog élvezni a 
hosszú távú kutatás és technológiai 
fejlesztés is, elősegítve a versenyképes
üzemanyagcella-lánc kialakulását és a 
fenntartható hidrogéntermelés és -
infrastruktúra létrejöttét Unió-szerte. A 
megfelelő mértékű piaci áttörés érdekében 
erős nemzeti és nemzetközi 
együttműködésre – például megfelelő 
szabványok kidolgozására – lesz szükség.

A hidrogén- és üzemanyagcellákban nagy 
lehetőségek rejlenek az Európa előtt álló 
energetikai kihívások kezelése terén. E 
technológiák piaci versenyképességének 
megteremtése azonban még jelentős 
költségcsökkentést igényel. 
Szemléltetésképpen: a közlekedésben 
alkalmazott üzemanyagcella-rendszerek 
költségét tizedére kell csökkenteni az 
elkövetkező 10 évben. Ennek érdekében 
támogatásra kerülnek a hordozható, a 
helyhez kötött, valamint a közlekedési 
alkalmazásokra és kapcsolódó 
szolgáltatásokra vonatkozó demonstrációk 
és a kereskedelmi hasznosítást megelőző 
terjesztési tevékenységek, de támogatást 
fog élvezni a hosszú távú kutatás és 
technológiai fejlesztés is, elősegítve a 
versenyképes üzemanyagcella-lánc 
kialakulását és a versenyképes
hidrogéntermelés és -infrastruktúra 
létrejöttét Unió-szerte. A megfelelő 
mértékű piaci áttörés érdekében erős 
nemzeti és nemzetközi együttműködésre –
például megfelelő szabványok 
kidolgozására – lesz szükség.

Or. en

Módosítás 797
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.3 pont – 3.3.3 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Számos új, hosszú távon hasznosítható 
alternatíva áll rendelkezésünkre, például a 
fémpor-tüzelőanyagok vagy a 
fotoszintetizáló (vízi és a szárazföldi) 
mikroorganizmusokból és mesterséges 
fotoszintézis-utánzatokból kinyerhető 
tüzelőanyagok. Ezek az új módszerek új 
lehetőséget jelentenek a hatékonyabb 
energiaátalakítás, a költségek tekintetében 
versenyképesebb és fenntartható 
technológiák, valamint az olyan, majdnem 
semleges „üvegházhatású gázokat” 
kibocsátó folyamatok terén, amelyek nem 
versenyeznek a mezőgazdasági 
földterületekért. Támogatásban részesül 
majd többek között ezeknek az új és eltérő
potenciális technológiáknak a 
laboratóriumi léptékről demonstrációs 
léptékre való bővítése annak érdekében,
hogy 2020-ig sor kerülhessen a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
demonstrációra.

Számos új, hosszú távon hasznosítható 
alternatíva áll rendelkezésünkre: a 
fotoszintetizáló (vízi és a szárazföldi) 
mikroorganizmusokból és mesterséges 
fotoszintézis-utánzatokból kinyerhető 
tüzelőanyagok. Ezek az új módszerek új 
lehetőséget jelentenek a hatékonyabb 
energiaátalakítás, a költségek tekintetében 
versenyképesebb és fenntartható 
technológiák, valamint az olyan, majdnem 
semleges „üvegházhatású gázokat” 
kibocsátó folyamatok terén, amelyek nem 
versenyeznek a mezőgazdasági 
földterületekért. Támogatásban részesül 
majd a fenntartható és biztonságos 
technológiáknak a laboratóriumi léptékről 
demonstrációs léptékre való bővítése az 
energia életciklusköltségeire és környezeti 
hatására összpontosítva.

Or. en

Módosítás 798
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.3a. Rugalmas és hatékony, fosszilis 
tüzelőanyagokkal működő erőművek, 
amelyek lehetővé teszik változó megújuló 
energiaforrások felhasználását
A rugalmas és hatékony, fosszilis 
tüzelőanyagokkal működő erőművek még 
mindig elengedhetetlenek a hálózati 
stabilitásnak és a villamosenergia-ellátás 
biztonságának biztosításában. Az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való 
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áttérés miatt kialakuló átmeneti 
időszakban azzal a kihívással 
szembesülünk, hogy megtaláljuk a 
megfelelő egyensúlyt a különféle 
megújuló energiaforrásokból, illetve a 
rugalmas hagyományos erőművek által 
előállított villamos energia között. A 
hagyományos erőműveket jelenleg az 
alapterhelés szerinti üzemre alakították ki, 
ezzel szemben a megújuló 
energiaforrásokat kiegészítő üzemmódban 
gyakran csak részterheléssel működnek 
majd. Ebben az üzemmódban ezek az 
erőművek kevésbé tudnak hatékonyan 
működni a kibocsátások tekintetében.
Kutatásokra van szükség a részterheléssel 
működő hagyományos erőművek 
rugalmasságának és hatékonyságának 
optimalizálása céljából, ezzel biztosítva, 
hogy rugalmasan és hatékonyan lehessen 
kiegészíteni és támogatni a megújuló 
energia arányának fokozatos növekedését, 
valamint fokozatosan lehetővé téve a 
különféle megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia hálózati 
integrálását.

Or. en

Módosítás 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4. Intelligens és egységes európai 
villamosenergia-hálózat

3.4. Intelligens, egységes és rugalmas
európai energiahálózat

Or. en
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Módosítás 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamosenergia-hálózatoknak a 
következő három, egymással összefüggő 
kihívásnak kell megfelelniük ahhoz, hogy 
lehetővé tegyék a fogyasztóbarát és egyre 
inkább szén-dioxid-mentes 
villamosenergia-rendszer kialakítását: a 
páneurópai piac létrehozása; a megújuló 
energiaforrások jelentős növekedésének 
integrálása; valamint a több millió 
szolgáltató és fogyasztó (egyre több 
háztartás tölti be mindkét szerepet) –
köztük az elektromos meghajtású járművek 
tulajdonosai – közötti kölcsönhatások 
kezelése. A jövőbeni villamosenergia-
hálózatok jelentős szerepet fognak 
betölteni a teljesen szén-dioxid-mentes 
villamosenergia-rendszerre való áttérésben, 
miközben további rugalmasságot és 
költséghatékonyságot kínálnak a 
fogyasztóknak. A 2020-ra kitűzött fő cél 
az, hogy a villamos energia mintegy 35%-
át – elszórt és koncentrált – megújuló 
energiaforrásokból nyerjük és osszuk el.

Az energiahálózatoknak a következő 
három, egymással összefüggő kihívásnak 
kell megfelelniük ahhoz, hogy lehetővé 
tegyék a fogyasztóbarát és egyre inkább 
szén-dioxid-mentes villamosenergia-
rendszer kialakítását: a páneurópai piac 
létrehozása; a megújuló energiaforrások 
jelentős növekedésének integrálása; 
valamint a több millió szolgáltató és 
fogyasztó (egyre több háztartás tölti be 
mindkét szerepet) – köztük az elektromos 
meghajtású járművek tulajdonosai –
közötti kölcsönhatások kezelése. A 
jövőbeni villamosenergia-hálózatok 
jelentős szerepet fognak betölteni a teljesen 
szén-dioxid-mentes villamosenergia-
rendszerre való áttérésben, miközben 
további rugalmasságot és 
költséghatékonyságot kínálnak a 
fogyasztóknak. A 2020-ra kitűzött fő cél 
az, hogy a villamos energia mintegy 35%-
át – elszórt és koncentrált – megújuló 
energiaforrásokból nyerjük és osszuk el.

Or. en

Módosítás 801
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamosenergia-hálózatoknak a 
következő három, egymással összefüggő 
kihívásnak kell megfelelniük ahhoz, hogy 

A villamosenergia-hálózatoknak a 
következő három, egymással összefüggő 
kihívásnak kell megfelelniük ahhoz, hogy 
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lehetővé tegyék a fogyasztóbarát és egyre 
inkább szén-dioxid-mentes
villamosenergia-rendszer kialakítását: a 
páneurópai piac létrehozása; a megújuló 
energiaforrások jelentős növekedésének 
integrálása; valamint a több millió 
szolgáltató és fogyasztó (egyre több 
háztartás tölti be mindkét szerepet) –
köztük az elektromos meghajtású járművek 
tulajdonosai – közötti kölcsönhatások 
kezelése. A jövőbeni villamosenergia-
hálózatok jelentős szerepet fognak 
betölteni a teljesen szén-dioxid-mentes 
villamosenergia-rendszerre való áttérésben, 
miközben további rugalmasságot és 
költséghatékonyságot kínálnak a 
fogyasztóknak. A 2020-ra kitűzött fő cél 
az, hogy a villamos energia mintegy 35%-
át – elszórt és koncentrált – megújuló 
energiaforrásokból nyerjük és osszuk el.

lehetővé tegyék a fogyasztóbarát és egyre 
inkább megújulóenergia-alapú
villamosenergia-rendszer kialakítását: a 
páneurópai piac létrehozása; a megújuló 
energiaforrások jelentős növekedésének 
integrálása; valamint a több millió 
szolgáltató és fogyasztó (egyre több 
háztartás tölti be mindkét szerepet) –
köztük az elektromos meghajtású járművek 
tulajdonosai – közötti kölcsönhatások 
kezelése. A jövőbeni villamosenergia-
hálózatok jelentős szerepet fognak 
betölteni a teljesen megújulóenergia-alapú 
villamosenergia-rendszerre való áttérésben, 
miközben további rugalmasságot és 
költséghatékonyságot kínálnak a 
fogyasztóknak. A 2020-ra kitűzött fő cél 
az, hogy a villamos energia mintegy 35%-
át – elszórt és koncentrált – megújuló 
energiaforrásokból nyerjük és osszuk el.

Or. en

Módosítás 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kibocsátások és a költségek 
minimalizálása céljából figyelembe kell 
venni az energiakínálat és -kereslet sikeres 
kiegyensúlyozásával kapcsolatos minden 
opciót. Kutatnunk és a villamosenergia-
hálózatba integrálnunk kell az új erőművi 
technológiákat és a kétirányú digitális 
kommunikációs infrastruktúrákat. Ez hozzá 
fog járulni a hálózatok jobb tervezéséhez, 
nyomon követéséhez, irányításához és 
biztonságos működtetéséhez normál és 
rendkívüli körülmények között, továbbá a 
szolgáltatók és az ügyfelek közötti 
kölcsönhatások kezeléséhez és az 
energiaáramok továbbításához, 

A kibocsátások és a költségek 
minimalizálása céljából figyelembe kell 
venni az energiakínálat és -kereslet sikeres 
kiegyensúlyozásával kapcsolatos minden 
opciót. Kutatnunk és a villamosenergia-
hálózatba integrálnunk kell az új erőművi 
technológiákat, a keresletszabályozást és a 
kétirányú digitális kommunikációs 
infrastruktúrákat. Ez hozzá fog járulni a 
hálózatok jobb tervezéséhez, nyomon 
követéséhez, irányításához és biztonságos 
működtetéséhez normál és rendkívüli 
körülmények között, továbbá a szolgáltatók 
és az ügyfelek közötti kölcsönhatások 
kezeléséhez és az energiaáramok 
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irányításához és kereskedelméhez. A 
jövőbeni infrastruktúrák elterjesztése 
tekintetében a mutatóknak és költség-
haszon elemzéseknek figyelembe kell 
venniük az energiarendszer egészére 
kiterjedő megfontolásokat. Ezenkívül 
maximalizálni kell az intelligens hálózatok 
és távközlési hálózatok közötti 
szinergiákat, elkerülve a beruházások 
közötti átfedéseket és felgyorsítva az 
intelligens energiaszolgáltatások 
elterjedését.

továbbításához, irányításához és 
kereskedelméhez. A jövőbeni 
infrastruktúrák elterjesztése tekintetében a 
mutatóknak és költség-haszon 
elemzéseknek figyelembe kell venniük az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
megfontolásokat. Ezenkívül maximalizálni 
kell az intelligens hálózatok és távközlési 
hálózatok közötti szinergiákat, elkerülve a 
beruházások közötti átfedéseket és 
felgyorsítva az intelligens 
energiaszolgáltatások elterjedését.

Or. en

Módosítás 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.4 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelés és a kereslet közötti szükséges 
rugalmasságot új típusú energiatároló 
eszközök (nagyméretű berendezések és 
akkumulátorok) és járműrendszerek fogják 
biztosítani. A korszerűsített IKT-
technológiák tovább növelik majd a 
villamos energia keresleti oldali 
rugalmasságát azzal, hogy az (ipari, 
kereskedelmi és lakossági) fogyasztókat 
ellátják a szükséges automatizálási 
eszközökkel.

A termelés és a kereslet közötti szükséges 
rugalmasságot új típusú energiatároló 
eszközök (nagyméretű berendezések és 
akkumulátorok) és járműrendszerek fogják 
biztosítani. A korszerűsített IKT-
technológiák tovább növelik majd a 
villamos energia keresleti oldali 
rugalmasságát azzal, hogy az (ipari, 
kereskedelmi és lakossági) fogyasztókat 
ellátják a szükséges automatizálási és 
ellenőrzési eszközökkel.

Or. en

Módosítás 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4a. Nem fosszilis tüzelőanyaggal történő 
kiegészítési és kiegyensúlyozási 
technológiák
A 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben 
szereplő bizottsági elemzés szerint az Unió 
energiaágazatának szén-dioxid 
kibocsátását 2030-ra 93-99%-kal kell 
csökkenteni. Ezért a hosszú távú uniós 
éghajlat-változási és energiaügyi 
célkitűzések teljesítése érdekében 2030 
után nem lehet fosszilis tüzelőanyaggal 
működő energiatermelést vagy más, szén-
dioxidot kibocsátó technológiákat 
alkalmazni az Unió területén (vagy az 
abszolút minimumra kell visszaszorítani 
ezeket). E tekintetben sürgősen további 
kutatásokra van szükség a rugalmas és 
teljesen fenntartható, nem fosszilis 
tüzelőanyagokkal történő kiegészítési és 
kiegyensúlyozási technológiák 
fejlesztésének és alkalmazásának 
felgyorsítása céljából, a változó megújuló 
energiaforrások gyorsan növekvő 
kínálatának sikeres integrálása 
érdekében. 
A fosszilis tüzelőanyagokra épülő 
technológia nem lehet a Horizont 2020 
program támogatásának 
kedvezményezettje, mivel már kialakult és 
elegendő támogatást kap a fosszilis 
tüzelőanyagok kialakult ágazatától. A 
2050-ig tartó uniós szén-dioxid-
mentesítési ütemtervvel nem egyeztethető 
össze, hogy ilyen szén-dioxid-
kibocsátással járó technológiák a szűkös 
uniós forrásokból támogatásban 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 805
Vladko Todorov Panayotov
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hosszú távon új típusú, hatékonyabb és 
költségek tekintetében versenyképes 
technológiákra lesz szükségünk. Több 
tudományágat érintő kutatás révén fel kell 
gyorsítanunk az előrehaladást, hogy 
tudományos áttörést érhessünk el az 
energiával kapcsolatos koncepciók és az 
alaptechnológiák (pl. nanotudományok, 
anyagkutató tanulmányok, szilárdtest-
fizika, IKT, biotudományok, 
számítástechnika, űrkutatás) terén, 
valamint innovációs fejlesztésekkel a 
jövőbeni és feltörekvő technológiák 
tekintetében.

Hosszú távon új típusú, hatékonyabb és 
költségek tekintetében versenyképes 
technológiákra lesz szükségünk. Több 
tudományágat érintő kutatás révén fel kell 
gyorsítanunk az előrehaladást, hogy 
tudományos áttörést érhessünk el az 
energiával kapcsolatos koncepciók és az 
alaptechnológiák (pl. nanotudományok, 
anyagkutató tanulmányok, szilárdtest-
fizika, IKT, biotudományok, 
számítástechnika, űrkutatás, alapvető 
jelentőségű fémek kinyerése a 
hulladékból, üledékek és melléktermékek) 
terén, valamint innovációs fejlesztésekkel a 
jövőbeni és feltörekvő technológiák 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A biztonságos, tiszta és hatékony energia nem érhető el a megújuló forrásokból származó 
energia elterjedt használata nélkül, ami egyes alapvető fontosságú fémeken alapszik. E fémek 
kinyerésére szolgáló minden technológiai módszert fontolóra kell venni, beleértve a
hulladékokból való kivonásukat is, amely több tudományágat érintő kutatás témája.

Módosítás 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.5 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan élvonalbeli kutatásra lesz továbbá 
szükség, amely megoldásokat kínálhat az 
energiarendszerek változó éghajlati 
feltételekhez való hozzáigazítására. A 
prioritások új tudományos és technológiai 
igényekhez és lehetőségekhez, vagy olyan, 

Olyan élvonalbeli kutatásra lesz továbbá 
szükség, amely megoldásokat kínálhat az 
energiarendszerek változó éghajlati 
feltételekhez való hozzáigazítására. A nap-
és szélenergia időszakos jellegéből adódó 
kihívásokkal foglalkozni kell. A 
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újonnan megfigyelt jelenségekhez 
szabhatók, amelyek esetleg ígéretes 
fejlesztésekre vagy társadalmi
kockázatokra utalnak és felmerülnek a 
„Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása folyamán.

prioritások új tudományos és technológiai 
igényekhez és lehetőségekhez, vagy olyan, 
újonnan megfigyelt jelenségekhez 
szabhatók, amelyek esetleg ígéretes 
fejlesztésekre vagy társadalmi 
kockázatokra utalnak és felmerülnek a 
„Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása folyamán.

Or. en

Módosítás 807
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.5 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan élvonalbeli kutatásra lesz továbbá 
szükség, amely megoldásokat kínálhat az 
energiarendszerek változó éghajlati 
feltételekhez való hozzáigazítására. A 
prioritások új tudományos és technológiai 
igényekhez és lehetőségekhez, vagy olyan, 
újonnan megfigyelt jelenségekhez 
szabhatók, amelyek esetleg ígéretes 
fejlesztésekre vagy társadalmi 
kockázatokra utalnak és felmerülnek a 
„Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása folyamán.

Ehhez olyan kutatások és demonstrációs 
projektek lehetnek szükségesek, amelyek 
javítják az új energiaforrások, például a 
nem hagyományos szénhidrogén 
környezeti teljesítményét, 
kockázatkezelését és biztonságát. Olyan 
élvonalbeli kutatásra lesz továbbá szükség, 
amely megoldásokat kínálhat az 
energiarendszerek változó éghajlati 
feltételekhez való hozzáigazítására. A 
prioritások új tudományos és technológiai 
igényekhez és lehetőségekhez, vagy olyan, 
újonnan megfigyelt jelenségekhez 
szabhatók, amelyek esetleg ígéretes 
fejlesztésekre vagy társadalmi 
kockázatokra utalnak és felmerülnek a 
„Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása folyamán.

Or. en

Módosítás 808
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



AM\909647HU.doc 41/181 PE492.826v02-00

HU

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.7 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen innovációk az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, megújuló és energia 
hatékony technológiák és megoldások 
számára kedvező piaci feltételek 
létrehozására fognak összpontosulni 
szabályozási, igazgatási és finanszírozási 
szinten. Támogatást kapnak azok az 
intézkedések, amelyek megkönnyítik az 
energiapolitika végrehajtását, előkészítik a 
terepet a beruházások beindítására, 
támogatják a kapacitásépítést és 
előmozdítják a társadalmi elfogadottságot.

Az ilyen innovációk a megújuló és a 
végfelhasználónál energiahatékony
technológiák és megoldások számára 
kedvező piaci feltételek létrehozására 
fognak összpontosulni szabályozási, 
igazgatási és finanszírozási szinten. 
Támogatást kapnak azok az intézkedések, 
amelyek megkönnyítik az energiapolitika 
végrehajtását, előkészítik a terepet a 
beruházások beindítására, támogatják a 
kapacitásépítést és előmozdítják a 
társadalmi elfogadottságot és részvételt.

Or. en

Módosítás 809
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.7 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3.6. pont és e pont összefüggésében a 
jelenlegi Horizont 2020 program 
keretében ambiciózus költségvetési 
előirányzat mellett folytatni kell a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram alatt sikeresen végrehajtott 
„Intelligens energia – Európa” 
programot.

Or. en

Módosítás 810
Britta Thomsen
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás keretében végzett tevékenységek 
megvalósítása terén a prioritások 
meghatározásának mozgatórugója az 
energiakutatás és innováció európai 
dimenziójának megerősítése iránti igény. A 
fő cél a stratégiai energiatechnológiai terv 
(SET-terv) kutatási és innovációs 
programjának támogatása lesz, hogy 
megvalósulhassanak az Unió energiaügyi 
és éghajlat-változási célkitűzései. A SET-
terv menetrendje és végrehajtási tervei 
éppen ezért értékes bemeneti tényezőt 
jelentenek a munkaprogramok 
kialakításánál. A stratégiai prioritások 
meghatározásának és az energiakutatás és 
innováció koordinálásának alapja a SET-
terv irányítási struktúrája lesz Unió-szerte.

A kihívás keretében végzett tevékenységek 
megvalósítása terén a prioritások 
meghatározásának mozgatórugója az 
energiakutatás és innováció európai 
dimenziójának megerősítése iránti igény. A 
fő cél a stratégiai energiatechnológiai terv 
(SET-terv) kutatási és innovációs 
programjának támogatása lesz, hogy 
megvalósulhassanak az Unió energiaügyi 
és éghajlat-változási célkitűzései. A SET-
terv menetrendje és végrehajtási tervei 
éppen ezért értékes bemeneti tényezőt 
jelentenek a munkaprogramok 
kialakításánál. A stratégiai prioritások 
meghatározásának és az energiakutatás és 
innováció koordinálásának alapja a SET-
terv irányítási struktúrája lesz Unió-szerte.
Az ipar hozzájárulását az európai ipari 
kezdeményezések (EII) irányításához 
hivatalosan és átláthatóan fogják 
figyelembe venni az EII végrehajtási 
terveiben meghatározott 
eszközfinanszírozási prioritások 
tekintetében. A kezdeményezéseket 
technológiánként a SET-terv költségvetési 
sora alatt e célra elkülönített költségvetési 
sorokból finanszírozzák majd.

Or. en

Indokolás

Az egyes ipari kezdeményezésekre elkülönített költségvetési sorok nagyobb átláthatóságot 
nyújtanak és segítenek elkerülni az egymást kiegészítő technológiák – például a 
megújulóenergia-technológiák, az energiahatékonyság és az intelligens hálózatok – közötti 
alkudozást.

Módosítás 811
Fiona Hall, Kent Johansson
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás keretében végzett tevékenységek 
megvalósítása terén a prioritások 
meghatározásának mozgatórugója az 
energiakutatás és innováció európai 
dimenziójának megerősítése iránti igény. A 
fő cél a stratégiai energiatechnológiai terv 
(SET-terv) kutatási és innovációs 
programjának támogatása lesz, hogy 
megvalósulhassanak az Unió energiaügyi 
és éghajlat-változási célkitűzései. A SET-
terv menetrendje és végrehajtási tervei 
éppen ezért értékes bemeneti tényezőt 
jelentenek a munkaprogramok 
kialakításánál. A stratégiai prioritások 
meghatározásának és az energiakutatás és 
innováció koordinálásának alapja a SET-
terv irányítási struktúrája lesz Unió-szerte.

A kihívás keretében végzett tevékenységek 
megvalósítása terén a prioritások 
meghatározásának mozgatórugója az 
energiakutatás és innováció európai 
dimenziójának megerősítése iránti igény. A 
fő cél a stratégiai energiatechnológiai terv 
(SET-terv) kutatási és innovációs 
programjának támogatása lesz, hogy 
megvalósulhassanak az Unió energiaügyi 
és éghajlat-változási célkitűzései. A SET-
terv menetrendje és végrehajtási tervei 
éppen ezért értékes bemeneti tényezőt 
jelentenek a munkaprogramok 
kialakításánál. A stratégiai prioritások 
meghatározásának és az energiakutatás és 
innováció koordinálásának alapja a SET-
terv irányítási struktúrája lesz Unió-szerte.
Az ipar hozzájárulását az európai ipari 
kezdeményezések (EII) irányításához 
figyelembe fogják venni az EII 
végrehajtási terveiben meghatározott 
eszközfinanszírozási prioritások 
tekintetében. A kezdeményezéseket 
technológiánként a SET-terv költségvetési 
sora alatt e célra elkülönített költségvetési 
sorokból finanszírozzák majd.

Or. en

Módosítás 812
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás keretében végzett tevékenységek 
megvalósítása terén a prioritások 
meghatározásának mozgatórugója az 

A kihívás keretében végzett tevékenységek 
megvalósítása terén a prioritások 
meghatározásának mozgatórugója az 
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energiakutatás és innováció európai 
dimenziójának megerősítése iránti igény. A 
fő cél a stratégiai energiatechnológiai terv 
(SET-terv) kutatási és innovációs 
programjának támogatása lesz, hogy 
megvalósulhassanak az Unió energiaügyi 
és éghajlat-változási célkitűzései. A SET-
terv menetrendje és végrehajtási tervei 
éppen ezért értékes bemeneti tényezőt 
jelentenek a munkaprogramok 
kialakításánál. A stratégiai prioritások 
meghatározásának és az energiakutatás és 
innováció koordinálásának alapja a SET-
terv irányítási struktúrája lesz Unió-szerte.

energiakutatás és innováció európai 
dimenziójának megerősítése iránti igény. A 
fő cél a stratégiai energiatechnológiai terv 
(SET-terv) kutatási és innovációs 
programjának támogatása lesz, különösen 
azon technológiák tekintetében, amelyek 
kifejezetten segítik, hogy 
megvalósulhassanak az Unió 2020-as és 
2050-es energiaügyi és éghajlat-változási 
célkitűzései, figyelmet fordítva 
ugyanakkor a munkahely-teremtési 
szempontból legtöbbet kínáló 
technológiákra is. A SET-terv menetrendje 
és végrehajtási tervei éppen ezért értékes 
bemeneti tényezőt jelentenek a 
munkaprogramok kialakításánál. A 
stratégiai prioritások meghatározásának és 
az energiakutatás és innováció 
koordinálásának alapja a SET-terv 
irányítási struktúrája lesz Unió-szerte.

Or. en

Módosítás 813
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.8 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem technológiai program iránymutatói 
az Unió energiapolitikája és jogszabályai 
lesznek. Támogatnunk kell egy olyan 
környezet biztosítását, amely lehetővé teszi 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákkal és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos igazolt 
technológiák, szolgáltatási megoldások, 
folyamatok és kezdeményezések tömeges 
alkalmazását Unió-szerte. Ennek része 
lehet az energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások 
kialakítása és piaci megjelenítése 
tekintetében nyújtott technikai 

A nem technológiai program iránymutatói 
az Unió energiapolitikája és jogszabályai 
lesznek. Támogatnunk kell egy olyan 
környezet biztosítását, amely lehetővé teszi 
a megújuló energiára vonatkozó 
technológiákkal és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos igazolt 
technológiák, szolgáltatási megoldások, 
folyamatok és kezdeményezések tömeges 
alkalmazását Unió-szerte. Ennek része 
lehet az energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások 
kialakítása és piaci megjelenítése 
tekintetében nyújtott technikai 
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segítségnyújtás támogatása is. segítségnyújtás támogatása is.

Or. en

Módosítás 814
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.8 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai érdekeltekkel való partnerség 
fontos az erőforrások megosztása és a 
közös végrehajtás érdekében. Adott 
esetben megfontolható, hogy a SET-terv 
meglévő európai ipari kezdeményezései 
alakuljanak át formális állami-magán 
partnerségekké, ha ez helyénvalónak tűnik 
a nemzeti finanszírozás szintjének és 
koherenciájának emelése, és a tagállamok 
közös kutatási és innovációs 
cselekvéseinek ösztönzése szempontjából. 
Mérlegelni fogjuk az állami kutatók 
szövetségeinek – különösen a SET-terv 
keretében az állami kutatási források és 
infrastruktúrák kulcsfontosságú európai 
érdekű kutatási területetekre történő 
összevonására létrehozott európai 
energiakutatási szövetségnek – a 
támogatását, akár a tagállamokkal közösen 
is. A nemzetközi koordinációs cselekvések 
a „változó geometria” elvének 
megfelelően, az országok kapacitásait és 
sajátosságait figyelembe véve fogják 
támogatni a SET-terv prioritásait.

Az európai érdekeltekkel való partnerség 
fontos az erőforrások megosztása és a 
közös végrehajtás érdekében. A kutatást 
felgyorsító innovatív eszközöket – például 
a szabadalmi csoportokat – kell létrehozni 
az ipari tulajdonjogok megosztása 
céljából, amikor a csoportosulás 
megfelelő összeget fizet a jog 
tulajdonosának a jogokhoz való 
hozzáférésért, vagy innovációs díjakat kell 
bevezetni e téren abból a célból, hogy 
ösztönözzék a kutatás felosztottságának 
megszűnését, és lendületet adjanak a köz-
és a magánszektorban folyó kutatásoknak.
Adott esetben megfontolható, hogy a SET-
terv meglévő európai ipari 
kezdeményezései alakuljanak át formális 
állami-magán partnerségekké, ha ez 
helyénvalónak tűnik a nemzeti 
finanszírozás szintjének és koherenciájának 
emelése, és a tagállamok közös kutatási és 
innovációs cselekvéseinek ösztönzése 
szempontjából. Mérlegelni fogjuk az állami 
kutatók szövetségeinek – különösen a SET-
terv keretében az állami kutatási források 
és infrastruktúrák kulcsfontosságú európai 
érdekű kutatási területetekre történő 
összevonására létrehozott európai 
energiakutatási szövetségnek – a 
támogatását, akár a tagállamokkal közösen 
is. A nemzetközi koordinációs cselekvések 
a „változó geometria” elvének 
megfelelően, az országok kapacitásait és 
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sajátosságait figyelembe véve fogják 
támogatni a SET-terv prioritásait.

Or. fr

Módosítás 815
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.8 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai érdekeltekkel való partnerség 
fontos az erőforrások megosztása és a 
közös végrehajtás érdekében. Adott 
esetben megfontolható, hogy a SET-terv 
meglévő európai ipari kezdeményezései 
alakuljanak át formális állami-magán 
partnerségekké, ha ez helyénvalónak 
tűnik a nemzeti finanszírozás szintjének és 
koherenciájának emelése, és a tagállamok 
közös kutatási és innovációs 
cselekvéseinek ösztönzése szempontjából.
Mérlegelni fogjuk az állami kutatók 
szövetségeinek – különösen a SET-terv 
keretében az állami kutatási források és 
infrastruktúrák kulcsfontosságú európai 
érdekű kutatási területetekre történő 
összevonására létrehozott európai 
energiakutatási szövetségnek – a 
támogatását, akár a tagállamokkal közösen 
is. A nemzetközi koordinációs cselekvések 
a „változó geometria” elvének 
megfelelően, az országok kapacitásait és 
sajátosságait figyelembe véve fogják 
támogatni a SET-terv prioritásait.

Az európai érdekeltekkel való partnerség 
fontos az erőforrások megosztása és a 
közös végrehajtás érdekében. Mérlegelni 
fogjuk az állami kutatók szövetségeinek –
különösen a SET-terv keretében az állami 
kutatási források és infrastruktúrák 
kulcsfontosságú európai érdekű kutatási 
területetekre történő összevonására 
létrehozott európai energiakutatási 
szövetségnek – a támogatását, akár a 
tagállamokkal közösen is. A nemzetközi 
koordinációs cselekvések a „változó 
geometria” elvének megfelelően, az 
országok kapacitásait és sajátosságait 
figyelembe véve fogják támogatni a SET-
terv prioritásait.

Or. en

Módosítás 816
Dimitrios Droutsas
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.8 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai érdekeltekkel való partnerség 
fontos az erőforrások megosztása és a 
közös végrehajtás érdekében. Adott 
esetben megfontolható, hogy a SET-terv 
meglévő európai ipari kezdeményezései 
alakuljanak át formális állami-magán 
partnerségekké, ha ez helyénvalónak tűnik 
a nemzeti finanszírozás szintjének és 
koherenciájának emelése, és a tagállamok 
közös kutatási és innovációs 
cselekvéseinek ösztönzése szempontjából. 
Mérlegelni fogjuk az állami kutatók 
szövetségeinek – különösen a SET-terv 
keretében az állami kutatási források és 
infrastruktúrák kulcsfontosságú európai 
érdekű kutatási területetekre történő 
összevonására létrehozott európai 
energiakutatási szövetségnek – a 
támogatását, akár a tagállamokkal közösen 
is. A nemzetközi koordinációs cselekvések 
a „változó geometria” elvének 
megfelelően, az országok kapacitásait és 
sajátosságait figyelembe véve fogják 
támogatni a SET-terv prioritásait.

Az európai érdekeltekkel való partnerség 
fontos az erőforrások megosztása és a 
közös végrehajtás érdekében. Adott 
esetben megfontolható, hogy a SET-terv 
meglévő európai ipari kezdeményezései 
alakuljanak át formális állami-magán 
partnerségekké, ha ez helyénvalónak tűnik 
a nemzeti finanszírozás szintjének és 
koherenciájának emelése, és a tagállamok 
közös kutatási és innovációs 
cselekvéseinek ösztönzése szempontjából. 
Mérlegelni fogjuk az állami kutatók 
szövetségeinek – különösen a SET-terv 
keretében az állami kutatási források és 
infrastruktúrák kulcsfontosságú európai 
érdekű kutatási területetekre történő 
összevonására létrehozott európai 
energiakutatási szövetségnek – a 
támogatását, akár a tagállamokkal közösen 
is. A nemzetközi koordinációs cselekvések 
a „változó geometria” elvének 
megfelelően, az országok kapacitásait és 
sajátosságait figyelembe véve fogják 
támogatni a SET-terv prioritásait. A 
Horizont 2020 program támogatását nem 
olyan mechanizmusok révén nyújtják, 
amelyek csoportos nemzeti 
társfinanszírozást kívánnak meg, 
hacsaknem hatályos rendelkezések teszik 
lehetővé a társfinanszírozást biztosítani 
nem tudó országokból származó 
projektpartnerek teljes bevonását.

Or. en

Módosítás 817
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.8 pont – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság SET-tervre 
létrehozott informatikai rendszerét 
mozgósítani fogjuk a végrehajtás 
előrehaladásának figyelemmel kísérésére 
szolgáló, fő eredményességi mutatóknak az 
érdekeltekkel közösen történő 
kidolgozására; ezek a mutatók a legújabb 
fejlemények alapján rendszeres 
felülvizsgálatot igényelnek. Az e kihívás 
keretében végzett tevékenységek célja 
tágabb értelemben a vonatkozó uniós 
programok, kezdeményezések és politikák, 
például a kohéziós politika 
koordinációjának jobbítása, mindenekelőtt 
nemzeti és regionális intelligens 
szakosodási stratégiák és a kibocsátás-
kereskedelmi rendszer mechanizmusai 
révén (például a demonstrációs projektek 
támogatásával kapcsolatban).

Az Európai Bizottság SET-tervre 
létrehozott informatikai rendszerét 
mozgósítani fogjuk a végrehajtás 
előrehaladásának figyelemmel kísérésére 
szolgáló, fő eredményességi mutatóknak az 
érdekeltekkel közösen történő 
kidolgozására; ezek a mutatók a legújabb 
fejlemények alapján rendszeres 
felülvizsgálatot igényelnek. Az e kihívás 
keretében végzett tevékenységek célja 
tágabb értelemben a vonatkozó uniós 
programok, kezdeményezések és politikák, 
például a kohéziós politika 
koordinációjának jobbítása, mindenekelőtt 
nemzeti és regionális intelligens 
szakosodási stratégiák és a kibocsátás-
kereskedelmi rendszer mechanizmusai 
révén (például a megújuló forrásokból 
származó energia és az 
energiahatékonyság keretében végzett
demonstrációs projektek támogatásával 
kapcsolatban).

Or. en

Módosítás 818
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.8 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A döntéshozatalra és piaci elterjedésre 
vonatkozó prioritásokat az „Intelligens 
energia – Európa” (IEE) kezdeményezés 
eredményei alapján kell meghatározni, 
amely 2003-as indulása óta 3500 európai 
szervezet több mint 500 európai projektjét 
finanszírozta. Az „Intelligens energia –
Európa” kezdeményezésnek az 
eddigiekhez hasonló célkitűzésekkel és az 
eddigiekkel megegyező irányvonalak 
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mentén kell folytatódnia.

Or. en

Módosítás 819
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált 
közlekedés és mobilitás

Or. en

Módosítás 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1. Környezetkímélő, erőforrás-hatékony 
közlekedés

4.1. Környezetkímélő, erőforrás-hatékony 
és megfizethető árú közlekedés

Or. en

Módosítás 821
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a szén-dioxid-kibocsátás 2050-ig 
megvalósítandó 60%-os csökkentését tűzte 
ki maga elé politikai célként. 2030-ig 

törölve
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felére kívánja csökkenni a hagyományos 
tüzelőanyagot használó gépkocsik 
használatát a városokban, illetve a 
nagyobb városközpontokban meg kell 
valósulnia a gyakorlatilag szén-dioxid-
mentes logisztikának. 2050-ig a 
légiközlekedésben az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású tüzelőanyagok 
részarányát 40%-ra kell emelni, a tengeri 
közlekedésben alkalmazott bunkerolajból 
származó szén-dioxid-kibocsátást pedig 
40%-kal kell csökkenteni.

Or. it

Indokolás

A keretprogram – amint címe is mutatja – 2020-ig érvényes. Ezért teljesen felesleges a 
következő évtizedekre vonatkozóan lehetséges jövőbeni forgatókönyvek felvázolása.

Módosítás 822
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a szén-dioxid-kibocsátás 2050-ig 
megvalósítandó 60%-os csökkentését tűzte 
ki maga elé politikai célként. 2030-ig felére 
kívánja csökkenni a hagyományos 
tüzelőanyagot használó gépkocsik 
használatát a városokban, illetve a nagyobb 
városközpontokban meg kell valósulnia a 
gyakorlatilag szén-dioxid-mentes 
logisztikának. 2050-ig a légiközlekedésben 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
tüzelőanyagok részarányát 40%-ra kell 
emelni, a tengeri közlekedésben 
alkalmazott bunkerolajból származó szén-
dioxid-kibocsátást pedig 40%-kal kell 
csökkenteni.

Európa a szén-dioxid-kibocsátás 2050-ig 
megvalósítandó, az 1999-es szinthez képest
60%-os csökkentését tűzte ki maga elé 
politikai célként. 2030-ig felére kívánja 
csökkenni a hagyományos tüzelőanyagot 
használó gépkocsik használatát a 
városokban, illetve a nagyobb 
városközpontokban meg kell valósulnia a 
gyakorlatilag szén-dioxid-mentes 
logisztikának. 2050-ig a légiközlekedésben 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
tüzelőanyagok részarányát a 2005-ös 
szinthez képest 40%-ra kell emelni, a 
tengeri közlekedésben alkalmazott 
bunkerolajból származó szén-dioxid-
kibocsátást pedig a 2005-ös szinthez képest 
40%-kal kell csökkenteni.
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Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében; Útiterv az egységes európai közlekedési térség 
megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé 
(COM(2011)0144).

Módosítás 823
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció jelentősen hozzá 
fog járulni a szükséges megoldások 
kialakításához és elterjesztéséhez minden 
közlekedési mód esetében. Ezzel 
erőteljesen csökkenni fog a környezetre 
káros anyagok (például a CO2, az NOx és 
az SOx) kibocsátása, a közlekedés fosszilis 
üzemanyagoktól való függősége és 
biológiai sokféleségre gyakorolt 
kedvezőtlen hatása.

A kutatás és az innováció jelentősen hozzá 
fog járulni a szükséges megoldások 
kialakításához és elterjesztéséhez minden 
közlekedési mód esetében. Ezáltal –
versenyképes piaci árakon – erőteljesen 
csökkenni fog a környezetre káros 
üvegházhatást okozó gázok (például az 
NOx és az SOx) kibocsátása, a közlekedés 
fosszilis üzemanyagoktól való függősége 
és biológiai sokféleségre gyakorolt 
kedvezőtlen hatása. Mindez elősegíti a 
természeti erőforrások megóvását.

Or. it

Indokolás

Abszurd és félrevezető a szén-dioxid „környezetre káros” kategóriába történő besorolása, 
miközben a fotoszintézishez szükséges. 

Módosítás 824
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés – 4.1.1 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e területen végzett tevékenységek 
elsősorban a végtermékekre koncentrálnak, 
de foglalkoznak majd a „lean” és ökológiai 
tervezés és gyártás folyamataival is, ahol 
az újrafeldolgozhatóság már a tervezési 
szakaszba integrálódik.

Az e területen végzett tevékenységek 
elsősorban a végtermékekre koncentrálnak, 
de foglalkoznak majd a „lean” és ökológiai 
tervezés és gyártás folyamataival is –
figyelembe véve a teljes életciklus 
folyamatát –, ahol az újrafeldolgozhatóság 
már a tervezési szakaszba integrálódik.

Or. en

Módosítás 825
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés – 4.1.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A tisztább meghajtási technológiák 
kifejlesztése és elterjedésének felgyorsítása 
jelentős tényezője a közlekedésből 
származó szén-dioxid és egyéb szennyezés 
csökkentésének vagy kiiktatásának. 
Villanymotorokra és akkumulátorokra, 
üzemanyagcellákra vagy hibrid 
meghajtásra támaszkodó új és innovatív 
megoldásokra van szükség. A technológiai 
áttörések szintén elősegítik majd a 
hagyományos meghajtási rendszerek 
környezeti teljesítményének javítását.

a) A tisztább meghajtási technológiák 
kifejlesztése és elterjedésének felgyorsítása 
jelentős tényezője a közlekedésből
származó szén-dioxid és egyéb szennyezés 
csökkentésének vagy kiiktatásának. 
Villanymotorokra és akkumulátorokra, 
üzemanyagcellákra vagy hibrid 
meghajtásra támaszkodó új, innovatív és
versenyképes piaci árú megoldásokra van 
szükség. A technológiai áttörések szintén 
elősegítik majd a hagyományos meghajtási 
rendszerek környezeti teljesítményének 
javítását.

Or. it

Módosítás 826
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés – 4.1.1 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A tisztább meghajtási technológiák 
kifejlesztése és elterjedésének felgyorsítása 
jelentős tényezője a közlekedésből 
származó szén-dioxid és egyéb szennyezés 
csökkentésének vagy kiiktatásának. 
Villanymotorokra és akkumulátorokra, 
üzemanyagcellákra vagy hibrid 
meghajtásra támaszkodó új és innovatív 
megoldásokra van szükség. A technológiai 
áttörések szintén elősegítik majd a 
hagyományos meghajtási rendszerek 
környezeti teljesítményének javítását.

a) A tisztább meghajtási technológiák 
kifejlesztése és elterjedésének felgyorsítása 
jelentős tényezője a közlekedésből 
származó szén-dioxid és egyéb szennyezés 
csökkentésének vagy kiiktatásának. 
Villanymotorokra és akkumulátorokra, 
üzemanyagcellákra vagy hibrid 
meghajtásra támaszkodó új és innovatív 
megoldásokra van szükség nem csupán az 
autók, hanem a vonatok, villamosok, 
buszok és elektromos kerékpárok részére 
is. A technológiai áttörések szintén 
elősegítik majd a hagyományos meghajtási 
rendszerek környezeti teljesítményének 
javítását.

Or. en

Módosítás 827
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés – 4.1.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A tisztább meghajtási technológiák 
kifejlesztése és elterjedésének felgyorsítása 
jelentős tényezője a közlekedésből 
származó szén-dioxid és egyéb szennyezés 
csökkentésének vagy kiiktatásának. 
Villanymotorokra és akkumulátorokra, 
üzemanyagcellákra vagy hibrid 
meghajtásra támaszkodó új és innovatív 
megoldásokra van szükség. A technológiai 
áttörések szintén elősegítik majd a 
hagyományos meghajtási rendszerek 
környezeti teljesítményének javítását.

a) A tisztább meghajtási technológiák 
kifejlesztése és elterjedésének 
felgyorsítása, a további logisztikai 
fejlesztések és az új üzemanyagok jelentős 
tényezői a közlekedésből származó szén-
dioxid és egyéb szennyezés 
csökkentésének vagy kiiktatásának. 
Villanymotorokra és akkumulátorokra, 
üzemanyagcellákra vagy hibrid
meghajtásra támaszkodó új és innovatív 
megoldásokra van szükség. A technológiai 
áttörések szintén elősegítik majd a 
hagyományos meghajtási rendszerek 
környezeti teljesítményének javítását. Így 
nagyobb figyelmet kell fordítani a kísérleti 
újgenerációs kutatási infrastruktúrákra és 
új technológiákra.
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Or. en

Módosítás 828
Antonio Cancian

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés – 4.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tevékenység segít optimalizálni a 
közlekedést és szállítást, és mérsékli az 
erőforrások fogyasztását. A hangsúly a 
repülőterek, kikötők, logisztikai platformok 
és felszíni szállítási infrastruktúrák 
hatékony használatán és irányításán, 
valamint az autonóm és hatékony 
karbantartási és vizsgálati rendszereken 
lesz. Különös figyelmet fogunk fordítani az 
infrastruktúrák éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képességére, az 
életciklus-alapú megközelítésen alapuló, 
költséghatékony megoldásokra, valamint a 
hatékonyabb és költségkímélőbb 
karbantartást lehetővé tévő új anyagok 
széleskörű felhasználására. Figyelmet 
szentelünk a hozzáférhetőségnek és 
társadalmi elfogadásnak is.

Ez a tevékenység segít optimalizálni a 
közlekedést és szállítást, és mérsékli az 
erőforrások fogyasztását. A hangsúly a 
repülőterek, helikopter-repülőterek, 
kikötők, logisztikai platformok és felszíni 
szállítási infrastruktúrák hatékony 
használatán és irányításán, valamint az 
autonóm és hatékony karbantartási és 
vizsgálati rendszereken lesz. Különös 
figyelmet fogunk fordítani az 
infrastruktúrák éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képességére, az 
életciklus-alapú megközelítésen alapuló, 
költséghatékony megoldásokra, valamint a 
hatékonyabb és költségkímélőbb 
karbantartást lehetővé tévő új anyagok 
széleskörű felhasználására. Figyelmet 
szentelünk a hozzáférhetőségnek és 
társadalmi elfogadásnak is.

Or. en

Módosítás 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés – 4.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tevékenység segít optimalizálni a 
közlekedést és szállítást, és mérsékli az 
erőforrások fogyasztását. A hangsúly a 
repülőterek, kikötők, logisztikai platformok 

Ez a tevékenység segít optimalizálni a 
közlekedést és szállítást, és mérsékli az 
erőforrások fogyasztását. A hangsúly a 
repülőterek, kikötők, logisztikai platformok 
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és felszíni szállítási infrastruktúrák 
hatékony használatán és irányításán, 
valamint az autonóm és hatékony 
karbantartási és vizsgálati rendszereken 
lesz. Különös figyelmet fogunk fordítani az 
infrastruktúrák éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képességére, az 
életciklus-alapú megközelítésen alapuló, 
költséghatékony megoldásokra, valamint a 
hatékonyabb és költségkímélőbb 
karbantartást lehetővé tévő új anyagok 
széleskörű felhasználására. Figyelmet 
szentelünk a hozzáférhetőségnek és 
társadalmi elfogadásnak is.

és felszíni szállítási infrastruktúrák 
hatékony használatán és irányításán, 
valamint az autonóm és hatékony 
karbantartási és vizsgálati rendszereken 
lesz. Különös figyelmet fogunk fordítani az 
infrastruktúrák éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képességére, az 
életciklus-alapú megközelítésen alapuló, 
költséghatékony megoldásokra, valamint a 
hatékonyabb és költségkímélőbb 
karbantartást lehetővé tévő új anyagok 
széleskörű felhasználására. Figyelmet 
szentelünk a hozzáférhetőségnek –
különösen az elszigetelt területeken és a 
szigeteken – és társadalmi elfogadásnak is.

Or. es

Módosítás 830
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés – 4.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tevékenység segít optimalizálni a 
közlekedést és szállítást, és mérsékli az 
erőforrások fogyasztását. A hangsúly a 
repülőterek, kikötők, logisztikai platformok 
és felszíni szállítási infrastruktúrák 
hatékony használatán és irányításán, 
valamint az autonóm és hatékony 
karbantartási és vizsgálati rendszereken 
lesz. Különös figyelmet fogunk fordítani az 
infrastruktúrák éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képességére, az 
életciklus-alapú megközelítésen alapuló, 
költséghatékony megoldásokra, valamint a 
hatékonyabb és költségkímélőbb 
karbantartást lehetővé tévő új anyagok 
széleskörű felhasználására. Figyelmet 
szentelünk a hozzáférhetőségnek és 
társadalmi elfogadásnak is.

Ez a tevékenység segít optimalizálni a 
közlekedést és szállítást, és mérsékli az 
erőforrások fogyasztását. A hangsúly a 
repülőterek, kikötők, logisztikai platformok 
és felszíni szállítási infrastruktúrák 
hatékony használatán és irányításán, 
valamint az autonóm és hatékony 
karbantartási és vizsgálati rendszereken 
lesz. Különös figyelmet fogunk fordítani az 
infrastruktúrák éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képességére, az 
életciklus-alapú megközelítésen alapuló, 
költséghatékony megoldásokra, valamint a 
hatékonyabb és költségkímélőbb 
karbantartást lehetővé tévő új anyagok 
széleskörű felhasználására. Figyelmet 
szentelünk a hozzáférhetőségnek és 
társadalmi elfogadásnak is. Az üzemanyag-
cellákon alapuló új és innovatív 
megoldások végrehajtása érdekében 
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megfelelő európai infrastruktúra 
szükséges a hidrogén – többek között 
geológiai – tárolására , illetve megfelelő 
európai hidrogénellátásra van szükség. 

Or. en

Indokolás

A hidrogénszállítás jelentősen hozzájárulhat a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

Módosítás 831
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés – 4.1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenységnek a lakosság azon növekvő 
része lesz a haszonélvezője, amely 
nagyvárosokban él és dolgozik, vagy ott 
vesz igénybe szolgáltatásokat, tölti el 
szabadidejét. Új mobilitási koncepciókat, 
közlekedésszervezési, logisztikai és 
tervezési megoldásokat kell kifejleszteni és 
tesztelni, amelyek hozzájárulnak a 
légszennyezés és a zajkibocsátás 
csökkentéséhez, miközben javítják a 
hatékonyságot. Fejleszteni kell a közösségi 
és nem motorizált közlekedést, valamint az 
egyéb, erőforrás-hatékony közlekedési 
lehetőségeket mint a magángépjárművek 
használatának reális alternatíváit, melyeket 
az intelligens közlekedési rendszerek 
szélesebb körű használata, valamint az 
innovatív keresletgazdálkodás támogat.

E tevékenységnek a lakosság azon növekvő 
része lesz a haszonélvezője, amely 
nagyvárosokban él és dolgozik, vagy ott 
vesz igénybe szolgáltatásokat, tölti el 
szabadidejét. Új mobilitási koncepciókat, 
közlekedésszervezési, logisztikai, 
mobilitáskezelési és tervezési 
megoldásokat kell kifejleszteni és tesztelni, 
amelyek hozzájárulnak a balesetek,
légszennyezés és a zajkibocsátás 
csökkentéséhez, miközben javítják az 
egészséget, a helykihasználást és a 
hatékonyságot. Fejleszteni kell a közösségi 
és nem motorizált közlekedést, valamint az 
egyéb, erőforrás-hatékony közlekedési 
lehetőségeket mint a magángépjárművek 
használatának reális intermodális 
alternatíváit, melyeket az intelligens 
közlekedési rendszerek szélesebb körű 
használata, valamint az innovatív 
keresletgazdálkodás, például 
gépkocsimegosztás és „telekocsi” támogat.

Or. en
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Módosítás 832
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tevékenység az átfogóan intermodális, 
„háztól házig” vivő közlekedési rendszerrel 
és a közlekedés felesleges 
igénybevételének kiküszöbölésével 
valósítható meg. Mindez a közlekedési 
módok összehangoltságának előmozdítását, 
a közlekedési láncok optimalizálását és a 
közlekedési szolgáltatások nagyobb 
integrációját jelenti. Ezek az innovatív 
megoldások megkönnyítik a hozzáférést is, 
különös tekintettel az idősekre és a 
kiszolgáltatott felhasználókra.

Ez a tevékenység az átfogóan intermodális, 
„háztól házig” vivő közlekedési és 
mobilitási rendszerrel és a közlekedés 
felesleges igénybevételének 
kiküszöbölésével valósítható meg. Mindez 
a közlekedési rendszerek és az 
elektronikus információs rendszerek 
összehangoltságának előmozdítását, az 
intermodális közlekedési és mobilitási
láncok optimalizálását és a közlekedési és 
logisztikai szolgáltatások nagyobb 
integrációját jelenti. Ezek az innovatív 
megoldások megkönnyítik a hozzáférést is, 
különös tekintettel az idősekre, a csökkent 
mozgásképességű személyekre, valamint a 
fogyatékossággal élő és a kiszolgáltatott 
felhasználókra.

Or. en

Módosítás 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javulás csak intelligens közlekedési 
alkalmazások és irányítási rendszerek 
kifejlesztésével és széles körű 
használatával érhető el. Ehhez olyan 
tervezési, keresletgazdálkodási, 
információs és fizetési rendszerekre van 
szükség, amelyek egész Európában 
kölcsönösen átjárhatók, továbbá az 
információáramlás, az irányítási 

Javulás csak intelligens közlekedési 
alkalmazások és irányítási rendszerek 
kifejlesztésével és széles körű 
használatával érhető el. Ehhez olyan 
tervezési, keresletgazdálkodási, 
információs és fizetési rendszerekre van 
szükség, amelyek egész Európában 
kölcsönösen átjárhatók, továbbá az 
információáramlás, az irányítási 
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rendszerek, az infrastruktúrahálózatok és a 
mobilitási szolgáltatások új, közös, nyílt 
platformokra épülő, multimodális 
keretrendszerbe történő teljes integrálására. 
Ez az szállítási módok közötti utazás 
áttervezésével biztosítja a 
válsághelyzetekre és szélsőséges időjárási 
viszonyokra való rugalmas és gyors 
válaszadást is. Az új helyzetmeghatározó, 
navigációs és időzítő alkalmazások, 
amelyeket a Galileo és az EGNOS 
műholdas navigációs rendszerek tesznek 
elérhetővé, hatékony eszközök lesznek e 
cél elérésében.

rendszerek, az infrastruktúrahálózatok és a 
mobilitási szolgáltatások új, közös, nyílt 
platformokra épülő, multimodális 
keretrendszerbe történő teljes integrálására. 
Ez az szállítási módok közötti utazás 
áttervezésével biztosítja a 
válsághelyzetekre és szélsőséges időjárási 
viszonyokra való rugalmas és gyors 
válaszadást is. Az új helyzetmeghatározó, 
navigációs és időzítő alkalmazások, 
amelyeket a Galileo és az EGNOS 
műholdas navigációs rendszerek tesznek 
elérhetővé, hatékony eszközök lesznek e 
cél elérésében, hasonlóképpen a 
magatartáskutatás szélesebb körű 
alkalmazásához, amelynek révén 
megérthetjük, hogyan választunk 
közlekedési módot, szem előtt tartva, hogy 
minden egyes közlekedési mód másféle 
kihívásokkal szembesül és különböző 
technológiai integrációs ciklusok 
jellemzik.

Or. en

Módosítás 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javulás csak intelligens közlekedési 
alkalmazások és irányítási rendszerek 
kifejlesztésével és széles körű 
használatával érhető el. Ehhez olyan 
tervezési, keresletgazdálkodási, 
információs és fizetési rendszerekre van 
szükség, amelyek egész Európában 
kölcsönösen átjárhatók, továbbá az 
információáramlás, az irányítási 
rendszerek, az infrastruktúrahálózatok és a 
mobilitási szolgáltatások új, közös, nyílt 
platformokra épülő, multimodális 
keretrendszerbe történő teljes integrálására. 

Javulás csak intelligens közlekedési 
alkalmazások és irányítási rendszerek 
kifejlesztésével és széles körű 
használatával érhető el. Ehhez olyan 
tervezési, keresletgazdálkodási, 
információs, jegykiállítási és fizetési 
rendszerekre van szükség, amelyek egész 
Európában kölcsönösen átjárhatók, továbbá 
az információáramlás, az irányítási 
rendszerek, az infrastruktúrahálózatok és a 
mobilitási szolgáltatások új, közös, nyílt 
platformokra épülő, multimodális 
keretrendszerbe történő teljes integrálására. 
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Ez az szállítási módok közötti utazás 
áttervezésével biztosítja a 
válsághelyzetekre és szélsőséges időjárási 
viszonyokra való rugalmas és gyors 
válaszadást is. Az új helyzetmeghatározó, 
navigációs és időzítő alkalmazások, 
amelyeket a Galileo és az EGNOS 
műholdas navigációs rendszerek tesznek 
elérhetővé, hatékony eszközök lesznek e 
cél elérésében.

Ez az szállítási módok közötti utazás 
áttervezésével biztosítja a 
válsághelyzetekre és szélsőséges időjárási 
viszonyokra való rugalmas és gyors 
válaszadást is. Az új helyzetmeghatározó, 
navigációs és időzítő alkalmazások, 
amelyeket a Galileo és az EGNOS 
műholdas navigációs rendszerek tesznek 
elérhetővé, hatékony eszközök lesznek e 
cél elérésében.

Or. en

Módosítás 835
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tevékenység csökkentheti az 
áruszállítási rendszerre nehezedő nyomást, 
javíthatja a biztonságot, valamint növelheti 
az áruszállítási kapacitást. Például a nagy 
teljesítményű és mérsékelt környezeti 
hatású járműveket intelligens, biztonságos 
fedélzeti és infrastruktúraalapú 
rendszerekkel kombinálhatjuk (pl. közúti 
járműszerelvényeknél). Ugyancsak 
támogatjuk az olyan, papír nélküli szállítási 
folyamatra épülő e-áruszállítás kialakítását, 
ahol az elektronikus információáramlás, 
szolgáltatások és kifizetések a különböző 
szállítási módokban megvalósuló fizikai 
áruáramláshoz vannak rendelve.

Ez a tevékenység csökkentheti az 
áruszállítási rendszerre nehezedő nyomást, 
javíthatja a biztonságot, valamint növelheti 
az áruszállítási kapacitást. Például a nagy 
teljesítményű és mérsékelt környezeti 
hatású járműveket intelligens, biztonságos 
fedélzeti és infrastruktúraalapú 
rendszerekkel kombinálhatjuk (pl. kisebb 
körű bimodális rendszereknél, közúti 
járműszerelvényeknél). Ugyancsak 
támogatjuk az olyan, papír nélküli szállítási 
folyamatra épülő e-áruszállítás kialakítását, 
ahol az elektronikus információáramlás, 
szolgáltatások és kifizetések a különböző 
szállítási módokban megvalósuló fizikai 
áruáramláshoz vannak rendelve.

Or. en

Módosítás 836
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.2. pont – 4.2.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a szállítási rendszerek szervezésében, 
irányításában, teljesítmény- és 
kockázatfelmérésében rejlő szempontok 
kezelésével, valamint azzal lesz elérhető , 
ha figyelmünket a szárazföldi, légi és vízi 
járművek, az infrastruktúra és az 
utasterminálok tervezésére és 
működtetésére összpontosítjuk. A hangsúly 
a passzív és aktív biztonságon, a 
megelőzésen, a továbbfejlesztett 
automatizáláson és a képzési folyamatokon 
lesz az emberi hibatényező hatásának 
csökkentése érdekében. Az időjárási 
hatások és egyéb természeti 
veszélyforrások hatékonyabb előrejelzése, 
értékelése és enyhítése céljából speciális 
eszközöket és technikákat kell kialakítani. 
Szintén hangsúlyos lesz a biztonsági 
szempontok beépítése az utas- és 
áruforgalom tervezésébe és irányításába, 
csakúgy, mint a szárazföldi, légi és vízi 
járművek tervezése, a forgalom és a 
rendszerek irányítása és az utasterminálok 
kialakítása.

Ez a szállítási rendszerek szervezésében, 
irányításában, teljesítmény- és 
kockázatfelmérésében rejlő szempontok 
kezelésével, valamint azzal lesz elérhető , 
ha figyelmünket a szárazföldi, légi és vízi 
járművek, az infrastruktúra és az 
utasterminálok tervezésére és 
működtetésére összpontosítjuk. A hangsúly 
a biztonságosabb közlekedési és mobilitási 
rendszerekre irányuló modális váltáson, a 
passzív és aktív biztonságon, a 
megelőzésen, a továbbfejlesztett 
automatizáláson és a képzési folyamatokon 
lesz az emberi hibatényező hatásának 
csökkentése érdekében. Az időjárási 
hatások és egyéb természeti 
veszélyforrások hatékonyabb előrejelzése, 
értékelése és enyhítése céljából speciális 
eszközöket és technikákat kell kialakítani. 
Szintén hangsúlyos lesz a biztonsági 
szempontok beépítése az utas- és 
áruforgalom tervezésébe és irányításába, 
csakúgy, mint a szárazföldi, légi és vízi 
járművek tervezése, a forgalom és a 
rendszerek irányítása és az utasterminálok 
kialakítása.

Or. en

Módosítás 837
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vezető szerepének megőrzésével az új 
technológiák területén és a meglévő 

Vezető szerepének megőrzésével az új 
technológiák területén és a meglévő 
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gyártási folyamatok költségének 
csökkentésével a kutatás és az innováció –
a növekvő versennyel szembesülve – hozzá 
fog járulni a növekedéshez és a magas 
képzettséget igénylő munkahelyek 
teremtéséhez az európai közlekedési 
iparban. A tét egy olyan, jelentős gazdasági 
ágazat versenyképességének megőrzése, 
amely az Unió nemzeti össztermékének a 
6,3%-át képviseli közvetlenül, miközben 
csaknem 13 millió európai munkavállalót 
foglalkoztat. A különös célkitűzések 
magukban foglalják az innovatív 
közlekedési eszközök új generációjának 
kifejlesztését és a következő generáció 
előkészítését új típusú koncepciók és 
tervek, intelligens irányító rendszerek és 
hatékony termelési folyamatok kidolgozása 
révén. Európa célja, hogy a hatékonyság és 
a biztonság terén globális vezető szerepet 
töltsön be az összes közlekedési mód 
tekintetében.

gyártási folyamatok költségének 
csökkentésével, illetve erőforrás- és 
energiahatékonyságának javításával a 
kutatás és az innováció – a növekvő 
versennyel szembesülve – hozzá fog járulni 
a növekedéshez és a magas képzettséget 
igénylő munkahelyek teremtéséhez az 
európai közlekedési iparban. A tét egy 
olyan, jelentős gazdasági ágazat 
versenyképességének megőrzése, amely az 
Unió nemzeti össztermékének a 6,3%-át 
képviseli közvetlenül, miközben csaknem 
13 millió európai munkavállalót 
foglalkoztat. A különös célkitűzések 
magukban foglalják az innovatív 
közlekedési eszközök új generációjának 
kifejlesztését és a következő generáció 
előkészítését új típusú koncepciók és 
tervek, intelligens irányító rendszerek és 
erőforrás-hatékony termelési folyamatok 
kidolgozása révén. Európa célja, hogy a 
hatékonyság és a biztonság terén globális 
vezető szerepet töltsön be az összes 
közlekedési mód tekintetében.

Or. en

Módosítás 838
Antonio Cancian

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 pont – 4.3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tevékenység elő fogja mozdítani 
Európa vezető szerepét a repülőgépek, a 
nagysebességű vonatok, az (elő)városi 
vasúti közlekedés, a közúti járművek, az 
elektromobilitás, az utasszállító hajók, 
kompok, a specializált magas fokú 
technológiát képviselő hajók és tengeri 
platformok területén. Javítja fogja az 
európai ipar versenyképességét az újonnan 
jelentkező technológiák és rendszerek 
terén, és támogatja azok diverzifikációját 

Ez a tevékenység elő fogja mozdítani 
Európa vezető szerepét a repülőgépek, a 
forgószárnyas légi járművel, a regionális 
és üzleti célú légi járművek, a 
nagysebességű vonatok, az (elő)városi 
vasúti közlekedés, a közúti járművek, az 
elektromobilitás, az utasszállító hajók, 
kompok, a specializált magas fokú 
technológiát képviselő hajók és tengeri 
platformok területén. Javítja fogja az 
európai ipar versenyképességét az újonnan 
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az új piacok felé, beleértve a nem 
közlekedési ágazatokat is. E tevékenység 
körébe tartozik olyan innovatív 
biztonságos szárazföldi, légi és vízi 
járművek kifejlesztése, amelyek hatékony 
hajtóművekkel, nagy teljesítménnyel és 
intelligens irányítórendszerekkel 
rendelkeznek.

jelentkező technológiák és rendszerek 
terén, és támogatja azok diverzifikációját 
az új piacok felé, beleértve a nem 
közlekedési ágazatokat is. E tevékenység 
körébe tartozik olyan innovatív 
biztonságos szárazföldi, légi és vízi 
járművek kifejlesztése, amelyek hatékony 
hajtóművekkel, nagy teljesítménnyel és 
intelligens irányítórendszerekkel 
rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 pont – 4.3.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.3.4a. Az európai műholdas 
rádiónavigációs programok A Galileo és 
az EGNOS műholdas navigációs 
rendszerek stratégiai befektetést 
jelentenek Európa számára. Új 
helyzetmeghatározási és időzítési 
jellemzőik és teljesítményük 
kulcsfontsságú tényezők az új 
közlekedésirányítási elképzelések számára 
mind az áruk, mind a személyek 
mobilitása terén, és transzverzálisak a 
közlekedési módok tekintetében. Az új 
alapvető navigációs rendszerek, mint 
például az intelligens vezetés, az 
intelligens közlekedésirányítás, a 
balesetmegelőzés és -csökkentés, az 
elektromobilitás és a kapcsolt mobilitás 
megbízható és biztonságos 
helyzetmeghatározást igényelnek. Az új 
navigációs rendszerek fokozzák Európa 
versenyképességét a világpiacon és a 
közlekedés terén 40 milliárd euróra 
becsült értékben biztosítják a globális 
műholdas navigációs alkalmazások állami 
támogatását (a globális navigációs 
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műholdrendszer (GNSS) alkalmazásaira 
vonatkozó cselekvési terv Európai 
Bizottság által készített hatásvizsgálata 
alapján).

Or. en

Módosítás 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.3a. Intelligens logisztika
Ez segít hatékonyabb és zöldebb 
logisztikai közlekedési rendszereket 
tervezni és fejleszteni egyszerűsítés és 
költség/idő optimalizálás révén.
Ennek keretében szükséges az új és 
jövőbeni fogyasztói szokások és a városi 
szállítási logisztikára, közlekedésre és 
torlódásokra gyakorolt hatásuk jobb 
megértése intelligens logisztika fejlesztése 
érdekében; új logisztikai it- és irányítási 
eszközök kidolgozása az áruk nyomon 
követhetőségét és visszakereshetőségét, 
valamint az áruforgalom irányítását és az 
infrastruktúra és a járművek közötti 
kommunikációt lehetővé tévő valós idejű 
információs rendszerek fejlesztésével; a 
hagyományostól eltérő áruelosztási 
rendszerek kifejlesztése; az áruforgalmat 
javító, az ellátási láncra és a logisztikai 
platformokra vonatkozó, versenyképes 
intermodális megoldások kidolgozása.

Or. en

Módosítás 841
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.4. Társadalom-gazdaságtani kutatás és 
előremutató politikaformálás

4.4. Társadalom-gazdaságtani és 
magatartás-kutatás és előremutató 
politikaformálás

Or. en

Módosítás 842
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakpolitikai elemzéseket és fejlesztést 
támogató – köztük a közlekedés 
társadalmi-gazdasági szempontjaival 
foglalkozó – tevékenységek szükségesek 
az innováció előmozdítása és a 
közlekedésben felmerülő kihívások 
leküzdése érdekében. A tevékenységek az 
európai kutatási és innovációs politikák 
fejlesztését és alkalmazását célozzák meg a 
közlekedést, az előremutató tanulmányokat 
és a technológiai előrelátást illetően, 
valamint erősítik az európai kutatási 
térséget.

A szakpolitikai elemzéseket és fejlesztést 
támogató – köztük a közlekedés 
társadalmi-gazdasági, valamint 
pszichológiai és viselkedési szempontjaival 
foglalkozó – tevékenységek szükségesek 
az innováció előmozdítása és a 
közlekedésben és a mobilitásban felmerülő 
kihívások leküzdése érdekében. A 
tevékenységek az európai kutatási és 
innovációs politikák fejlesztését és 
alkalmazását célozzák meg a közlekedést
és mobilitást, az előremutató 
tanulmányokat és a technológiai előrelátást 
illetően, valamint erősítik az európai 
kutatási térséget.

Or. en

Módosítás 843
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasználói magatartás megértése, a 
társadalmi elfogadottság, a szakpolitikai 
intézkedések hatása, a mobilitási minták és 
üzleti modellek, valamint azok 
következményei kiemelkedő fontosságúak 
az európai közlekedési rendszer fejlődése 
szempontjából. További cél olyan 2050-ig 
szóló forgatókönyvek kidolgozása, 
amelyek figyelembe veszik a társadalmi 
trendeket, a politikai célkitűzéseket és a 
technológiai előrejelzéseket. A területi 
fejlődés és az európai közlekedési rendszer 
közötti kapcsolatok jobb megértése 
érdekében megalapozott modellekre van 
szükség, amelyek alapján szilárd politikai 
döntéseket lehet hozni.

A felhasználói magatartás megértése, a 
fenntarthatóbb közlekedési módok 
irányába ható magatartási váltás
társadalmi elfogadottsága, a szakpolitikai 
intézkedések hatása, a mobilitási minták, a 
szénlábnyommal kapcsolatos 
tudatosságnövelés és üzleti modellek, 
valamint azok következményei kiemelkedő 
fontosságúak az európai közlekedési 
rendszer fejlődése szempontjából. További 
cél olyan 2050-ig szóló forgatókönyvek 
kidolgozása, amelyek figyelembe veszik a 
társadalmi trendeket, a demográfiai 
változásokat, a politikai célkitűzéseket és a 
technológiai előrejelzéseket. A területi 
fejlődés és az európai közlekedési 
rendszer, a zöld logisztika, a 
mobilitásirányítás és a 
forgalomkiküszöbölés közötti kapcsolatok 
jobb megértése érdekében megalapozott 
modellekre van szükség, amelyek alapján 
szilárd politikai döntéseket lehet hozni.

Or. en

Módosítás 844
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kutatnunk kell, hogy miképpen lehet elejét 
venni a mobilitás elérhetőségében 
jelentkező társadalmi egyenlőtlenségeknek, 
és miképpen lehet javítani a közlekedési 
szolgáltatások kiszolgáltatott 
felhasználóinak helyzetén. A gazdasági 
kérdések kezelése közben az adózási és 

Kutatnunk kell, hogy miképpen lehet elejét 
venni a mobilitás elérhetőségében 
jelentkező társadalmi egyenlőtlenségeknek, 
és miképpen lehet javítani a közlekedési 
szolgáltatások kiszolgáltatott 
felhasználóinak – például a 
gyalogosoknak és a kerékpárosoknak –
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árazási modellek mellett arra is 
összpontosítanunk kell, hogy miképpen 
lehet a közlekedési módok közötti külső 
tényezőket belső tényezőkké alakítani. 
Előretekintő kutatásra van szükség a 
szakképzettség és a munkahelyek jövőbeni 
követelményeinek kiértékeléséhez.

helyzetén. A gazdasági kérdések kezelése 
közben az adózási és árazási modellek 
mellett arra is összpontosítanunk kell, hogy 
miképpen lehet a közlekedési és mobilitási 
módok közötti külső tényezőket belső 
tényezőkké alakítani. Előretekintő 
kutatásra van szükség a szakképzettség és a 
munkahelyek jövőbeni követelményeinek 
kiértékeléséhez.

Or. en

Módosítás 845
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság 
és nyersanyagok

5. Éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-
hatékonyság és nyersanyagok

Or. en

Módosítás 846
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenység célja tehát olyan innovatív, 
költséghatékony és fenntartható, 
alkalmazkodást elősegítő és enyhítő 
intézkedések kidolgozása és kiértékelése, 
amelyek a tájékozott, mielőbbi és hatékony 
fellépés bizonyításával és a szükséges 
képességek hálózatba szervezésével mind a 
szén-dioxidot, mind a nem szén-dioxid 
típusú üvegházhatású gázokat is célba 
veszik, és kiemelik mind a technológiai, 

E tevékenység célja tehát olyan innovatív, 
költséghatékony és fenntartható, 
alkalmazkodást elősegítő és enyhítő 
intézkedések kidolgozása és kiértékelése, 
amelyek a tájékozott, mielőbbi és hatékony 
fellépés bizonyításával és a szükséges 
képességek hálózatba szervezésével mind a 
szén-dioxidot, mind a nem szén-dioxid és 
aeroszol típusú üvegházhatású gázokat és 
részecskéket is célba veszik, és kiemelik 
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mind a nem technológiai zöld 
megoldásokat.

mind a technológiai, mind a nem 
technológiai zöld megoldásokat.

Or. en

Módosítás 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.1 pont – 5.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hiányos tudással rendelkezünk a 
társadalom és a gazdaság 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
képességét illetően. Az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
környezet és társadalom megvalósítása 
érdekében tett hatékony, méltányos és 
társadalmilag elfogadható intézkedések 
megkövetelik az éghajlatváltozással és -
változékonysággal kapcsolatos jelenlegi és 
a jövőbeli hatások, veszélyeztetettségek, a 
népesség kitettsége, kockázatok, költségek 
és lehetőségek integrált elemzését, 
figyelembe véve a szélsőséges 
eseményeket és a kapcsolódó, éghajlat 
okozta veszélyeket és ezek 
megismétlődését. Ezt az elemzést 
kiterjesztik továbbá az éghajlatváltozásnak 
a biodiverzitásra, az ökoszisztémákra és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra, az 
infrastruktúrára és a gazdasági és 
természeti javakra gyakorolt káros hatására 
is. Hangsúlyt kapnak a legértékesebb 
természeti ökoszisztémák és az épített 
környezet, valamint a legfontosabb 
társadalmi, kulturális és gazdasági 
ágazatok is egész Európában. Kivizsgálják 
az éghajlatváltozásból és az üvegházhatású 
gázok fokozott légköri koncentrációjából 
eredő, az emberek egészségét érintő 
hatásokat és fokozódó kockázatokat. 
Kutatások révén értékelik az 
éghajlatváltozással kapcsolatban tett 

Hiányos tudással rendelkezünk a 
társadalom és a gazdaság 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
képességét illetően. Az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
környezet és társadalom megvalósítása 
érdekében tett hatékony, méltányos és 
társadalmilag elfogadható intézkedések 
megkövetelik az éghajlatváltozással és -
változékonysággal kapcsolatos jelenlegi és 
a jövőbeli hatások, veszélyeztetettségek, a 
népesség kitettsége, kockázatok, költségek 
és lehetőségek integrált elemzését, 
figyelembe véve a szélsőséges 
eseményeket és a kapcsolódó, éghajlat 
okozta veszélyeket és ezek 
megismétlődését. Ezt az elemzést 
kiterjesztik továbbá az éghajlatváltozásnak 
a biodiverzitásra, az ökoszisztémákra és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra, az 
infrastruktúrára és a gazdasági és 
természeti javakra gyakorolt káros hatására 
is. Hangsúlyt kapnak a 
legkiszolgáltatottabb területeken, például 
szigeteken található legértékesebb 
természeti ökoszisztémák és az épített 
környezet, valamint a legfontosabb 
társadalmi, kulturális és gazdasági 
ágazatok is egész Európában. Kivizsgálják 
az éghajlatváltozásból és az üvegházhatású 
gázok fokozott légköri koncentrációjából 
eredő, az emberek egészségét érintő 
hatásokat és fokozódó kockázatokat. 
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innovatív, egyenlően elosztott és 
költséghatékony alkalmazkodási 
válaszlépéseket, beleértve a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák védelmét és 
alkalmazkodását, valamint a kapcsolódó 
hatásokat azok fejlesztésének és 
megvalósításának támogatása, valamint 
közzététele érdekében minden szinten és 
mértékben. Ez kiterjed a geomérnökségi 
alternatívák lehetséges hatásaira, 
költségeire és kockázataira is. Vizsgálják 
az alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
szakpolitikai alternatívák más éghajlati és 
ágazati szakpolitikákkal való komplex 
összefüggéseit, konfliktusait és szinergiáit, 
beleértve a kiszolgáltatott csoportok 
foglalkoztatottságára és életszínvonalára 
gyakorolt hatásaikat.

Kutatások révén értékelik az 
éghajlatváltozással kapcsolatban tett 
innovatív, egyenlően elosztott és 
költséghatékony alkalmazkodási 
válaszlépéseket, beleértve a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák védelmét és 
alkalmazkodását, valamint a kapcsolódó 
hatásokat azok fejlesztésének és 
megvalósításának támogatása, valamint 
közzététele érdekében minden szinten és 
mértékben. Ez kiterjed a geomérnökségi 
alternatívák lehetséges hatásaira, 
költségeire és kockázataira is. Vizsgálják 
az alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
szakpolitikai alternatívák más éghajlati és 
ágazati szakpolitikákkal való komplex 
összefüggéseit, konfliktusait és szinergiáit, 
beleértve a kiszolgáltatott csoportok 
foglalkoztatottságára és életszínvonalára 
gyakorolt hatásaikat.

Or. es

Módosítás 848
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.1 pont – 5.1.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hiányos tudással rendelkezünk a 
társadalom és a gazdaság 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
képességét illetően. Az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
környezet és társadalom megvalósítása 
érdekében tett hatékony, méltányos és 
társadalmilag elfogadható intézkedések 
megkövetelik az éghajlatváltozással és -
változékonysággal kapcsolatos jelenlegi és 
a jövőbeli hatások, veszélyeztetettségek, a 
népesség kitettsége, kockázatok, költségek 
és lehetőségek integrált elemzését, 
figyelembe véve a szélsőséges 

Hiányos tudással rendelkezünk a 
társadalom és a gazdaság 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
képességét illetően. Az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
környezet és társadalom megvalósítása 
érdekében tett hatékony, méltányos és 
társadalmilag elfogadható intézkedések 
megkövetelik az éghajlatváltozással és -
változékonysággal kapcsolatos jelenlegi és 
a jövőbeli hatások, veszélyeztetettségek, a 
népesség kitettsége, kockázatok, költségek 
és lehetőségek integrált elemzését, 
figyelembe véve a szélsőséges 
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eseményeket és a kapcsolódó, éghajlat 
okozta veszélyeket és ezek 
megismétlődését. Ezt az elemzést 
kiterjesztik továbbá az éghajlatváltozásnak 
a biodiverzitásra, az ökoszisztémákra és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra, az 
infrastruktúrára és a gazdasági és 
természeti javakra gyakorolt káros hatására 
is. Hangsúlyt kapnak a legértékesebb 
természeti ökoszisztémák és az épített 
környezet, valamint a legfontosabb 
társadalmi, kulturális és gazdasági 
ágazatok is egész Európában. Kivizsgálják 
az éghajlatváltozásból és az üvegházhatású 
gázok fokozott légköri koncentrációjából 
eredő, az emberek egészségét érintő 
hatásokat és fokozódó kockázatokat. 
Kutatások révén értékelik az 
éghajlatváltozással kapcsolatban tett 
innovatív, egyenlően elosztott és 
költséghatékony alkalmazkodási 
válaszlépéseket, beleértve a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák védelmét és 
alkalmazkodását, valamint a kapcsolódó 
hatásokat azok fejlesztésének és 
megvalósításának támogatása, valamint 
közzététele érdekében minden szinten és 
mértékben. Ez kiterjed a geomérnökségi 
alternatívák lehetséges hatásaira, 
költségeire és kockázataira is. Vizsgálják 
az alkalmazkodási és kockázatmegelőző 
szakpolitikai alternatívák más éghajlati és 
ágazati szakpolitikákkal való komplex 
összefüggéseit, konfliktusait és szinergiáit, 
beleértve a kiszolgáltatott csoportok 
foglalkoztatottságára és életszínvonalára 
gyakorolt hatásaikat.

eseményeket és a kapcsolódó, éghajlat 
okozta veszélyeket és ezek 
megismétlődését. Ezt az elemzést 
kiterjesztik továbbá az éghajlatváltozásnak 
a biodiverzitásra, az ökoszisztémákra és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra, az 
infrastruktúrára és a gazdasági és 
természeti javakra gyakorolt káros hatására 
is. Hangsúlyt kapnak a legértékesebb 
természeti ökoszisztémák és az épített 
környezet, valamint a legfontosabb 
társadalmi, kulturális és gazdasági 
ágazatok is egész Európában. Kivizsgálják 
az éghajlatváltozásból és az üvegházhatású 
gázok fokozott légköri koncentrációjából 
eredő, az emberek egészségét érintő 
hatásokat és fokozódó kockázatokat. 
Kutatások révén értékelik az 
éghajlatváltozással kapcsolatban tett 
innovatív, egyenlően elosztott és 
költséghatékony alkalmazkodási 
válaszlépéseket, beleértve a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák védelmét és 
alkalmazkodását, valamint a kapcsolódó 
hatásokat azok fejlesztésének és 
megvalósításának támogatása, valamint 
közzététele érdekében minden szinten és 
mértékben. Vizsgálják az alkalmazkodási 
és kockázatmegelőző szakpolitikai 
alternatívák más éghajlati és ágazati 
szakpolitikákkal való komplex 
összefüggéseit, konfliktusait és szinergiáit, 
beleértve a kiszolgáltatott csoportok 
foglalkoztatottságára és életszínvonalára 
gyakorolt hatásaikat.

Or. en

Módosítás 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.1 pont – 5.1.3 pont – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feltétlenül tanulmányozni kell az 
éghajlatváltozásnak az ökoszisztémára, 
vízkészletekre, mezőgazdaságra és 
erdészetre gyakorolt regionális hatásait az 
éghajlatváltozás emberi életre, egészségre 
és más társadalmi-gazdasági kérdésekre 
gyakorolt hatásainak elemzése céljából, 
valamint vizsgálni kell a globális változás 
közvetlen és közvetett befolyását az 
ökoszisztéma dinamikájára és 
kapacitására.

Or. en

Módosítás 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.1 pont – 5.1.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1.3a. Éghajlat-változási és 
vízgazdálkodási kérdések
Az éghajlatváltozás kérdésének a 
vízgazdálkodási kérdésekhez kell 
kapcsolódnia. A vízhasznosítási kutatás 
előtt álló jövőbeni legnagyobb kihívások 
elsősorban abból adódnak, hogy a kérdést 
egyre inkább a világméretű változás, 
éghajlatváltozás, a növekvő geopolitikai 
jelentőség kérdéseivel, valamint az 
energia- és egészségügyi szempontokkal 
összefüggésben kell szemlélni.
A vízkészleteket holisztikus 
megközelítéssel kell szemlélni és kezelni. 
Ide tartoznak a természeti régiók és 
ökológiai kérdések, az ökoszisztéma-
szolgáltatások folyamatként való 
felfogása, valamint az ivóvízminőség és a 
különböző politikai rendszerek és 
intézményi struktúrák védelme.
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A tudásbázisnak integrálnia kell a 
„környezeti áramlások” fogalmát, és 
figyelembe kell vennie a víz által 
támogatott ökoszisztéma-szolgáltatásokat; 
hangsúlyozza annak figyelembevételének 
szükségességét, hogy a vízkörforgásban 
bekövetkező változások a természetes 
élőhelyektől függnek, és ez hatással van a 
körforgásba visszakerülő víz arányára.

Or. en

Módosítás 851
Hermann Winkler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.2. A természeti erőforrások és
ökoszisztémák fenntartható kezelése

5.2. A természeti erőforrásokkal,
ökoszisztémákkal és a kulturális 
örökséggel való fenntartható gazdálkodás

Or. de

Módosítás 852
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.2. A természeti erőforrások és 
ökoszisztémák fenntartható kezelése

5.2. A természeti és az anyagi kulturális 
örökségből származó erőforrások és 
ökoszisztémák fenntartható kezelése

Or. en

Indokolás

Ha a kulturális örökséget nem vonjuk bele a Horizont 2020 programba, az európai kulturális 
örökség megőrzésének alapját szüntetjük meg.
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Módosítás 853
Hermann Winkler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentős kihívást jelent a társadalomnak az 
emberek igényei és a környezet közötti 
fenntartható egyensúly megteremtése. A 
környezeti erőforrások – beleértve a vizet, 
a levegőt, a biomasszát, a termékeny talajt, 
a biológiai sokféleséget, az 
ökoszisztémákat és az általuk nyújtott 
szolgáltatásokat – erősítik az európai és a 
globális gazdaság a működését és az 
életminőséget. A természeti erőforrásokhoz 
kötődő globális üzleti lehetőségek 205025-
re várhatóan több mint 2 billió eurót 
tesznek majd ki. Ennek ellenére Európában 
és világszerte az ökoszisztémák leépülése 
túllépi a természet regeneráló képességét, 
és a környezeti erőforrásokat túlságosan 
kiaknázzák. Így például az Unióban évente 
1000 km²-nyi területen vesznek el a 
legtermékenyebb talajok és értékes 
ökoszisztémák, míg az édesvizek 
egynegyedét pocsékolják el. E 
magatartásformák nem folytathatók. A 
kutatásnak hozzá kell járulnia a 
környezetkárosító tendenciák 
visszafordításához, és biztosítania kell, 
hogy az ökoszisztémák továbbra is azokat 
az erőforrásokat, javakat és 
szolgáltatásokat nyújtsák, amelyek 
alapvetők a jóléthez és a gazdasági 
virágzáshoz.

Jelentős kihívást jelent a társadalomnak az 
emberek igényei és a környezet közötti 
fenntartható egyensúly megteremtése. A 
környezeti erőforrások – beleértve a vizet, 
a levegőt, a biomasszát, a termékeny talajt, 
a biológiai sokféleséget, az 
ökoszisztémákat és az általuk nyújtott 
szolgáltatásokat – , illetve az ember alkotta 
erőforrások, többek között a kulturális 
örökség és a vidéki táj erősítik az európai 
és a globális gazdaság a működését és az 
életminőséget. A természeti erőforrásokhoz 
kötődő globális üzleti lehetőségek 205025-
re várhatóan több mint 2 billió eurót 
tesznek majd ki. Az európai kulturális 
örökségből származó üzleti lehetőségek és 
a kreatív ágazat Európa GDP-jének 3,3%-
át adják. A kulturális örökséghez 
kapcsolódó idegenforgalmi tevékenységek 
forgalma 338 milliárd EUR. Ennek 
ellenére Európában és világszerte az 
ökoszisztémák leépülése túllépi a természet 
regeneráló képességét, és a környezeti 
erőforrásokat túlságosan kiaknázzák. Így 
például az Unióban évente 1000 km²-nyi 
területen vesznek el a legtermékenyebb 
talajok és értékes ökoszisztémák, míg az 
édesvizek egynegyedét pocsékolják el. E 
magatartásformák nem folytathatók. A 
kutatásnak hozzá kell járulnia a 
környezetkárosító tendenciák 
visszafordításához, és biztosítania kell, 
hogy az ökoszisztémák továbbra is azokat 
az erőforrásokat, javakat és 
szolgáltatásokat nyújtsák, amelyek 
alapvetők a jóléthez és a gazdasági 
virágzáshoz.
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Or. de

Indokolás

A számadatok az EU 2010. évi versenyképességi jelentéséből származnak.

Módosítás 854
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentős kihívást jelent a társadalomnak az 
emberek igényei és a környezet közötti 
fenntartható egyensúly megteremtése. A 
környezeti erőforrások – beleértve a vizet, 
a levegőt, a biomasszát, a termékeny talajt, 
a biológiai sokféleséget, az 
ökoszisztémákat és az általuk nyújtott
szolgáltatásokat – erősítik az európai és a 
globális gazdaság a működését és az 
életminőséget. A természeti erőforrásokhoz 
kötődő globális üzleti lehetőségek 2050-re 
várhatóan több mint 2 billió eurót tesznek 
majd ki. Ennek ellenére Európában és 
világszerte az ökoszisztémák leépülése 
túllépi a természet regeneráló képességét, 
és a környezeti erőforrásokat túlságosan 
kiaknázzák. Így például az Unióban évente 
1000 km²-nyi területen vesznek el a 
legtermékenyebb talajok és értékes 
ökoszisztémák, míg az édesvizek 
egynegyedét pocsékolják el. E 
magatartásformák nem folytathatók. A 
kutatásnak hozzá kell járulnia a 
környezetkárosító tendenciák 
visszafordításához, és biztosítania kell, 
hogy az ökoszisztémák továbbra is azokat 
az erőforrásokat, javakat és 
szolgáltatásokat nyújtsák, amelyek 
alapvetők a jóléthez és a gazdasági 
virágzáshoz.

Jelentős kihívást jelent a társadalomnak az 
emberek igényei és a környezet közötti 
fenntartható egyensúly megteremtése. A 
környezeti erőforrások – beleértve a vizet, 
a levegőt, a biomasszát, a termékeny talajt, 
a biológiai sokféleséget, az 
ökoszisztémákat –, illetve az ember alkotta 
erőforrások, többek között a kulturális 
örökség és a vidéki táj, illetve az általuk 
nyújtott szolgáltatások erősítik az európai 
és a globális gazdaság a működését és az 
életminőséget. A természeti erőforrásokhoz 
kötődő globális üzleti lehetőségek 2050-re 
várhatóan több mint 2 billió eurót tesznek 
majd ki. A kulturális örökséghez 
kapcsolódó európai üzleti ágazat és 
kreatív gazdaság adja Európa GDP-jének 
3,3%-át (Európai versenyképességi 
jelentés, 2010., 166. o., 191. pont), mivel a 
kulturális örökséghez kapcsolódó 
tevékenységeknek köszönhető turizmusból 
adódó éves forgalom 338 milliárd EUR 
(Kulturális Örökség Főigazgatósága, 
Norvégia: A kulturális örökség részét 
képező emlékművek és történelmi épületek 
mint a posztindusztriális gazdaság 
értéknövelői, 5. o.). Ennek ellenére 
Európában és világszerte az ökoszisztémák 
leépülése túllépi a természet regeneráló 
képességét, és a környezeti erőforrásokat 
túlságosan kiaknázzák. Így például az 
Unióban évente 1000 km²-nyi területen 
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vesznek el a legtermékenyebb talajok és 
értékes ökoszisztémák, míg az édesvizek 
egynegyedét pocsékolják el. E 
magatartásformák nem folytathatók. A 
kutatásnak hozzá kell járulnia a 
környezetkárosító tendenciák 
visszafordításához, és biztosítania kell, 
hogy az ökoszisztémák továbbra is azokat 
az erőforrásokat, javakat és 
szolgáltatásokat nyújtsák, amelyek 
alapvetők a jóléthez és a gazdasági 
virágzáshoz.

Or. en

Indokolás

A kulturális örökség nem csekély hatással van Európa GDP-jére. Ezért bele kell foglalni a 
Horizont 2020 programba.

Módosítás 855
Hermann Winkler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenység célja éppen ezért a 
természeti erőforrások olyan típusú 
kezeléséhez szükséges tudásanyag 
biztosítása, amely fenntartható egyensúlyt 
képes elérni a korlátozottan rendelkezésre 
álló erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság igényei között.

E tevékenység célja éppen ezért a 
természeti és kulturális erőforrások olyan 
típusú kezeléséhez szükséges tudásanyag 
biztosítása, amely fenntartható egyensúlyt 
képes elérni a korlátozottan rendelkezésre 
álló erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság igényei között.

Or. de

Módosítás 856
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenység célja éppen ezért a 
természeti erőforrások olyan típusú 
kezeléséhez szükséges tudásanyag 
biztosítása, amely fenntartható egyensúlyt 
képes elérni a korlátozottan rendelkezésre 
álló erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság igényei között.

E tevékenység célja éppen ezért a 
természeti és kulturális erőforrások olyan 
típusú kezeléséhez szükséges tudásanyag 
biztosítása, amely fenntartható egyensúlyt 
képes elérni a korlátozottan rendelkezésre 
álló meg nem újuló erőforrások, valamint a 
társadalom és a gazdaság igényei között.

Or. en

Módosítás 857
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenység célja éppen ezért a 
természeti erőforrások olyan típusú 
kezeléséhez szükséges tudásanyag 
biztosítása, amely fenntartható egyensúlyt 
képes elérni a korlátozottan rendelkezésre 
álló erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság igényei között.

E tevékenység célja éppen ezért a 
természeti erőforrások olyan típusú 
kezeléséhez és védelméhez szükséges 
tudásanyag biztosítása, amely fenntartható 
egyensúlyt képes elérni a korlátozottan 
rendelkezésre álló erőforrások, valamint a 
társadalom és a gazdaság igényei között.

Or. en

Módosítás 858
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalom ténykedései olyan 
változásokat indíthatnak el a környezetben, 
amelyek visszafordíthatatlanok, és amelyek 
megváltoztatják az ökoszisztémák jellegét. 
Rendkívül fontos, hogy az emberi 

A társadalom ténykedései olyan 
változásokat indíthatnak el a környezetben,
amelyek visszafordíthatatlanok, és amelyek 
megváltoztatják az ökoszisztémák jellegét. 
Rendkívül fontos, hogy az emberi 
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tevékenység a környezetre, és a környezeti 
hatásoknak az emberek jólétére gyakorolt 
hatása értékelésével, felügyeletével és 
előrejelzésével előre lássuk ezeket a 
kockázatokat. A tengeri (a part menti 
zónáktól a mély tengerekig), az édesvízi, a 
szárazföldi és a városi ökoszisztémákra 
irányuló kutatás, beleértve a talajvizektől 
függő ökoszisztémákat is, lehetővé teszi, 
hogy jobban megértsük a természeti 
erőforrások és a társadalmi, gazdasági és 
ökológiai rendszerek közötti komplex 
kölcsönhatásokat, beleértve a természetes 
lerakóhelyeket, és az emberi és biológiai 
rendszerek rugalmasságát vagy 
törékenységét. A kutatás megvizsgálja, 
miként működnek az ökoszisztémák, 
miként reagálnak az antropogén hatásokra, 
hogyan lehet azokat helyreállítani és 
milyen hatást gyakorol ez a gazdaságra és 
az emberek jólétére. A kutatás ezenkívül 
megoldásokat tár fel az erőforrások által 
támasztott kihívásokra adandó válaszokra. 
A kutatás hozzájárul olyan szakpolitikák és 
gyakorlatok kialakításához, amelyek 
biztosítják, hogy a társadalmi és gazdasági 
tevékenységek az ökoszisztémák és a 
biodiverzitás fenntarthatósága és 
alkalmazkodási képessége határain belül 
maradnak.

tevékenység a környezetre, és a környezeti 
hatásoknak az emberek jólétére gyakorolt 
hatása értékelésével, felügyeletével és 
előrejelzésével előre lássuk ezeket a 
kockázatokat. A tengeri (a part menti 
zónáktól a mély tengerekig), az édesvízi, a 
szárazföldi és a városi ökoszisztémákra 
irányuló kutatás, beleértve a talajvizektől 
függő ökoszisztémákat is, lehetővé teszi, 
hogy jobban megértsük a természeti 
erőforrások és a társadalmi, gazdasági és 
ökológiai rendszerek közötti komplex 
kölcsönhatásokat, beleértve a természetes 
lerakóhelyeket, és az emberi és biológiai 
rendszerek rugalmasságát vagy 
törékenységét. A kutatás megvizsgálja, 
miként működnek az ökoszisztémák, 
miként reagálnak az antropogén hatásokra, 
hogyan lehet azokat helyreállítani és 
milyen hatást gyakorol ez a gazdaságra és 
az emberek jólétére. A kutatás ezenkívül 
megoldásokat tár fel az erőforrások által 
támasztott kihívásokra adandó válaszokra. 
A kutatás hozzájárul olyan szakpolitikák és 
gyakorlatok kialakításához, amelyek 
biztosítják, hogy a társadalmi és gazdasági 
tevékenységek az ökoszisztémák és a 
biodiverzitás fenntarthatósága és 
alkalmazkodási képessége határain belül 
maradnak. Az egészséget és jóllétet 
meghatározó környezeti tényezők és 
közvetítő mechanizmusok jobb megértésre 
van szükség annak érdekében, hogy 
bizonyítékokat lehessen szolgáltatni a 
hatékony egészségmegőrzési 
stratégiákhoz, illetve információkat 
lehessen adni az uniós programok és 
politikák megalapozásához.
A tudás javítása alapvető fontosságú 
akkor, amikor a társadalmi, gazdasági és 
környezeti tényezők is hozzájárulnak az 
átfogó változáshoz, mint például az 
erdőtűzjelenség esetében. Az erdőtüzekhez 
vezető tárgyi és társadalmi jelenségek jobb 
megértésére rendkívül nagy szükség 
mutatkozik. Az erdőtüzek megelőzésének, 
az ellenük való harc hatékonyságának és 
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az emberi, környezeti, társadalmi és 
gazdasági eszközökben okozott károk 
mérséklésének alapvető eszközeként a 
kutatásalapú döntéstámogatási rendszerek 
megfelelő adatokkal történő ellátása 
szempontjából kiemelkedő fontossággal 
bír a szimuláció, az adatgyűjtés és az 
adatelemzés.
A tengeri (a part menti zónáktól a mély 
tengerekig), sarkköri, az édesvízi, a 
szárazföldi és a városi ökoszisztémákra –
köztük a talajvizektől függő 
ökoszisztémákra és azok biológiai 
sokféleségére is – irányuló kutatás 
lehetővé teszi, hogy jobban megértsük a 
természeti erőforrások és a társadalmi, 
gazdasági és ökológiai rendszerek közötti 
komplex kölcsönhatásokat, beleértve a 
természetes lerakóhelyeket, és az emberi 
és biológiai rendszerek rugalmasságát 
vagy törékenységét. A kutatás 
megvizsgálja, miként működnek az 
ökoszisztémák, miként reagálnak az 
antropogén hatásokra, hogyan lehet 
ezeket a hatásokat minimálisra 
csökkenteni, hogyan lehet helyreállítani 
ezeket az ökoszisztémákat és milyen hatást 
gyakorol ez a gazdaságra és az emberek 
jólétére. A kutatás ezenkívül megvizsgálja 
az erőforrások által támasztott kihívások 
elleni fellépésre kínálkozó megoldásokat. 
A kutatás hozzájárul olyan szakpolitikák 
és gyakorlatok kialakításához, amelyek 
biztosítják, hogy a társadalmi és gazdasági 
tevékenységek az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség fenntarthatósága és 
alkalmazkodási képessége határain belül 
maradjanak.

Or. en

Módosítás 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalom ténykedései olyan 
változásokat indíthatnak el a környezetben, 
amelyek visszafordíthatatlanok, és amelyek 
megváltoztatják az ökoszisztémák jellegét. 
Rendkívül fontos, hogy az emberi 
tevékenység a környezetre, és a környezeti 
hatásoknak az emberek jólétére gyakorolt 
hatása értékelésével, felügyeletével és 
előrejelzésével előre lássuk ezeket a 
kockázatokat. A tengeri (a part menti 
zónáktól a mély tengerekig), az édesvízi, a 
szárazföldi és a városi ökoszisztémákra 
irányuló kutatás, beleértve a talajvizektől 
függő ökoszisztémákat is, lehetővé teszi, 
hogy jobban megértsük a természeti 
erőforrások és a társadalmi, gazdasági és 
ökológiai rendszerek közötti komplex 
kölcsönhatásokat, beleértve a természetes 
lerakóhelyeket, és az emberi és biológiai 
rendszerek rugalmasságát vagy 
törékenységét. A kutatás megvizsgálja, 
miként működnek az ökoszisztémák, 
miként reagálnak az antropogén hatásokra, 
hogyan lehet azokat helyreállítani és 
milyen hatást gyakorol ez a gazdaságra és 
az emberek jólétére. A kutatás ezenkívül 
megoldásokat tár fel az erőforrások által 
támasztott kihívásokra adandó válaszokra. 
A kutatás hozzájárul olyan szakpolitikák és 
gyakorlatok kialakításához, amelyek 
biztosítják, hogy a társadalmi és gazdasági 
tevékenységek az ökoszisztémák és a 
biodiverzitás fenntarthatósága és 
alkalmazkodási képessége határain belül 
maradnak.

A társadalom ténykedései olyan 
változásokat indíthatnak el a környezetben, 
amelyek visszafordíthatatlanok, és amelyek 
megváltoztatják az ökoszisztémák jellegét. 
Rendkívül fontos, hogy az emberi 
tevékenység a környezetre, és a környezeti 
hatásoknak az emberek jólétére gyakorolt 
hatása értékelésével, felügyeletével és 
előrejelzésével előre lássuk ezeket a 
kockázatokat. A tengeri (a part menti 
zónáktól a mély tengerekig), az édesvízi, a 
szárazföldi és a városi ökoszisztémákra 
irányuló kutatás, beleértve a talajvizektől 
függő ökoszisztémákat is, lehetővé teszi, 
hogy jobban megértsük a természeti 
erőforrások és a társadalmi, gazdasági és 
ökológiai rendszerek közötti komplex 
kölcsönhatásokat, beleértve a természetes 
lerakóhelyeket, és az emberi és biológiai 
rendszerek rugalmasságát vagy 
törékenységét. A kutatás megvizsgálja, 
miként működnek az ökoszisztémák, 
miként reagálnak az antropogén hatásokra, 
hogyan lehet azokat helyreállítani és 
milyen hatást gyakorol ez a gazdaságra és 
az emberek jólétére. A kutatás ezenkívül 
megoldásokat tár fel az erőforrások által 
támasztott kihívásokra adandó válaszokra. 
Innovációra van szükség az átláthatóságot 
biztosító új vízgazdálkodási modellek 
kidolgozásához. Ennek ki kell terjednie a 
következőkre: a víz eredetére vonatkozó 
információk, egyenlő elosztás és a víz 
értékesítésére és felhasználására 
vonatkozó eljárás. A kutatás hozzájárul 
olyan szakpolitikák és gyakorlatok 
kialakításához, amelyek biztosítják, hogy a 
társadalmi és gazdasági tevékenységek az 
ökoszisztémák és a biodiverzitás 
fenntarthatósága és alkalmazkodási 
képessége határain belül maradjanak.

Or. en
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Módosítás 860
Hermann Winkler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális örökség a környezet szerves 
része, fenntartása nyilvánvalóan 
hozzájárul az emberek jólétéhez és a 
fenntartható európai gazdaság 
megteremtéséhez.

Or. de

Módosítás 861
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben a kulturális 
örökséget a környezet szerves részének 
kell tekinteni, fenntartását pedig 
nyilvánvaló hozzájárulásként az emberek 
jólétéhez és a fenntartható európai 
gazdaság megteremtéséhez.

Or. en

Módosítás 862
Hermann Winkler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi, a gazdasági és a kormányzati A társadalmi, a gazdasági és a kormányzati 
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rendszereknek továbbra is foglalkozniuk 
kell mind az erőforrások kimerülésével, 
mind az ökoszisztémákban okozott kárral. 
A kutatás és az innováció alátámasztja 
azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti erőforrások és az 
ökoszisztémák kezeléséhez szükségesek
annak érdekében, hogy elkerüljük a káros 
éghajlati és környezeti változásokat, vagy 
alkalmazkodjunk azokhoz, továbbá hogy 
elősegítsük a fenntarthatóságot biztosító 
intézményi, gazdasági, magatartásbeli és 
technológiai változásokat. A hangsúlyt a 
kritikus szakpolitikák körébe tartozó olyan 
ökoszisztémákra és ökoszisztéma-
szolgáltatásokra helyezik, mint az édesvíz, 
a tengerek és óceánok, a levegő minősége, 
a biodiverzitás, a föld és a talaj használata. 
A társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti veszélyek 
kezelésére irányuló képességét a 
veszélyeztetettségek és hatások 
előrejelzésére, korai riasztására és 
értékelésére irányuló képességek javítása 
révén támogatják, beleértve a többféle 
kockázatok dimenzióját. A kutatás és az 
innováció így támogatja a 
környezetvédelemre és erőforrás-
hatékonyságra irányuló politikákat és az 
eredményes, tényeken alapuló irányítás 
alternatíváit a biztonságos tevékenységek 
határain belül. Innovatív módszereket 
fejlesztenek ki a szakpolitikák 
összhangjának fokozására, a 
kompromisszumok megtalálására és a 
szembenálló érdekek kezelésére, valamint 
a kutatási eredmények iránti társadalmi 
tudatosság javítására és a polgárok 
döntéshozatalban való részvételének 
fokozására.

rendszereknek továbbra is foglalkozniuk 
kell mind az erőforrások kimerülésével, 
mind az ökoszisztémákban okozott kárral. 
A kutatás és az innováció alátámasztja 
azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti és kulturális erőforrások és az 
ökoszisztémák kezeléséhez szükségesek 
annak érdekében, hogy elkerüljük a káros 
éghajlati és környezeti változásokat, vagy 
alkalmazkodjunk azokhoz, továbbá hogy 
elősegítsük a fenntarthatóságot biztosító 
intézményi, gazdasági, magatartásbeli és 
technológiai változásokat. A hangsúlyt a 
kritikus szakpolitikák körébe tartozó olyan 
ökoszisztémákra és ökoszisztéma-
szolgáltatásokra helyezik, mint az édesvíz, 
a tengerek és óceánok, a levegő minősége, 
a biodiverzitás, a föld és a talaj használata. 
A társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti veszélyek 
kezelésére irányuló képességét a 
veszélyeztetettségek és hatások 
előrejelzésére, korai riasztására és 
értékelésére irányuló képességek javítása 
révén támogatják, beleértve a többféle 
kockázatok dimenzióját. A kutatás és az 
innováció így támogatja a 
környezetvédelemre és erőforrás-
hatékonyságra irányuló politikákat és az 
eredményes, tényeken alapuló irányítás 
alternatíváit a biztonságos tevékenységek 
határain belül. Innovatív módszereket 
fejlesztenek ki a szakpolitikák 
összhangjának fokozására, a 
kompromisszumok megtalálására és a 
szembenálló érdekek kezelésére, valamint 
a kutatási eredmények iránti társadalmi 
tudatosság javítására és a polgárok 
döntéshozatalban való részvételének 
fokozására.

Or. de

Módosítás 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 5.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi, a gazdasági és a kormányzati 
rendszereknek továbbra is foglalkozniuk 
kell mind az erőforrások kimerülésével, 
mind az ökoszisztémákban okozott kárral. 
A kutatás és az innováció alátámasztja 
azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti erőforrások és az 
ökoszisztémák kezeléséhez szükségesek 
annak érdekében, hogy elkerüljük a káros 
éghajlati és környezeti változásokat, vagy 
alkalmazkodjunk azokhoz, továbbá hogy 
elősegítsük a fenntarthatóságot biztosító 
intézményi, gazdasági, magatartásbeli és 
technológiai változásokat. A hangsúlyt a 
kritikus szakpolitikák körébe tartozó olyan 
ökoszisztémákra és ökoszisztéma-
szolgáltatásokra helyezik, mint az édesvíz, 
a tengerek és óceánok, a levegő minősége, 
a biodiverzitás, a föld és a talaj használata. 
A társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti veszélyek 
kezelésére irányuló képességét a 
veszélyeztetettségek és hatások 
előrejelzésére, korai riasztására és 
értékelésére irányuló képességek javítása 
révén támogatják, beleértve a többféle 
kockázatok dimenzióját. A kutatás és az 
innováció így támogatja a 
környezetvédelemre és erőforrás-
hatékonyságra irányuló politikákat és az 
eredményes, tényeken alapuló irányítás 
alternatíváit a biztonságos tevékenységek 
határain belül. Innovatív módszereket 
fejlesztenek ki a szakpolitikák 
összhangjának fokozására, a 
kompromisszumok megtalálására és a 
szembenálló érdekek kezelésére, valamint 
a kutatási eredmények iránti társadalmi 
tudatosság javítására és a polgárok 
döntéshozatalban való részvételének 
fokozására.

A társadalmi, a gazdasági és a kormányzati 
rendszereknek továbbra is foglalkozniuk 
kell mind az erőforrások kimerülésével, 
mind az ökoszisztémákban okozott kárral. 
A kutatás és az innováció alátámasztja 
azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti erőforrások és az 
ökoszisztémák kezeléséhez szükségesek 
annak érdekében, hogy elkerüljük a káros 
éghajlati és környezeti változásokat, vagy 
alkalmazkodjunk azokhoz, továbbá hogy 
elősegítsük a fenntarthatóságot biztosító 
intézményi, gazdasági, magatartásbeli és 
technológiai változásokat. A hangsúlyt a 
kritikus szakpolitikák körébe tartozó olyan 
ökoszisztémákra és ökoszisztéma-
szolgáltatásokra helyezik, mint az édesvíz, 
a tengerek és óceánok, a levegő minősége, 
a biodiverzitás, a föld és a talaj használata. 
A társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti veszélyek 
kezelésére irányuló képességét a 
veszélyeztetettségek és hatások 
előrejelzésére, korai riasztására és 
értékelésére irányuló képességek javítása 
révén támogatják, beleértve a többféle 
kockázatok dimenzióját. A kutatás és az 
innováció így támogatja a 
környezetvédelemre és erőforrás-
hatékonyságra irányuló politikákat és az 
eredményes, tényeken alapuló irányítás 
alternatíváit a biztonságos tevékenységek 
határain belül. Innovatív módszereket 
fejlesztenek ki a szakpolitikák 
összhangjának fokozására, a 
kompromisszumok megtalálására és a 
szembenálló érdekek kezelésére, valamint 
a kutatási eredmények iránti társadalmi 
tudatosság javítására és a polgárok 
döntéshozatalban való részvételének 
fokozására. Elemezni kell minden jelentős 
készlet rendelkezésre állását és 
termelékenységét az egyes területi 
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léptékek szerint: globális, regionális és 
helyi szinten, és a politikai fellépés 
lehetőségeinek kidolgozása érdekében 
elemezni kell a kapcsolódó társadalmi-
gazdasági következményeket.

Or. en

Módosítás 864
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2. pont – 5.2.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi, a gazdasági és a kormányzati 
rendszereknek továbbra is foglalkozniuk 
kell mind az erőforrások kimerülésével, 
mind az ökoszisztémákban okozott kárral. 
A kutatás és az innováció alátámasztja 
azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti erőforrások és az 
ökoszisztémák kezeléséhez szükségesek 
annak érdekében, hogy elkerüljük a káros 
éghajlati és környezeti változásokat, vagy 
alkalmazkodjunk azokhoz, továbbá hogy 
elősegítsük a fenntarthatóságot biztosító 
intézményi, gazdasági, magatartásbeli és 
technológiai változásokat. A hangsúlyt a 
kritikus szakpolitikák körébe tartozó olyan 
ökoszisztémákra és ökoszisztéma-
szolgáltatásokra helyezik, mint az édesvíz, 
a tengerek és óceánok, a levegő minősége, 
a biodiverzitás, a föld és a talaj használata. 
A társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti veszélyek 
kezelésére irányuló képességét a 
veszélyeztetettségek és hatások 
előrejelzésére, korai riasztására és 
értékelésére irányuló képességek javítása 
révén támogatják, beleértve a többféle 
kockázatok dimenzióját. A kutatás és az 
innováció így támogatja a 
környezetvédelemre és erőforrás-
hatékonyságra irányuló politikákat és az 

A társadalmi, a gazdasági és a kormányzati 
rendszereknek továbbra is foglalkozniuk 
kell mind az erőforrások kimerülésével, 
mind az ökoszisztémákban okozott kárral. 
A kutatás és az innováció alátámasztja 
azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti és kulturális erőforrások, 
valamint az ökoszisztémák kezeléséhez 
szükségesek annak érdekében, hogy 
elkerüljük a káros éghajlati és környezeti 
változásokat, vagy alkalmazkodjunk 
azokhoz, továbbá hogy elősegítsük a 
fenntarthatóságot biztosító intézményi, 
gazdasági, magatartásbeli és technológiai 
változásokat. A hangsúlyt a kritikus 
szakpolitikák körébe tartozó olyan 
ökoszisztémákra és ökoszisztéma-
szolgáltatásokra helyezik, mint az édesvíz, 
a tengerek és óceánok, a levegő minősége, 
a biodiverzitás, a föld és a talaj használata. 
A társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti veszélyek 
kezelésére irányuló képességét a 
veszélyeztetettségek és hatások 
előrejelzésére, korai riasztására és 
értékelésére irányuló képességek javítása 
révén támogatják, beleértve a többféle 
kockázatok dimenzióját. A kutatás és az 
innováció így támogatja a 
környezetvédelemre és erőforrás-
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eredményes, tényeken alapuló irányítás 
alternatíváit a biztonságos tevékenységek 
határain belül. Innovatív módszereket 
fejlesztenek ki a szakpolitikák 
összhangjának fokozására, a 
kompromisszumok megtalálására és a 
szembenálló érdekek kezelésére, valamint 
a kutatási eredmények iránti társadalmi 
tudatosság javítására és a polgárok 
döntéshozatalban való részvételének 
fokozására.

hatékonyságra irányuló politikákat és az 
eredményes, tényeken alapuló irányítás 
alternatíváit a biztonságos tevékenységek 
határain belül. Innovatív módszereket 
fejlesztenek ki a szakpolitikák 
összhangjának fokozására, a 
kompromisszumok megtalálására és a 
szembenálló érdekek kezelésére, valamint 
a kutatási eredmények iránti társadalmi 
tudatosság javítására és a polgárok 
döntéshozatalban való részvételének 
fokozására.

Or. en

Módosítás 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan ágazatok, mint az építőipar, a 
vegyipar, az autóipar, a repülőgépipar, a 
gépipar és a berendezések gyártása, 
amelyek együttes hozzáadott értéke 
meghaladja az 1000 milliárd eurót, és 
amelyek mintegy 30 millió embert 
foglalkoztatnak, mind a nyersanyagokhoz 
való hozzáféréstől függenek. Az Unió 
önellátó építőipari célú ásványokban. 
Ugyanakkor miközben az Unió egyes ipari 
ásványi anyagok legnagyobb termelője a 
világban, a legtöbb ilyen anyag esetében 
nettó importőrnek számít. Ezenkívül az 
Unió nagymértékben importfüggő a 
fémtartalmú ásványok tekintetében, és 
teljesen importfüggő néhány kritikus 
jelentőségű nyersanyagot illetően.

Az olyan ágazatok, mint az építőipar, a 
vegyipar, az autóipar, a repülőgépipar, a 
gépipar és a berendezések gyártása, 
amelyek együttes hozzáadott értéke 
meghaladja az 1000 milliárd eurót, és 
amelyek mintegy 30 millió embert 
foglalkoztatnak, mind a nyersanyagokhoz 
való hozzáféréstől függenek. Ugyanakkor 
miközben az Unió egyes ipari ásványi 
anyagok legnagyobb termelője a világban, 
a legtöbb ilyen anyag esetében nettó 
importőrnek számít. Ezenkívül az Unió 
nagymértékben importfüggő a fémtartalmú 
ásványok tekintetében, és teljesen 
importfüggő néhány kritikus jelentőségű 
nyersanyagot illetően.

Or. en
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Módosítás 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legutóbbi tendenciák azt mutatják, hogy 
a nyersanyagok iránti keresletet a 
feltörekvő gazdaságok fejlődése, és a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák gyors 
elterjedése fogja vezérelni. Európának 
biztosítania kell a nyersanyagok 
fenntartható kezelését és garantálnia kell 
azok fenntartható kínálatát úgy a határain 
belülről, mint kívülről minden olyan ágazat 
részére, amely a nyersanyagokhoz való
hozzáféréstől függ. A kritikus jelentőségű 
nyersanyagokkal kapcsolatos szakpolitikai 
célkitűzéseket a Bizottság nyersanyag-
politikai kezdeményezése vázolja.

A legutóbbi tendenciák azt mutatják, hogy 
a nyersanyagok iránti keresletet a fejlett 
országokbeli kereslet folytonossága, a 
feltörekvő gazdaságok fejlődése, és a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák gyors 
elterjedése fogja vezérelni. Európának 
biztosítania kell a nyersanyagok 
fenntartható kezelését és garantálnia kell 
azok fenntartható kínálatát úgy a határain 
belülről, mint kívülről minden olyan ágazat 
részére, amely a nyersanyagoktól függ. A 
kritikus jelentőségű nyersanyagokkal 
kapcsolatos szakpolitikai célkitűzéseket a 
Bizottság nyersanyag-politikai 
kezdeményezése vázolja.

Or. en

Módosítás 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3. pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenység célja tehát a nyersanyagokra 
vonatkozó tudásalap javítása és innovatív 
megoldások kidolgozása a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
feltárására, kitermelésére, feldolgozására, 
újrahasznosítására, visszanyerésére és 
olyan, gazdaságilag vonzó alternatívákkal 
való helyettesítésére, amelyek kisebb 
környezeti hatással járnak.

E tevékenység célja tehát a nyersanyagokra 
vonatkozó tudásalap javítása és innovatív 
megoldások kidolgozása a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
feltárására, kitermelésére, feldolgozására,
energiahatékonyságára, 
újrafelhasználására, újrahasznosítására, 
visszanyerésére és olyan, gazdaságilag 
vonzó alternatívákkal való helyettesítésére, 
amelyek kisebb környezeti hatással járnak.
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Or. en

Módosítás 868
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3. pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenység célja tehát a nyersanyagokra 
vonatkozó tudásalap javítása és innovatív 
megoldások kidolgozása a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
feltárására, kitermelésére, feldolgozására, 
újrahasznosítására, visszanyerésére és 
olyan, gazdaságilag vonzó alternatívákkal 
való helyettesítésére, amelyek kisebb 
környezeti hatással járnak.

E tevékenység célja tehát a szárazföldön és 
a tengerfenéken található nyersanyagokra 
vonatkozó tudásalap javítása és innovatív 
megoldások kidolgozása a nyersanyagok 
költséghatékony és környezetbarát 
feltárására, kitermelésére, feldolgozására, 
újrahasznosítására, visszanyerésére és 
olyan, gazdaságilag vonzó alternatívákkal 
való helyettesítésére, amelyek kisebb 
környezeti hatással járnak.

Or. en

Módosítás 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3. pont – 5.3.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javítanak a globális és uniós erőforrások, 
köztük a városi bányák (hulladéklerakó 
helyek és bányászati hulladék), és a 
mélytengeri erőforrások (pl. ritka földi 
ásványok tengerfenéki bányászata) hosszú 
távú elérhetőségének és az ezekkel 
kapcsolatos bizonytalanságoknak az 
értékelésén. Ezek az ismeretek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom a 
ritka és környezetileg ártalmas 
nyersanyagokat hatékonyabban használja 
fel és hasznosítsa újra. Ezenkívül globális 

Javítanak a globális és uniós erőforrások, 
köztük a városi bányák (hulladéklerakó 
helyek és bányászati hulladék) és a 
mélytengeri erőforrások (pl. ritka földi 
ásványok tengerfenéki bányászata) hosszú 
távú elérhetőségének és az ásványok és 
melléktermékeik feldolgozásának 
értékelésén és az ezekkel kapcsolatos 
bizonytalanságoknak az értékelésén. Ezek 
az ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
társadalom a ritka és környezetileg 
ártalmas nyersanyagokat hatékonyabban 
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szabályokat, gyakorlatokat és 
szabványokat dolgoznak ki, amelyek az 
erőforrások gazdaságilag életképes, 
környezetkímélő és társadalmilag 
elfogadható feltárását, kitermelését és 
feldolgozását szabályozzák, beleértve a 
földhasználatot és a tengeri 
területrendezést.

használja fel és hasznosítsa újra. Ezenkívül 
globális szabályokat, gyakorlatokat és 
szabványokat dolgoznak ki, amelyek az 
erőforrások gazdaságilag életképes, 
környezetkímélő és társadalmilag 
elfogadható feltárását, kitermelését és 
feldolgozását szabályozzák, beleértve a 
földhasználatot és a tengeri 
területrendezést. Ebben az összefüggésben 
szükséges lesz és folytatódik a nemzetközi 
– többek között a nemzetközi erőforrás-
irányítás javítására irányuló –
együttműködés és a nemzeti geológiai 
felmérések közötti együttműködés.

Or. en

Módosítás 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3. pont – 5.3.2. pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.3.2. A nyersanyagok fenntartható 
kínálatának és felhasználásának 
előmozdítása, beleértve a feltárást, a 
kitermelést, az újrahasznosítást és a 
visszanyerést

5.3.2. A nyersanyagok fenntartható és 
hatékony kínálatának, felhasználásának és 
újrafelhasználásának előmozdítása, 
beleértve a feltárást, a kitermelést, a 
feldolgozást, az energiahatékonyságot, az 
újrafelhasználást, az újrahasznosítást és a 
visszanyerést

Or. en

Módosítás 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3. pont – 5.3.2. pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai ipar számára lényeges 
nyersanyagok megfizethető, megbízható és 
fenntartható szállítása és kezelése 
érdekében kutatásra és innovációra van 
szükség az anyagok teljes életciklusa 
folyamán. A gazdaságilag életképes, 
társadalmilag elfogadható és 
környezetbarát feltárási, kitermelési és 
feldolgozási technológiák kifejlesztése és 
bevezetése fellendíti az erőforrások 
hatékony felhasználását. Ennek során 
kihasználják a lakókörnyezet közelében 
lévő bányák kínálta lehetőségeket is. Az új 
és gazdaságilag életképes újrahasznosítási 
és hulladékhasznosítási technológiák, 
üzleti modellek és folyamatok szintén 
hozzájárulnak az Unió elsődleges 
nyersanyagszállításoktól való 
függőségének csökkentéséhez. Ez magában 
foglalja a hosszabb ideig használható, 
magas minőségű újrahasznosítás és 
visszanyerés iránti szükségletet és az 
erőforrásokat pazarló magatartás drasztikus 
visszaszorításának az igényét. Az elérhető 
nyersanyagok szállításától az életciklus 
végéig tartó időszakot felölelő, a teljes 
életciklust alapul vevő megközelítést 
alkalmazzák minimális energia- és 
erőforrás-felhasználással.

Az európai ipar számára lényeges 
nyersanyagok megfizethető, megbízható és 
fenntartható szállítása és kezelése 
érdekében kutatásra és innovációra van 
szükség az anyagok teljes életciklusa 
folyamán. A gazdaságilag életképes, 
társadalmilag elfogadható és 
környezetbarát feltárási, kitermelési, 
feldolgozási és újrahasznosítási
technológiák kifejlesztése és bevezetése 
fellendíti az erőforrások hatékony 
felhasználását. Ennek során kihasználják a 
lakókörnyezet közelében lévő bányák 
kínálta lehetőségeket is. Az új és 
gazdaságilag életképes újrahasznosítási és 
hulladékhasznosítási technológiák, üzleti 
modellek és folyamatok szintén 
hozzájárulnak az Unió elsődleges 
nyersanyagszállításoktól való 
függőségének csökkentéséhez. Ez magában 
foglalja a hosszabb ideig használható, 
magas minőségű újrahasznosítás és 
visszanyerés iránti szükségletet és az 
erőforrásokat pazarló magatartás drasztikus 
visszaszorításának az igényét. Az elérhető 
nyersanyagok szállításától az életciklus 
végéig tartó időszakot felölelő, a teljes 
életciklust alapul vevő megközelítést 
alkalmazzák minimális energia- és 
erőforrás-felhasználással.

Or. en

Módosítás 872
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3. pont – 5.3.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai ipar számára lényeges 
nyersanyagok megfizethető, megbízható és 

Az európai ipar számára lényeges 
nyersanyagok megfizethető, megbízható és 
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fenntartható szállítása és kezelése 
érdekében kutatásra és innovációra van 
szükség az anyagok teljes életciklusa 
folyamán. A gazdaságilag életképes, 
társadalmilag elfogadható és 
környezetbarát feltárási, kitermelési és 
feldolgozási technológiák kifejlesztése és 
bevezetése fellendíti az erőforrások 
hatékony felhasználását. Ennek során 
kihasználják a lakókörnyezet közelében 
lévő bányák kínálta lehetőségeket is. Az új 
és gazdaságilag életképes újrahasznosítási 
és hulladékhasznosítási technológiák, 
üzleti modellek és folyamatok szintén 
hozzájárulnak az Unió elsődleges 
nyersanyagszállításoktól való 
függőségének csökkentéséhez. Ez magában 
foglalja a hosszabb ideig használható, 
magas minőségű újrahasznosítás és 
visszanyerés iránti szükségletet és az 
erőforrásokat pazarló magatartás drasztikus 
visszaszorításának az igényét. Az elérhető 
nyersanyagok szállításától az életciklus 
végéig tartó időszakot felölelő, a teljes 
életciklust alapul vevő megközelítést 
alkalmazzák minimális energia- és 
erőforrás-felhasználással.

fenntartható szállítása és kezelése 
érdekében kutatásra és innovációra van 
szükség az anyagok teljes életciklusa 
folyamán. A gazdaságilag életképes, 
társadalmilag elfogadható és 
környezetbarát feltárási, kitermelési és 
feldolgozási technológiák kifejlesztése és 
bevezetése fellendíti az erőforrások 
hatékony felhasználását. Ennek során 
kihasználják a lakókörnyezet közelében 
lévő bányák kínálta lehetőségeket is. Az új 
és gazdaságilag életképes újrahasznosítási 
és hulladékhasznosítási technológiák, 
üzleti modellek és folyamatok szintén 
hozzájárulnak az Unió elsődleges 
nyersanyagszállításoktól való 
függőségének csökkentéséhez. Ez magában 
foglalja a hosszabb ideig használható, 
magas minőségű újrahasznosítás és 
visszanyerés iránti szükségletet, a 
megszokott fogyasztás és az ezeket az
erőforrásokat pazarló magatartás drasztikus 
visszaszorításának az igényét. Az elérhető 
nyersanyagok szállításától az életciklus 
végéig tartó időszakot felölelő, a teljes 
életciklust alapul vevő megközelítést 
alkalmazzák minimális energia- és 
erőforrás-felhasználással.

Or. en

Indokolás

Az innováció a nyersanyagok teljes értékláncában való alkalmazásának célkitűzése nem 
egyenlő a nyersanyagok felhasználásának/fogyasztásának drasztikus csökkentésével, ehelyett 
arra irányul, hogy a nyersanyagok a gazdaságban maradjanak, újrafelhasználásra és 
újrahasznosításra kerüljenek eredeti rendeltetésükben („körkörös gazdaság”). Az elkövetkező 
10 évben nehezen megvalósíthatónak tűnik a nyersanyagok „megszokott fogyasztásának 
drasztikus visszaszorítása”. A világbeli versenyképességet is számításba kell venni.

Módosítás 873
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3. pont – 5.3.3. pont – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tekintetben számításba kell venni az 
európai vegyipar egyre növekvő 
függőségét a vegyipari nyersanyagként 
használt külső kőolaj- és 
földgázforrásoktól. Az utóbbi években az 
európai vegyipar egyre nagyobb 
érdeklődést mutat a belföldi szén 
alternatív vegyipari nyersanyagként 
történő felhasználása iránt. A belföldi 
szén nem energetikai célú felhasználása 
hosszú távú fejlődési kilátásokat ad sok 
európai vegyipari létesítmény számára, 
figyelembe véve a globális 
kőolajtartalékok kimerülését és a 
kitermelő országokban megfigyelhető 
politikai bizonytalanságokat. A jövőben 
olyan feldolgozási technológiákat és 
üzemeket kell létrehozni, amelyek lehetővé 
teszik az alternatív szénhidrogénforrások, 
mint például a belföldi szénerőforrások 
európai vegyipar általi hasznosítását.

Or. en

Módosítás 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3. pont – 5.3.4. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az önellátóbb és erőforrás-hatékonyabb 
gazdaság felé történő szükséges átmenet 
kulturális, magatartásbeli, társadalmi-
gazdasági és intézményi változásokat is 
megkövetel. Annak érdekében, hogy 
foglalkozni lehessen a szakképzett 
személyek az Unió nyersanyag ágazatában 
(így az európai bányászati iparban is) 
tapasztalható hiányának egyre növekvő 
problémájával, hatékonyabb partnerségeket 

Az önellátóbb és erőforrás-hatékonyabb 
gazdaság felé történő szükséges átmenet 
kulturális, magatartásbeli, társadalmi-
gazdasági és intézményi változásokat is 
megkövetel. Annak érdekében, hogy 
foglalkozni lehessen a szakképzett 
személyek az Unió nyersanyag ágazatában 
(így az európai bányászati iparban is) 
tapasztalható hiányának egyre növekvő 
problémájával, hatékonyabb partnerségeket 
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kell elősegíteni az egyetemek, a geológiai 
felmérések és az ipar között. Az innovatív 
zöld készségek fejlesztésének a támogatása 
is fontos. Ezenkívül még mindig kevés 
közfigyelem irányul a belső nyersanyagok 
jelentőségére az európai gazdaságban. A 
szükséges szerkezeti változások 
megkönnyítése érdekében a kutatás és az 
innováció célja a polgárok, döntéshozók, 
gyakorló szakemberek és intézmények 
megfelelő jogokkal való felruházása.

kell elősegíteni az egyetemek, a geológiai 
felmérések és az ipar között. Az innovatív 
zöld készségek fejlesztésének a támogatása 
is fontos. Ezenkívül még mindig kevés 
közfigyelem irányul a nyersanyagok 
jelentőségére az európai gazdaságban. A 
szükséges szerkezeti változások 
megkönnyítése érdekében a kutatás és az 
innováció célja a polgárok, döntéshozók, 
gyakorló szakemberek és intézmények 
megfelelő jogokkal való felruházása.

Or. en

Módosítás 875
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.4. pont – 5.4.1. pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatnak mindenféle típusú innovációt 
– legyen akár fokozatos, akár radikális –, 
amely kombinálja a technológiai, 
szervezeti, társadalmi, magatartási, üzleti 
és szakpolitikai innovációt, és erősíti a civil 
társadalom részvételét. Ez megalapozza a 
„körkörösebb” gazdaságot, miközben 
csökkenti a környezeti hatásokat és 
figyelembe veszi azok visszaütő hatását a 
környezetre. Ebbe beletartoznak az üzleti 
modellek, az ipari szimbiózis, a 
termékszolgáltatási rendszerek, a termékek 
tervezése, a teljes életciklus-alapú és a 
„bölcsőtől bölcsőig” megközelítés. A cél 
az erőforrás-hatékonyság javítása az 
inputok, a hulladékok és a károsanyag-
kibocsátások az értéklánc teljes hossza 
mentén, abszolút értelemben való 
csökkentésével, valamint az ismételt és 
újrafelhasználás és az erőforrások 
helyettesítésének az előmozdítása. 
Hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ipar – és 
különösen a kkv-k – részvételével 
megkönnyítsék az átmenetet a kutatástól a 

Támogatnak mindenféle típusú innovációt 
– legyen akár fokozatos, akár radikális –, 
amely kombinálja a technológiai, 
szervezeti, társadalmi, magatartási, üzleti 
és szakpolitikai innovációt, és erősíti a civil 
társadalom részvételét. Ez megalapozza a 
„körkörösebb” gazdaságot, miközben 
csökkenti a környezeti hatásokat és 
figyelembe veszi azok visszaütő hatását a 
környezetre. Ebbe beletartoznak az üzleti 
modellek, az ipari szimbiózis, a 
termékszolgáltatási rendszerek, a termékek 
tervezése, a teljes életciklus-alapú és a 
„bölcsőtől bölcsőig” megközelítés. A cél 
az erőforrás-hatékonyság javítása az 
inputok, a hulladékok és a károsanyag-
kibocsátások az értéklánc teljes hossza 
mentén, abszolút értelemben való 
csökkentésével, valamint az ismételt és 
újrafelhasználás és az erőforrások 
helyettesítésének az előmozdítása. 
Hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ipar – és 
különösen a kkv-k – részvételével 
megkönnyítsék az átmenetet a kutatástól a 
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piaci forgalmazásra, a fejlesztési 
prototípusok kifejlesztésétől azok piacra 
való bevezetéséig és elterjesztéséig. Az 
ökoinnovátorok közötti kapcsolatok 
fejlesztése ugyancsak arra irányul, hogy 
elősegítsék az ismeretek terjesztését és 
jobban összekapcsolják a kínálatot a 
kereslettel.

piaci forgalmazásra, a fejlesztési 
prototípusok kifejlesztésétől azok 
versenyképes áron a piacra való 
bevezetéséig és elterjesztéséig. Az 
ökoinnovátorok közötti kapcsolatok 
fejlesztése ugyancsak arra irányul, hogy 
elősegítsék az ismeretek terjesztését és 
jobban összekapcsolják a kínálatot a 
kereslettel.

Or. it

Módosítás 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.5. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átfogó környezeti megfigyelő és 
informatikai rendszerek nélkülözhetetlenek 
azoknak a hosszú távú adatoknak és 
információknak a biztosításához, amelyek 
e kihívás kezeléséhez szükségesek. E 
rendszereket az éghajlat, a természeti 
erőforrások – beleértve a nyersanyagokat –
, az ökoszisztémák és az ökoszisztéma-
szolgáltatások helyzete, állapota és trendjei 
értékelésére és előrejelzésére használják, 
valamint arra, hogy értékeljék az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátást, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az 
azokhoz való alkalmazkodást célzó 
politikákat és alternatívákat a gazdaság 
minden ágazatában. Az e rendszerekből 
nyert információt és tudást felhasználják a 
stratégiai erőforrások intelligens 
használatának ösztönzésére, a tényalapú 
politikák kidolgozásának támogatására, új 
környezeti és éghajlati szolgáltatások 
előmozdítására, valamint új lehetőségek 
kifejlesztésére a globális piacokon.

Az átfogó környezeti megfigyelő és 
informatikai rendszerek nélkülözhetetlenek 
azoknak a hosszú távú adatoknak és 
információknak a biztosításához, amelyek 
e kihívás kezeléséhez szükségesek. E 
rendszereket az éghajlat, a természeti 
erőforrások – beleértve a nyersanyagokat –
, az ökoszisztémák és az ökoszisztéma-
szolgáltatások helyzete, állapota és trendjei 
értékelésére és előrejelzésére használják, 
valamint arra, hogy értékeljék az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátást, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és az 
azokhoz való alkalmazkodást célzó 
politikákat és alternatívákat a gazdaság 
minden ágazatában. Az e rendszerekből 
nyert információt és tudást felhasználják a 
stratégiai erőforrások intelligens 
használatának ösztönzésére, a tényalapú 
politikák kidolgozásának támogatására, új 
környezeti és éghajlati szolgáltatások 
előmozdítására, digitális technológiák 
támogatására a vízforrások műholdas 
nyomon követéséhez és a velük való 
gazdálkodáshoz; valamint új lehetőségek 
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kifejlesztésére a globális piacokon.

Or. en

Módosítás 877
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.5. a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.5.a. Innovációfejlesztés az erőforrás-
hatékonyság és az újrahasznosítás terén
A cél a kutatás és innováció előmozdítása 
az erőforrás-hatékonyság terén, különös
tekintettel a hulladéknak minősülő 
termékek és anyagok újrahasznosításra és 
újrafelhasználásra. Mindez elősegíthető 
innovációs technológiai központok 
létrehozásával az anyagok kitermelésének, 
újrafelhasználásának és 
újrahasznosításának támogatására, 
valamint a hulladékgazdálkodási 
módszerek és eljárások tekintetében 
folytatott regionális együttműködés 
megerősítése révén.

Or. en

Módosítás 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak

6. Az európai társadalmak és társadalmi 
változások megértése

Or. en
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Módosítás 879
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak

6. Inkluzív, innovatív és megfontolt
társadalmak

Or. en

Módosítás 880
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását.
A bölcsészettudományi kutatás is fontos 
szerepet játszhat ebben az összefüggésben.
Az európai stratégiák és politikák céljainak 
a meghatározása, nyomon követése és 
értékelése koncentrált kutatást igényel a 
magas minőségű statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint olyan testre 
szabott eszközök kialakítása, amelyek 

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását.
A bölcsészettudományi kutatás, például a 
politika- és társadalomtudományok is 
fontos szerepet játszanak ebben az 
összefüggésben. Az európai stratégiák és 
politikák céljainak a meghatározása, 
nyomon követése és értékelése koncentrált 
kutatást igényel a magas minőségű 
statisztikai információs rendszerek, 
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lehetővé teszik a politikaformálók számára 
a tervezett intézkedések különösen a
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

kvalitatív módszerek és fogalmak
területén, valamint olyan testre szabott 
eszközök kialakítása, amelyek lehetővé 
teszik a politikaformálók számára a 
tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra, de az emberi 
jogokra, nemzetközi békére és biztonságra 
is kedvező hatásának és 
eredményességének értékelését.

Or. en

Módosítás 881
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását.
A bölcsészettudományi kutatás is fontos 
szerepet játszhat ebben az összefüggésben.
Az európai stratégiák és politikák céljainak 
a meghatározása, nyomon követése és 
értékelése koncentrált kutatást igényel a 
magas minőségű statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint olyan testre 
szabott eszközök kialakítása, amelyek 
lehetővé teszik a politikaformálók számára 
a tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását.
A társadalom- és bölcsészettudományi 
kutatás is fontos szerepet fog játszani
ebben az összefüggésben. Az európai 
stratégiák és politikák céljainak a 
meghatározása, nyomon követése és 
értékelése koncentrált kutatást igényel a 
magas minőségű statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint olyan testre 
szabott eszközök kialakítása, amelyek 
lehetővé teszik a politikaformálók számára 
a tervezett intézkedések különösen a 
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és eredményességének értékelését. társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

Or. en

Módosítás 882
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását. 
A bölcsészettudományi kutatás is fontos 
szerepet játszhat ebben az összefüggésben. 
Az európai stratégiák és politikák céljainak 
a meghatározása, nyomon követése és 
értékelése koncentrált kutatást igényel a 
magas minőségű statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint olyan testre 
szabott eszközök kialakítása, amelyek 
lehetővé teszik a politikaformálók számára 
a tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

Ebben az összefüggésben a cél a
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A nyitott kutatási 
módszerekre vonatkozó kutatásnak 
ugyancsak lehetővé kellene tennie a 
hozzáadott érték egyértelműsítését mind a 
hatékonyság szempontjából az innováció 
és a találmányok tekintetében, mind pedig 
a különböző szereplőknek az innovációra 
irányuló erőfeszítésekben való lehető 
legszélesebb körben történő részvétele 
tekintetében. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását. 
A bölcsészettudományi kutatás is fontos 
szerepet játszhat ebben az összefüggésben. 
Az európai stratégiák és politikák céljainak 
a meghatározása, nyomon követése és 
értékelése koncentrált kutatást igényel a 
magas minőségű statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint olyan testre 
szabott eszközök kialakítása, amelyek 
lehetővé teszik a politikaformálók számára 
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a tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

Or. fr

Módosítás 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását. 
A bölcsészettudományi kutatás is fontos 
szerepet játszhat ebben az összefüggésben. 
Az európai stratégiák és politikák céljainak 
a meghatározása, nyomon követése és 
értékelése koncentrált kutatást igényel a 
magas minőségű statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint olyan testre 
szabott eszközök kialakítása, amelyek 
lehetővé teszik a politikaformálók számára 
a tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását. 
A társadalom- és bölcsészettudományi 
kutatás is fontos szerepet játszhat ebben az 
összefüggésben. Az európai stratégiák és 
politikák céljainak a meghatározása, 
nyomon követése és értékelése koncentrált 
kutatást igényel a magas minőségű 
statisztikai információs rendszerek 
területén, valamint olyan testre szabott 
eszközök kialakítása, amelyek lehetővé 
teszik a politikaformálók számára a 
tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

Or. en
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Módosítás 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását.
A bölcsészettudományi kutatás is fontos 
szerepet játszhat ebben az összefüggésben.
Az európai stratégiák és politikák céljainak 
a meghatározása, nyomon követése és 
értékelése koncentrált kutatást igényel a 
magas minőségű statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint olyan testre 
szabott eszközök kialakítása, amelyek 
lehetővé teszik a politikaformálók számára 
a tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását.
A társadalom- és bölcsészettudományi 
kutatás is fontos szerepet játszik ebben az 
összefüggésben. Az európai stratégiák és 
politikák céljainak a meghatározása, 
nyomon követése és értékelése koncentrált 
kutatást igényel a magas minőségű 
statisztikai információs rendszerek 
területén, valamint olyan testre szabott 
eszközök kialakítása, amelyek lehetővé 
teszik a politikaformálók számára a 
tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

Or. en

Módosítás 885
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását. 
A bölcsészettudományi kutatás is fontos 
szerepet játszhat ebben az összefüggésben. 
Az európai stratégiák és politikák céljainak 
a meghatározása, nyomon követése és 
értékelése koncentrált kutatást igényel a 
magas minőségű statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint olyan testre 
szabott eszközök kialakítása, amelyek 
lehetővé teszik a politikaformálók számára 
a tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók 
fejlesztése, a technológiai előrehaladás, a 
szervezeti megoldások, valamint az 
együttműködés és a közös alkotás új 
formáinak támogatásával. A kutatás és az 
egyéb tevékenységek támogatják az 
Európa 2020 stratégia, valamint az egyéb 
kapcsolódó uniós külpolitikai programok 
végrehajtását. A bölcsészettudományi 
kutatás is fontos szerepet játszhat ebben az 
összefüggésben. Az európai stratégiák és 
politikák céljainak a meghatározása, 
nyomon követése és értékelése koncentrált 
kutatást igényel a magas minőségű 
statisztikai információs rendszerek 
területén, valamint olyan testre szabott 
eszközök kialakítása, amelyek lehetővé 
teszik a politikaformálók számára a 
tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében.

Módosítás 886
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben a cél a Ebben az összefüggésben a cél a 
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társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi 
dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását. 
A bölcsészettudományi kutatás is fontos 
szerepet játszhat ebben az összefüggésben. 
Az európai stratégiák és politikák céljainak 
a meghatározása, nyomon követése és 
értékelése koncentrált kutatást igényel a 
magas minőségű statisztikai információs 
rendszerek területén, valamint olyan testre 
szabott eszközök kialakítása, amelyek 
lehetővé teszik a politikaformálók számára 
a tervezett intézkedések különösen a 
társadalmi integrációra kedvező hatásának 
és eredményességének értékelését.

társadalmi, gazdasági, polgári és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális és oktatási
befogadás, az egyenlőség, a szolidaritás és 
a kultúraközi dinamikák megerősítése az 
interdiszciplináris kutatás, a mutatók, a 
technológiai előrehaladás, a szervezeti 
megoldások, valamint az együttműködés és 
a közös alkotás új formáinak 
támogatásával. A kutatás és az egyéb 
tevékenységek támogatják az Európa 2020 
stratégia, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós külpolitikai programok végrehajtását. 
A bölcsészettudományi kutatásnak is 
fontos szerepet kell játszania ebben az 
összefüggésben. Az európai stratégiák és 
politikák céljainak a meghatározása, 
nyomon követése és értékelése koncentrált 
kutatást igényel a magas minőségű 
statisztikai információs rendszerek és a 
kvalitatív elemzési módszerek területén, 
valamint olyan testre szabott eszközök 
kialakítása, amelyek lehetővé teszik a 
politikaformálók számára a tervezett 
intézkedések különösen a társadalmi 
integrációra kedvező hatásának és 
eredményességének értékelését.

Or. en

Módosítás 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Be kell vonni a társadalom- és 
bölcsészettudományokat olyan független 
kihívásként, amely legalább megfelelő 
költségvetéssel rendelkezik, mint az előző 
keretprogramban. Az Európai Unió 
jelentős politikai, gazdasági és társadalmi 
kihívásokkal néz szembe, melyek ellen a 
lehető legnagyobb felelősséggel és 
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szigorral kell fellépni. Ha az Európa előtt 
álló legfontosabb kihívás rövid távon a 
gazdasági és pénzügyi rendszer 
megszilárdítása, ugyanakkor 
intézkedéseket kell tenni a jövő gazdasági 
lehetőségeinek megteremtésére, akkor a 
problémát fontos kérdéseket, például az 
oktatást, foglalkoztatást, ifjúságpolitikát 
stb. érintő kihívásként kell kezelni, amihez 
speciális, európai szintű társadalom- és 
bölcsészettudományi tudásra van szükség. 
Támogatni kell a kreatív vállalkozásokat 
az ipari kutatás és innováció előmozdítása 
céljából, valamint a történelmi és 
kulturális örökség értékének növelése 
céljából, mivel a kultúrához és 
kreativitáshoz kapcsolódó képzés olyan 
képességeket nyújt, melyek értéket 
teremtve támogatják a tudásalapú 
gazdaságot.

Or. en

Módosítás 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.1. pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.1.1. Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés előmozdítása

6.1.1. az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés előmozdítása, 
figyelembe véve az európai gazdasági és 
társadalmi sokszínűséget, valamint e 
sokszínűség változásának dinamikáját;

Or. en

Módosítás 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.1. pont – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentősebb társadalmi kihívások nem 
elvont természetűek, hanem területi 
dimenzióval rendelkeznek. Továbbá a 
városi problémák fontosságának 
megfelelően a kreativitást, innovációt, 
valamint a társadalmi, gazdasági, 
kulturális és környezetvédelmi kérdéseket 
illetően különös mérlegelésre van szükség.

Or. en

Módosítás 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.2. pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.1.2. Ellenálló és inkluzív társadalmak 
építése Európában

6.1.2. Ellenálló és inkluzív társadalmak 
építése Európában az egyenlőtlenségek, a 
demográfiai és a családot érintő 
változások, a mobilitás, az oktatás és a 
szociálpolitikák, valamint az 
állampolgárság területén a tudásbázis 
erősítése révén;

Or. en

Módosítás 891
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európában végbemenő társadalmi 
változások megértéséhez szükség van a 
változó demokratikus gyakorlatok és 
várakozások, valamint az önazonosság, a 

Az Európában végbemenő társadalmi, 
politikai és kulturális változások 
megértéséhez szükség van a változó 
demokratikus gyakorlatok és várakozások, 
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sokféleség, a területek, a vallások, a 
kultúrák és az értékek történelmi 
evolúciójának az elemzésére. Ez magában 
foglalja az európai integráció történetének 
alapos megértését. Ezen kívül az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása érdekében. A kutatások 
elemezni fogják, hogy a társadalmak és a 
politikák miként válnak tágabb értelemben 
európaiabbakká az önazonosság, a kultúrák 
és értékek, az eszmék és hitek szabad 
körforgása és a viszonosság, kölcsönösség 
és egyenlőség elveinek és gyakorlatának 
kombinációja révén. Elemezni fogják 
továbbá, hogy miként vehetnek részt a 
kiszolgáltatott rétegek teljes körűen a 
társadalomban és a demokráciában, például 
különböző képességek megszerzésével és 
az emberi jogok védelme által. Annak az 
elemzése is központi kérdés lesz, hogy a 
politikai rendszerek miként reagálnak –
vagy nem reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 
foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció és a demográfia 
jelentőségét az európai politikák jövőbeni 
alakulásában.

valamint az önazonosság, a sokféleség, a 
területek, a vallások, a kultúrák és az 
értékek történelmi evolúciójának az 
elemzésére. Ez magában foglalja az 
európai integráció történetének alapos 
megértését. Ezen kívül az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása érdekében. A kutatások 
elemezni fogják, hogy a társadalmak és a 
politikák miként válnak tágabb értelemben 
európaiabbakká az önazonosság, a kultúrák 
és értékek, az eszmék és hitek szabad 
körforgása és a viszonosság, kölcsönösség 
és egyenlőség elveinek és gyakorlatának 
kombinációja révén. Elemezni fogják 
továbbá, hogy miként vehetnek részt a 
kiszolgáltatott rétegek teljes körűen a 
társadalomban és a demokráciában, például 
különböző képességek megszerzésével és 
az emberi jogok védelme által. Annak az 
elemzése is központi kérdés lesz, hogy a 
politikai rendszerek miként reagálnak –
vagy nem reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 
foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció és a demográfia 
jelentőségét az európai politikák jövőbeni 
alakulásában.

Or. fr
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Módosítás 892
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európában végbemenő társadalmi 
változások megértéséhez szükség van a 
változó demokratikus gyakorlatok és 
várakozások, valamint az önazonosság, a 
sokféleség, a területek, a vallások, a 
kultúrák és az értékek történelmi 
evolúciójának az elemzésére. Ez magában 
foglalja az európai integráció történetének 
alapos megértését. Ezen kívül az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása érdekében. A kutatások 
elemezni fogják, hogy a társadalmak és a 
politikák miként válnak tágabb értelemben 
európaiabbakká az önazonosság, a kultúrák
és értékek, az eszmék és hitek szabad 
körforgása és a viszonosság, kölcsönösség 
és egyenlőség elveinek és gyakorlatának 
kombinációja révén. Elemezni fogják 
továbbá, hogy miként vehetnek részt a 
kiszolgáltatott rétegek teljes körűen a 
társadalomban és a demokráciában, például 
különböző képességek megszerzésével és 
az emberi jogok védelme által. Annak az 
elemzése is központi kérdés lesz, hogy a 
politikai rendszerek miként reagálnak –
vagy nem reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 

Az Európában végbemenő társadalmi 
változások megértéséhez szükség van a 
változó demokratikus gyakorlatok és 
várakozások, valamint az önazonosság, a 
sokféleség, a területek, a nyelvek, a 
vallások, a kultúrák és az értékek 
történelmi evolúciójának az elemzésére. Ez 
magában foglalja az európai integráció 
történetének alapos megértését. Ezen kívül 
az IKT fellendüléséből eredő folyamatok 
és lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása érdekében. A kutatások 
elemezni fogják, hogy a társadalmak és a 
politikák miként válnak tágabb értelemben 
európaiabbakká az önazonosság, a kultúrák 
és értékek, a nyelvi sokféleség, a 
többnyelvűség fejlődése, az eszmék és 
hitek szabad körforgása és a viszonosság, 
kölcsönösség és egyenlőség elveinek és 
gyakorlatának kombinációja révén. 
Elemezni fogják továbbá, hogy miként 
vehetnek részt a kiszolgáltatott rétegek 
teljes körűen a társadalomban és a 
demokráciában, például különböző 
képességek – különösen a nyelvismeret –
megszerzésével és az emberi jogok 
védelme által. Annak az elemzése is 
központi kérdés lesz, hogy a politikai 
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fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 
foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció és a demográfia 
jelentőségét az európai politikák jövőbeni 
alakulásában.

rendszerek miként reagálnak – vagy nem 
reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 
foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció és a demográfia 
jelentőségét az európai politikák jövőbeni 
alakulásában.

Or. fr

Módosítás 893
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európában végbemenő társadalmi 
változások megértéséhez szükség van a 
változó demokratikus gyakorlatok és 
várakozások, valamint az önazonosság, a 
sokféleség, a területek, a vallások, a 
kultúrák és az értékek történelmi 
evolúciójának az elemzésére. Ez magában 
foglalja az európai integráció történetének 
alapos megértését. Ezen kívül az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása érdekében. A kutatások 

Az Európában végbemenő társadalmi 
változások megértéséhez szükség van a 
változó demokratikus gyakorlatok és 
várakozások, valamint az önazonosság, a 
sokféleség, a területek, a vallások, a 
kultúrák és az értékek történelmi 
evolúciójának az elemzésére. Ez magában 
foglalja az európai integráció történetének 
alapos megértését. Ezen kívül az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség, a 
nemzedékeken belüli és a nemzedékek 
közötti szolidaritás előmozdítása 
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elemezni fogják, hogy a társadalmak és a 
politikák miként válnak tágabb értelemben 
európaiabbakká az önazonosság, a kultúrák 
és értékek, az eszmék és hitek szabad 
körforgása és a viszonosság, kölcsönösség 
és egyenlőség elveinek és gyakorlatának 
kombinációja révén. Elemezni fogják 
továbbá, hogy miként vehetnek részt a 
kiszolgáltatott rétegek teljes körűen a 
társadalomban és a demokráciában, például 
különböző képességek megszerzésével és 
az emberi jogok védelme által. Annak az 
elemzése is központi kérdés lesz, hogy a 
politikai rendszerek miként reagálnak –
vagy nem reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 
foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció és a demográfia 
jelentőségét az európai politikák jövőbeni 
alakulásában.

érdekében. A kutatások elemezni fogják, 
hogy a társadalmak és a politikák miként 
válnak tágabb értelemben európaiabbakká 
az önazonosság, a kultúrák és értékek, az 
eszmék és hitek szabad körforgása és a 
viszonosság, kölcsönösség és egyenlőség 
elveinek és gyakorlatának kombinációja 
révén. Elemezni fogják továbbá, hogy 
miként vehetnek részt a kiszolgáltatott 
rétegek teljes körűen a társadalomban és a 
demokráciában, például különböző 
képességek megszerzésével és az emberi 
jogok védelme által. Annak az elemzése is 
központi kérdés lesz, hogy a politikai 
rendszerek miként reagálnak – vagy nem 
reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 
foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció és a demográfia 
jelentőségét az európai politikák jövőbeni 
alakulásában.

Or. en

Módosítás 894
Ioannis A. Tsoukalas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európában végbemenő társadalmi 
változások megértéséhez szükség van a 
változó demokratikus gyakorlatok és 
várakozások, valamint az önazonosság, a 
sokféleség, a területek, a vallások, a 
kultúrák és az értékek történelmi 
evolúciójának az elemzésére. Ez magában 
foglalja az európai integráció történetének 

Az Európában végbemenő társadalmi 
változások megértéséhez szükség van a 
változó demokratikus és polgári
gyakorlatok és várakozások, valamint az 
önazonosság, a sokféleség, a területek, a 
vallások, a nyelvek, a kultúrák és az 
értékek történelmi evolúciójának az 
elemzésére. Ez magában foglalja Európa 
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alapos megértését. Ezen kívül az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása érdekében. A kutatások 
elemezni fogják, hogy a társadalmak és a 
politikák miként válnak tágabb értelemben 
európaiabbakká az önazonosság, a kultúrák 
és értékek, az eszmék és hitek szabad 
körforgása és a viszonosság, kölcsönösség 
és egyenlőség elveinek és gyakorlatának 
kombinációja révén. Elemezni fogják 
továbbá, hogy miként vehetnek részt a 
kiszolgáltatott rétegek teljes körűen a 
társadalomban és a demokráciában, például 
különböző képességek megszerzésével és 
az emberi jogok védelme által. Annak az 
elemzése is központi kérdés lesz, hogy a 
politikai rendszerek miként reagálnak –
vagy nem reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 
foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció és a demográfia 
jelentőségét az európai politikák jövőbeni 
alakulásában.

és az európai integráció történetének alapos 
megértését. Ezen kívül az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, az európai közélet 
megértését, a közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása érdekében. A kutatások 
elemezni fogják, hogy a társadalmak és a 
politikák miként válnak tágabb értelemben 
európaiabbakká az önazonosság, a kultúrák 
és értékek, az eszmék és hitek szabad 
körforgása és a viszonosság, kölcsönösség 
és egyenlőség elveinek és gyakorlatának 
kombinációja révén. Elemezni fogják 
továbbá, hogy miként vehetnek részt a 
kiszolgáltatott rétegek teljes körűen a 
társadalomban és a demokráciában, például 
különböző képességek megszerzésével és 
az emberi jogok védelme által. Annak az 
elemzése is központi kérdés lesz, hogy a 
politikai rendszerek miként reagálnak –
vagy nem reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 
foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció és a demográfia 
jelentőségét az európai politikák jövőbeni 
alakulásában.

Or. en
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Módosítás 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európában végbemenő társadalmi 
változások megértéséhez szükség van a 
változó demokratikus gyakorlatok és 
várakozások, valamint az önazonosság, a 
sokféleség, a területek, a vallások, a 
kultúrák és az értékek történelmi 
evolúciójának az elemzésére. Ez magában 
foglalja az európai integráció történetének 
alapos megértését. Ezen kívül az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása érdekében. A kutatások 
elemezni fogják, hogy a társadalmak és a 
politikák miként válnak tágabb értelemben 
európaiabbakká az önazonosság, a kultúrák 
és értékek, az eszmék és hitek szabad 
körforgása és a viszonosság, kölcsönösség 
és egyenlőség elveinek és gyakorlatának 
kombinációja révén. Elemezni fogják 
továbbá, hogy miként vehetnek részt a 
kiszolgáltatott rétegek teljes körűen a 
társadalomban és a demokráciában, például 
különböző képességek megszerzésével és 
az emberi jogok védelme által. Annak az 
elemzése is központi kérdés lesz, hogy a 
politikai rendszerek miként reagálnak –
vagy nem reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 

Az Európában végbemenő társadalmi 
változások megértéséhez szükség van a 
változó demokratikus gyakorlatok és 
várakozások, valamint az önazonosság, a 
sokféleség, a területek, a vallások, a 
kultúrák és az értékek történelmi 
evolúciójának az elemzésére. Ez magában 
foglalja az európai integráció történetének 
alapos megértését. Ezen kívül az IKT 
fellendüléséből eredő folyamatok és 
lehetőségek megértése – úgy az egyén, 
mint a közösség szintjén – fontos az 
inkluzív innováció új útjainak 
megnyitásához. Elengedhetetlen azon 
módok azonosítása, amelyekkel át lehet 
alakítani és javítani lehet az európai jóléti 
rendszereket, közszolgáltatásokat és a 
politikák szélesebb szociális biztonsági 
dimenzióját a kohézió elérése, a nagyobb 
fokú társadalmi és gazdasági egyenlőség és 
a nemzedékek közötti szolidaritás 
előmozdítása érdekében. A kutatások 
elemezni fogják, hogy a társadalmak és a 
politikák miként válnak tágabb értelemben 
európaiabbakká az önazonosság, a kultúrák 
és értékek, az eszmék és hitek szabad 
körforgása és a viszonosság, kölcsönösség 
és egyenlőség elveinek és gyakorlatának 
kombinációja révén. Elemezni fogják 
továbbá, hogy miként vehetnek részt a 
kiszolgáltatott rétegek teljes körűen a 
társadalomban és a demokráciában, például 
különböző képességek megszerzésével és 
az emberi jogok védelme által. Annak az 
elemzése is központi kérdés lesz, hogy a 
politikai rendszerek miként reagálnak –
vagy nem reagálnak – az ilyen társadalmi 
változásokra, és hogyan alakul saját 
fejlődésük. A kutatások azoknak a fő 
rendszereknek az alakulásával is fognak 
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foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció és a demográfia 
jelentőségét az európai politikák jövőbeni 
alakulásában.

foglalkozni, amelyek a társadalmi 
kapcsolatok mögöttes formáit adják, mint a 
család, a munka, az oktatás és a 
foglalkoztatottság, és amelyek segítenek a 
szegénység leküzdésében. Figyelembe 
fogják venni a migráció – többek között az 
éghajlatváltozással összefüggő migráció –
és a demográfia jelentőségét az európai 
politikák jövőbeni alakulásában.

Or. en

Módosítás 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.2. a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.1.2a. A társadalmi kohézió és jólét 
európai modelljeinek nemzetközi 
viszonyítási alapként történő kezelése
Európa és az Unió különleges és 
meglehetősen egyedi kombinációját 
fejlesztette ki, amely a gazdasági 
fejlődésből, a magas szintű társadalmi 
kohéziót célzó szociálpolitikákból, a 
demokráciát és a jogállamiságot magukba 
foglaló humanista közös kulturális 
értékekből, az emberi jogokból, a 
kulturális örökség sokszínűségének 
megőrzéséből, valamint az oktatás és a 
tudomány, a művészet és a 
bölcsészettudományok mint a gazdasági 
fejlődés és jólét alapvető mozgatóinak 
előmozdításából tevődik össze. Ez az 
európai szociális modell hozzájárult 
Európa egységének és nemzetközi 
szerepének megformálásához.
A globalizáció és a demográfia, illetve az 
európai integráció maga, valamint a 
változó gazdasági és pénzügyi környezet 
felfoghatók főbb kihívásokként és a 
sokszínűséget és gazdasági fejlődés 
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európai szociális modelljének jövőjét 
alakító tényezőkként.
Ezért kiemelten kell foglalkozni azokkal a 
kutatásokkal, melyek új ismeretekkel 
járulhatnak hozzá e tényezők és kihívások 
jobb megértéséhez Európa-szerte, 
valamint annak megértéséhez, hogy a 
szakpolitikák hogyan működhetnek 
együtt, és hogyan járulhatnak hozzá a 
főbb társadalmi és gazdasági céljaink 
fenntarthatóságához.
Fontolóra kell venni az európai 
társadalmak és gazdaságok 
dinamikájának értékelését az európai 
egység és befogadás mint a gazdasági és 
társadalmi haladás alapvető mozgatóinak 
erősítése céljából, a közpolitikák 
értékelését és összehasonlítását az európai 
kihívások tükrében, a nagyobb európai 
integráció új feltételeinek és 
lehetőségeinek megértését, az európai 
modell szerepének és társadalmi, 
kulturális, tudományos és gazdasági 
összetevőinek értékelését, valamint a 
szinergiák mint a világszintű komparatív 
uniós előnyök forrásainak értékelését.

Or. en

Módosítás 897
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa sajátos történelmi, politikai, 
társadalmi és kulturális rendszere egyre 
inkább összetűzésbe kerül a globális 
változások hatásával. Annak érdekében, 
hogy továbbfejlessze külpolitikai 
tevékenységét a szomszédságában és azon 
túl, továbbá megtartsa globális szereplői 

Európa sajátos történelmi, politikai, 
társadalmi és kulturális rendszere egyre 
inkább összetűzésbe kerül a globális 
változások hatásával. Annak érdekében, 
hogy továbbfejlessze külpolitikai 
tevékenységét a szomszédságában és azon 
túl, továbbá megtartsa globális szereplői 
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státuszát, Európának javítania kell politikai 
célkitűzéseinek a meghatározására, a 
prioritások felállítására, ezek ismertetésére, 
értékelésére és a világ egyéb régiói és 
társadalmai körében történő előmozdítására 
való képességét annak érdekében, hogy 
előmozdítsa az együttműködést és 
megakadályozza vagy megoldja a 
konfliktusokat. Ebben a tekintetben 
ugyancsak javítania kell képességét a 
globalizáció alakulásának és hatásainak 
kiszámítására és az ezekre adandó 
válaszokra. Ehhez szükség van a világ más 
régiói történelmének, kultúrájának és 
politikai-gazdasági rendszereinek, valamint 
a transznacionális szereplők szerepének és 
befolyásának jobb megértésére. Végül 
Európának hatékonyan hozzá kell járulnia 
a globális kormányzáshoz is olyan 
kulcsfontosságú területeken, mint a 
kereskedelem, a fejlesztés, a munkaügy, a 
gazdasági együttműködés, az emberi 
jogok, a védelem és a biztonság. Ebbe 
beletartozik az új kapacitások kiépítésének 
a lehetősége, akár elemző eszközök, 
rendszerek és felszerelések, akár a 
diplomácia terén hivatalos és nem hivatalos
nemzetközi fórumokon kormányzati és 
nem kormányzati szereplőkkel.

státuszát, Európának javítania kell politikai 
célkitűzéseinek a meghatározására, a 
prioritások felállítására, ezek ismertetésére, 
értékelésére és a világ egyéb régiói és 
társadalmai körében történő előmozdítására 
való képességét és tudásalapját annak 
érdekében, hogy előmozdítsa az 
együttműködést és megakadályozza vagy 
megoldja a konfliktusokat. Ebben a 
tekintetben ugyancsak javítania kell 
tudásalapját a konfliktusok, a 
konfliktusok átalakulása és az 
együttműködés tekintetében, valamint
képességét a globalizáció alakulásának és 
hatásainak kiszámítására és az ezekre 
adandó válaszokra. Ehhez szükség van a 
világ más régiói történelmének, 
kultúrájának és politikai-gazdasági 
rendszereinek, valamint a transznacionális 
szereplők szerepének és befolyásának jobb 
megértésére. Végül Európának hatékonyan 
hozzá kell járulnia a globális 
kormányzáshoz is olyan kulcsfontosságú 
területeken, mint a kereskedelem, a 
fejlesztés, a munkaügy, a gazdasági 
együttműködés, az emberi jogok, a 
konfliktusmegelőzés, a béketeremtés és a 
biztonság. Ebbe beletartozik az új 
kapacitások kiépítésének a lehetősége, akár 
elemző eszközök, rendszerek és 
felszerelések, akár a diplomácia terén 
hivatalos és nem hivatalos nemzetközi 
fórumokon kormányzati és nem 
kormányzati szereplőkkel.

Or. en

Módosítás 898
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.1.4. Európa kutatási és innovációs 6.1.4. Európa kutatási és innovációs 
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megosztottságának megszüntetése 
Olyan, jelentős regionális eltérések 
tapasztalhatók egész Európában a kutatási 
és innovációs teljesítmények területén, 
amelyekkel foglalkozni kell. Az 
intézkedéseknek el kell majd indítaniuk a 
kiválóságot és az innovációt, és 
megkülönböztethetőnek, kiegészítő 
jellegűnek és szinergikusnak kell lenniük a 
kohéziós politika körébe tartozó alapokhoz 
kapcsolódó politikákkal és fellépésekkel. 
Ezek egyebek között a következők:

megosztottságának megszüntetése

Olyan, jelentős regionális eltérések 
tapasztalhatók egész Európában a kutatási 
és innovációs teljesítmények területén, 
amelyekkel foglalkozni kell. Az 
intézkedéseknek el kell majd indítaniuk a 
kiválóságot és az innovációt, felismerve a 
kapacitásépítés támogatásának és 
fenntartásának szükségességét, különösen 
a kutatási infrastruktúrák és a humán 
tőke fejlesztése terén az EU 12 
tagállamaiban. Ezeknek az 
intézkedéseknek megkülönböztethetőnek, 
kiegészítő jellegűnek és szinergikusnak 
kell lenniük a kohéziós politika körébe 
tartozó alapokhoz kapcsolódó politikákkal 
és fellépésekkel Ezek egyebek között a 
következők:

Or. en

Módosítás 899
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kevésbé fejlett tagállamokban újonnan 
kialakuló intézmények, kiválósági 
központok és innovatív régiók versenyben 
történő összekapcsolása más európai, 
nemzetközi szinten vezető partnerekkel. Ez 

Az újonnan kialakuló intézmények, 
kiválósági központok és innovatív városok 
és régiók összekapcsolása más európai, 
nemzetközi szinten vezető partnerekkel. Ez 
magában fogja foglalni a kiváló 
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magában fogja foglalni a kiváló 
kutatóintézmények és a kevésbé fejlett 
régiók együttműködését, az ikerintézményi 
személyzeti csereprogramokat, a szakmai 
tanácsadást és támogatást, valamint a 
kiválósági központok létrehozását célzó 
közös stratégiák kidolgozását, amelyek 
támogatást kaphatnak a kohéziós politika 
körébe tartozó alapokból a kevésbé fejlett 
régiókban. Megfontolásra kerül a kevésbé 
fejlett régiókban az innovatív klaszterekkel 
való kapcsolatépítés és a kiválóság 
elismerése – szakmai értékelés és 
kiválósági minősítő oklevelek révén – azon 
intézmények esetében, amelyek 
megfelelnek a nemzetközi normáknak.

kutatóintézmények és a kevésbé fejlett 
régiók együttműködését, az ikerintézményi 
személyzeti csereprogramokat, a szakmai 
tanácsadást és támogatást, valamint a 
kiválósági központok létrehozását célzó 
közös stratégiák kidolgozását, amelyek 
támogatást kaphatnak a kohéziós politika 
körébe tartozó alapokból a kevésbé fejlett 
régiókban és a Horizon 2020-ból az 
átmeneti és versenyképes régiókban.
Megfontolásra kerül a kevésbé fejlett és 
fejlődő régiókban az innovatív 
klaszterekkel való kapcsolatépítés és a 
kiválóság elismerése – szakmai értékelés és 
kiválósági minősítő oklevelek révén – azon 
intézmények esetében, amelyek 
megfelelnek a nemzetközi normáknak.

Or. en

Módosítás 900
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kevésbé fejlett tagállamokban újonnan 
kialakuló intézmények, kiválósági 
központok és innovatív régiók versenyben 
történő összekapcsolása más európai, 
nemzetközi szinten vezető partnerekkel. Ez 
magában fogja foglalni a kiváló 
kutatóintézmények és a kevésbé fejlett 
régiók együttműködését, az ikerintézményi 
személyzeti csereprogramokat, a szakmai 
tanácsadást és támogatást, valamint a 
kiválósági központok létrehozását célzó 
közös stratégiák kidolgozását, amelyek 
támogatást kaphatnak a kohéziós politika 
körébe tartozó alapokból a kevésbé fejlett 
régiókban. Megfontolásra kerül a kevésbé 
fejlett régiókban az innovatív klaszterekkel 
való kapcsolatépítés és a kiválóság 
elismerése – szakmai értékelés és 

A kevésbé fejlett tagállamokban újonnan 
kialakuló intézmények, kiválósági 
központok és innovatív régiók versenyben 
történő összekapcsolása más európai, 
nemzetközi szinten vezető partnerekkel. Ez 
– különösen összpontosítva az EU 12 
tagállamokra – magában fogja foglalni a 
kiváló kutatóintézmények és a kevésbé 
fejlett régiók együttműködését, az 
ikerintézményi személyzeti 
csereprogramokat, a szakmai tanácsadást 
és támogatást, valamint a kiválósági 
központok létrehozását célzó közös 
stratégiák kidolgozását, amelyek 
támogatást kaphatnak a kohéziós politika 
körébe tartozó alapokból a kevésbé fejlett 
régiókban. Megfontolásra kerül a kevésbé 
fejlett régiókban az innovatív klaszterekkel 
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kiválósági minősítő oklevelek révén – azon 
intézmények esetében, amelyek 
megfelelnek a nemzetközi normáknak.

való kapcsolatépítés és a kiválóság 
elismerése – szakmai értékelés és 
kiválósági minősítő oklevelek révén – azon 
intézmények esetében, amelyek 
megfelelnek a nemzetközi normáknak.

Or. en

Módosítás 901
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A finanszírozását célzó válogatáskor 
kedvezményezett bánásmód olyan kiváló 
projektek esetében, ahol az 
ikerintézmények egyik tagja kevésbé fejlett 
régióban található.

Or. en

Módosítás 902
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Létrehozzák az „EKT tanszékei” 
kezdeményezést, hogy a kiemelkedő 
egyetemi szakembereket olyan 
intézményekhez vonzzák, amelyek 
egyértelmű potenciállal rendelkeznek a 
kiváló kutatást illetően, hogy így segítsék 
ezen intézményeket potenciáljuk teljes 
körű kibontakoztatásában és ezáltal a 
kutatás és innovációz egyenlő feltételeinek 
az európai kutatási térségben való 
létrehozásában. Ebbe bele fog tartozni a 
versenyképes kutatási környezet

– Létrehozzák az „EKT tanszékei” 
kezdeményezést, hogy a kiemelkedő 
egyetemi szakembereket olyan 
intézményekhez vonzzák, amelyek 
egyértelmű potenciállal rendelkeznek a 
kiváló kutatást illetően, hogy így segítsék 
ezen intézményeket potenciáljuk teljes 
körű kibontakoztatásában és ezáltal a 
kutatás és innovációz egyenlő feltételeinek 
az európai kutatási térségben való 
létrehozásában. Ez magában foglalja a 
versenyképes kutatási környezet és a 
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létrehozásához szükséges intézményi 
támogatás, és azok a keretfeltételek, 
amelyek a legkiválóbb kutató tehetségek 
ezen intézményekbe való vonzásához, 
megtartásához és képzéséhez szükségesek.

kiemelkedő kutatási tehetség vonzásához, 
megtartásához és kialakításához szükséges 
keretfeltételek megteremtését, valamint az 
intézmények regionális innovációs 
ökoszisztémába való beágyazását szolgáló 
intézményi és regionális támogatást.

Or. en

Módosítás 903
Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Létrehozzák az „EKT tanszékei” 
kezdeményezést, hogy a kiemelkedő 
egyetemi szakembereket olyan 
intézményekhez vonzzák, amelyek 
egyértelmű potenciállal rendelkeznek a 
kiváló kutatást illetően, hogy így segítsék 
ezen intézményeket potenciáljuk teljes 
körű kibontakoztatásában és ezáltal a 
kutatás és innovációz egyenlő feltételeinek 
az európai kutatási térségben való 
létrehozásában. Ebbe bele fog tartozni a 
versenyképes kutatási környezet 
létrehozásához szükséges intézményi 
támogatás, és azok a keretfeltételek, 
amelyek a legkiválóbb kutató tehetségek 
ezen intézményekbe való vonzásához, 
megtartásához és képzéséhez szükségesek.

Létrehoznak legfeljebb 40 „EKT 
tanszéket”, hogy a kiemelkedő egyetemi 
szakembereket olyan intézményekhez 
vonzzák, amelyek egyértelmű potenciállal 
rendelkeznek a kiváló kutatást illetően, 
hogy így segítsék ezen intézményeket 
potenciáljuk teljes körű 
kibontakoztatásában és ezáltal a kutatás és 
innovációz egyenlő feltételeinek az európai 
kutatási térségben való létrehozásában. 
Ebbe bele fog tartozni a versenyképes 
kutatási környezet létrehozásához 
szükséges intézményi támogatás, és azok a 
keretfeltételek, amelyek a legkiválóbb 
kutató tehetségek ezen intézményekbe való 
vonzásához, megtartásához és képzéséhez 
szükségesek.

Or. en

Módosítás 904
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Létrehozzák az „EKT tanszékei” 
kezdeményezést, hogy a kiemelkedő 
egyetemi szakembereket olyan 
intézményekhez vonzzák, amelyek 
egyértelmű potenciállal rendelkeznek a 
kiváló kutatást illetően, hogy így segítsék 
ezen intézményeket potenciáljuk teljes 
körű kibontakoztatásában és ezáltal a 
kutatás és innovációz egyenlő feltételeinek 
az európai kutatási térségben való 
létrehozásában. Ebbe bele fog tartozni a 
versenyképes kutatási környezet
létrehozásához szükséges intézményi 
támogatás, és azok a keretfeltételek, 
amelyek a legkiválóbb kutató tehetségek 
ezen intézményekbe való vonzásához, 
megtartásához és képzéséhez szükségesek.

– Létrehozzák az „EKT tanszékei” 
kezdeményezést, hogy a kiemelkedő 
egyetemi szakembereket olyan 
intézményekhez vonzzák, amelyek 
egyértelmű potenciállal rendelkeznek a 
kiváló kutatást illetően, hogy így segítsék 
ezen intézményeket potenciáljuk teljes 
körű kibontakoztatásában és ezáltal a 
kutatás és innovációz egyenlő feltételeinek 
az európai kutatási térségben való 
létrehozásában. Ez magában foglalja a 
versenyképes kutatási környezet és a 
kiemelkedő kutatási tehetség vonzásához, 
megtartásához és kialakításához szükséges 
keretfeltételek megteremtését, valamint az 
intézmények regionális innovációs 
ökoszisztémába való beágyazását szolgáló 
intézményi és regionális támogatást.

Or. en

Módosítás 905
Lambert van Nistelrooij

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Azon régiók hálózatba szerveződésének 
ösztönzése, melyek hasonló intelligens 
specializációval rendelkeznek, hogy 
nemzetközi szinten versenyképes 
értékláncok alakuljanak ki.

Or. en

Módosítás 906
Gaston Franco
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az intelligens specializációs stratégiák 
fejlesztésének és nyomon követésének 
támogatása. Kialakításra kerül egy 
szakpolitika támogató eszköz és a 
regionális szintű szakpolitikai képzést 
nemzetközi szakemberek által végzett 
értékeléssel és a bevált gyakorlatok 
megosztásával segítik elő.

– Az intelligens specializációs stratégiák 
fejlesztésének és nyomon követésének 
támogatása. Kialakításra kerül egy 
szakpolitika támogató eszköz és 
szakpolitikai képzést a régiókban és 
városokban nemzetközi szakemberek által 
végzett értékeléssel és a bevált gyakorlatok 
megosztásával segítik elő.

Or. en

Módosítás 907
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Azon régiók és városok hálózatba 
szerveződésének támogatása, melyek 
hasonló intelligens specializációval 
rendelkeznek, hogy nemzetközi szinten 
versenyképes értékláncok alakuljanak ki.

Or. en

Módosítás 908
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kutatási kapacitás létrehozásának 
támogatása többek között az alábbiak 
támogatása révén: a kevésbé fejlett régiók 
kutatóinak hozzáférése orvosi, biológiai és 
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egyéb tudományos adatokhoz és 
mintákhoz, valamint nemzeti 
adat/mintabankok létrehozása kevésbé 
fejlett régiókban az európai kutatási 
térség részeként.

Or. en

Módosítás 909
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Gyakorlati lépések elősegítendő annak 
biztosítását, hogy a Horizont 2020 
program keretében finanszírozott 
kutatások eredményeit elsősorban az 
Unióban hasznosítsák.

Or. it

Módosítás 910
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A lehető legszélesebb körben 
megkönnyíteni a tudományos és egyetemi 
publikációkhoz, valamint a kutatásokból 
származó adatokhoz való hozzáférést 
ezekben a régiókban.

Or. fr
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Módosítás 911
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 4 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Támogatni a hármas spirál modellje 
alapján szerveződő partnerségek 
hálózatának fejlesztését olyan régiókban, 
melyek együtt tudnak működni az említett 
ikerintézményi tevékenységekben, a bevált 
gyakorlatok cseréjét, beágyazni az EKT 
tanszékeket a regionális kutatási és 
innovációs rendszerekbe, támogatni az 
azonosított regionális kompetenciákhoz 
kapcsolódó nemzetközi hálózatokat és az 
intelligens szakosodás stratégiáihoz 
kapcsolódó bevált gyakorlatok 
megosztását.

Or. en

Módosítás 912
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont – 4 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Támogatni azon intézkedéseket, melyek 
a projektkonzorciumoknak az EU 12 
tagállamaiban lévő kutatóközpontok általi 
vezetését segítik elő, valamint a 
projektszervezésről és vezetésről szóló 
képzést.

Or. en

Módosítás 913
Christian Ehler
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2. [...] törölve

Or. en

Módosítás 914
Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.1. pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2.1. Az innovatív Unió és az európai 
kutatási térség tudásalapjának és 
támogatásának megerősítése

6.2.1. az Innovatív Unió és az Európai 
Kutatási Térség tudásalapjának és 
támogatásának megerősítése a kedvezőtlen 
gazdasági és társadalmi körülményekkel 
összefüggésben;

Or. en

Módosítás 915
Marisa Matias

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházások értékelése és prioritási 
rendbe állítása, valamint az innovatív Unió 
és az európai kutatási térség megerősítése 
céljából támogatást fognak kapni a kutatási
és innovációs politikák, az európai és 
harmadik országbeli rendszerek és 
szereplők elemzése, valamint a mutatók, 
adatok és információs infrastruktúrák 
kialakítása. Ugyancsak szükség lesz 
előretekintő tevékenységekre és úttörő 
kezdeményezésekre, gazdasági elemzésre, 

A beruházások értékelése és prioritási 
rendbe állítása, valamint az innovatív Unió 
és az európai kutatási térség megerősítése 
céljából támogatást fognak kapni a kutatási 
és innovációs politikák, az európai és 
harmadik országbeli rendszerek és 
szereplők elemzése, valamint a mutatók, 
adatok és információs infrastruktúrák 
kialakítása. Ugyancsak szükség lesz 
előretekintő tevékenységekre és úttörő 
kezdeményezésekre, gazdasági elemzésre, 



PE492.826v02-00 120/181 AM\909647HU.doc

HU

szakpolitikák nyomon követésére, 
kölcsönös tanulásra, koordinációs 
eszközökre és tevékenységekre, valamint 
hatásbecslési és értékelési módszerek 
kifejlesztésére, kihasználva a kutatásban 
érdekelt felek, vállalatok, hatóságok és 
polgárok részéről érkező közvetlen 
visszajelzéseket.

szakpolitikák nyomon követésére, 
kölcsönös tanulásra, koordinációs 
eszközökre és tevékenységekre, valamint 
hatásbecslési és értékelési módszerek 
kifejlesztésére, kihasználva a kutatásban 
érdekelt felek, vállalatok, hatóságok, civil 
szervezetek és polgárok részéről érkező 
közvetlen visszajelzéseket.

Or. en

Módosítás 916
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beruházások értékelése és prioritási 
rendbe állítása, valamint az innovatív Unió 
és az európai kutatási térség megerősítése 
céljából támogatást fognak kapni a kutatási 
és innovációs politikák, az európai és 
harmadik országbeli rendszerek és 
szereplők elemzése, valamint a mutatók, 
adatok és információs infrastruktúrák 
kialakítása. Ugyancsak szükség lesz 
előretekintő tevékenységekre és úttörő 
kezdeményezésekre, gazdasági elemzésre, 
szakpolitikák nyomon követésére, 
kölcsönös tanulásra, koordinációs 
eszközökre és tevékenységekre, valamint 
hatásbecslési és értékelési módszerek 
kifejlesztésére, kihasználva a kutatásban 
érdekelt felek, vállalatok, hatóságok és 
polgárok részéről érkező közvetlen 
visszajelzéseket.

A beruházások értékelése és prioritási 
rendbe állítása, valamint az innovatív Unió 
és az európai kutatási térség megerősítése 
céljából támogatást fognak kapni a kutatási 
és innovációs politikák, az európai és 
harmadik országbeli rendszerek és 
szereplők elemzése, valamint a mutatók, 
adatok és információs infrastruktúrák 
kialakítása. Ugyancsak szükség lesz 
előretekintő tevékenységekre és úttörő 
kezdeményezésekre, gazdasági elemzésre, 
szakpolitikák nyomon követésére, 
kölcsönös tanulásra, koordinációs 
eszközökre és tevékenységekre, valamint 
hatásbecslési és értékelési módszerek 
kifejlesztésére, kihasználva a kutatásban 
érdekelt felek, vállalatok, hatóságok, civil 
szervezetek és polgárok részéről érkező 
közvetlen visszajelzéseket.

Or. en

Módosítás 917
Marisa Matias
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.1. pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovatív Unió kezdeményezés 
megvalósítása érdekében ugyancsak 
szükség van a piac által vezérelt (állami és 
magánszektorbeli) innováció támogatására, 
a cégek innovációs kapacitásának és 
Európa versenyképességnek növelése 
céljából. Ez megköveteli az általános 
innovációs keretfeltételek javítását, 
valamint azon egyedi akadályok 
elhárítását, amelyek az innovatív cégek 
növekedésének útjában állnak. Támogatást 
kapnak a hatékony innovációs támogató 
mechanizmusok (pl. jobb klaszterirányítás, 
állami-magán partnerségek és hálózati 
együttműködés), a magas fokon 
specializált innovációs támogató 
szolgáltatások (pl. szellemi tulajdonjogok 
kezelése/kihasználása, innovációkezelés, 
beszerzői hálózatok) és az innovációval 
kapcsolatos állami politikák 
felülvizsgálata. A kkv-k sajátos 
problémáinak támogatása az „Innováció a 
kkv-k keretében” konkrét célkitűzés 
alapján történik.

Az innovatív Unió kezdeményezés 
megvalósítása érdekében ugyancsak 
szükség van a piac által vezérelt  (állami és 
magánszektorbeli) és a nem piac által 
vezérelt innováció támogatására, a cégek 
innovációs kapacitásának és Európa 
versenyképességnek, valamint a 
társadalmi, gazdasági és ökológiai 
rugalmasság növelése céljából. Ez 
megköveteli az általános innovációs 
keretfeltételek javítását, valamint azon 
egyedi akadályok elhárítását, amelyek az 
innovatív cégek növekedésének útjában 
állnak. Támogatást kapnak a hatékony 
innovációs támogató mechanizmusok (pl. 
jobb klaszterirányítás, állami-magán 
partnerségek és hálózati együttműködés), a 
magas fokon specializált innovációs 
támogató szolgáltatások (pl. szellemi 
tulajdonjogok kezelése/kihasználása, 
innovációkezelés, beszerzői hálózatok) és 
az innovációval kapcsolatos állami 
politikák felülvizsgálata. A kkv-k sajátos 
problémáinak támogatása az „Innováció a 
kkv-k keretében” konkrét célkitűzés 
alapján történik.

Or. en

Módosítás 918
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.1. pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovatív Unió kezdeményezés 
megvalósítása érdekében ugyancsak 

Az innovatív Unió kezdeményezés 
megvalósítása érdekében ugyancsak 
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szükség van a piac által vezérelt (állami és 
magánszektorbeli) innováció támogatására, 
a cégek innovációs kapacitásának és 
Európa versenyképességnek növelése 
céljából. Ez megköveteli az általános 
innovációs keretfeltételek javítását, 
valamint azon egyedi akadályok 
elhárítását, amelyek az innovatív cégek 
növekedésének útjában állnak. Támogatást 
kapnak a hatékony innovációs támogató 
mechanizmusok (pl. jobb klaszterirányítás, 
állami-magán partnerségek és hálózati 
együttműködés), a magas fokon 
specializált innovációs támogató 
szolgáltatások (pl. szellemi tulajdonjogok 
kezelése/kihasználása, innovációkezelés, 
beszerzői hálózatok) és az innovációval 
kapcsolatos állami politikák 
felülvizsgálata. A kkv-k sajátos 
problémáinak támogatása az „Innováció a 
kkv-k keretében” konkrét célkitűzés 
alapján történik.

szükség van a piac által vezérelt (állami és 
magánszektorbeli) és a nem piac által 
vezérelt innováció támogatására, a magán 
és közszféra szereplői és a polgárok
innovációs kapacitásának és Európa 
versenyképességnek, valamint a 
társadalmi, gazdasági és ökológiai 
rugalmasság növelése céljából. Ez 
megköveteli az általános innovációs 
keretfeltételek javítását, valamint azon 
egyedi akadályok elhárítását, amelyek az 
innovatív cégek növekedésének útjában 
állnak. Támogatást kapnak a hatékony 
innovációs támogató mechanizmusok (pl. 
jobb klaszterirányítás, állami-magán 
partnerségek és hálózati együttműködés), a 
magas fokon specializált innovációs 
támogató szolgáltatások (pl. szellemi 
tulajdonjogok kezelése/kihasználása, 
innovációkezelés, beszerzői hálózatok) és 
az innovációval kapcsolatos állami 
politikák felülvizsgálata. A kkv-k sajátos 
problémáinak támogatása az „Innováció a 
kkv-k keretében” konkrét célkitűzés 
alapján történik.

Or. en

Módosítás 919
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.1. pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

További célként kell kitűzni a szellemi 
tulajdon portfólióinak nagyobb 
átláthatóságát biztosító új módszerek és 
eszközök kidolgozását és irányítását, a 
szellemi tulajdonjog megosztásának 
előmozdítását, az engedélyek 
kialakításának szisztematikusabbá tételét 
a tranzakciók elősegítésére, beleértve a 
kkv-k és közintézmények azon lehetőségét, 
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hogy aktívabban részt vegyenek az 
innovációban.

Or. fr

Módosítás 920
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.1. pont – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meg kell vizsgálni szabadalmi csoportok 
létrehozását egyes technológiai 
területeken az ipari tulajdonjogok közös 
felhasználásának lehetővé tételére a jog 
tulajdonosának fizetett megfelelő díj 
ellenében.

Or. fr

Módosítás 921
Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.2. pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2.2. Új innovációs formák, többek között 
a szociális innováció és a kreativitás 
felfedezése

6.2.2. Az innováció új formáinak 
feltérképezése és megértése, beleértve a 
társadalmi innovációt és kreativitást is

Or. en

Módosítás 922
Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.3. pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2.3. A társadalmi elkötelezettség 
biztosítása a kutatásban és az 
innovációban

törölve

Az innovációs ciklusban való interakció 
minden társadalmi szereplő számára 
történő lehetővé tétele megnöveli az 
innovációs eredmények minőségét, 
relevanciáját, elfogadhatóságát és 
fenntarthatóságát azáltal, hogy integrálja 
a társadalom érdekeit és értékrendjét. Ez 
sajátos készségek, tudás és képességek 
kifejlesztését igényli úgy egyéni, mint 
szervezeti, valamint nemzeti és 
transznacionális szinteken. 
Tudományosan képzett, felelősségteljes és 
kreatív társadalom kerül majd kinevelésre 
a megfelelő tudományos oktató módszerek 
elősegítése és az ezekre irányuló kutatás 
révén. A nemek közötti egyenlőséget 
elsősorban a kutatóintézmények 
szervezetében történő változások, valamint 
a kutató tevékenységek tartalmának és 
tervezésének támogatása fogja elősegíteni. 
A tudás tudományos közösségekben és 
szélesebb közönség körében történő 
körforgásának javítása érdekében az 
államilag finanszírozott kutatási 
eredmények hozzáférhetősége és 
felhasználása továbbfejlesztésre kerül. Az 
érintett nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés keretein belül 
támogatásban fog részesülni az alapvető 
etikai elvekre, többek között az alapjogi 
chartában és az összes vonatkozó uniós 
jogszabályban és egyezményben tükrözött 
alapvető etikai elvekre alapuló etikai 
keret.

Or. en

Módosítás 923
Maria Da Graça Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.3. pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2.3. A társadalmi elkötelezettség 
biztosítása a kutatásban és az 
innovációban

6.2.3. A tudomány a társadalommal és a 
társadalomért

Or. en

Módosítás 924
Anna Záborská

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovációs ciklusban való interakció 
minden társadalmi szereplő számára 
történő lehetővé tétele megnöveli az 
innovációs eredmények minőségét, 
relevanciáját, elfogadhatóságát és 
fenntarthatóságát azáltal, hogy integrálja a 
társadalom érdekeit és értékrendjét. Ez 
sajátos készségek, tudás és képességek 
kifejlesztését igényli úgy egyéni, mint 
szervezeti, valamint nemzeti és 
transznacionális szinteken. Tudományosan 
képzett, felelősségteljes és kreatív 
társadalom kerül majd kinevelésre a 
megfelelő tudományos oktató módszerek 
elősegítése és az ezekre irányuló kutatás 
révén. A nemek közötti egyenlőséget 
elsősorban a kutatóintézmények 
szervezetében történő változások, valamint 
a kutató tevékenységek tartalmának és 
tervezésének támogatása fogja elősegíteni.
A tudás tudományos közösségekben és 
szélesebb közönség körében történő 
körforgásának javítása érdekében az 
államilag finanszírozott kutatási 
eredmények hozzáférhetősége és 
felhasználása továbbfejlesztésre kerül. Az 

Az innovációs ciklusban való interakció 
minden társadalmi szereplő számára 
történő lehetővé tétele megnöveli az 
innovációs eredmények minőségét, 
relevanciáját, elfogadhatóságát és 
fenntarthatóságát azáltal, hogy integrálja a 
társadalom érdekeit és értékrendjét. Ez 
sajátos készségek, tudás és képességek 
kifejlesztését igényli úgy egyéni, mint 
szervezeti, valamint nemzeti és 
transznacionális szinteken. Tudományosan 
képzett, felelősségteljes és kreatív 
társadalom kerül majd kinevelésre a 
megfelelő tudományos oktató módszerek 
elősegítése és az ezekre irányuló kutatás 
révén. A nők és férfiak közötti 
egyenlőséget elsősorban a 
kutatóintézmények szervezetében történő 
változások, valamint a kutató 
tevékenységek tartalmának és tervezésének
támogatásával kell elősegíteni. A tudás 
tudományos közösségekben és szélesebb 
közönség körében történő körforgásának 
javítása érdekében az államilag 
finanszírozott kutatási eredmények 
hozzáférhetősége és felhasználása 
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érintett nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés keretein belül 
támogatásban fog részesülni az alapvető 
etikai elvekre, többek között az alapjogi 
chartában és az összes vonatkozó uniós 
jogszabályban és egyezményben tükrözött 
alapvető etikai elvekre alapuló etikai keret.

továbbfejlesztésre kerül. Az érintett 
nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés keretein belül 
támogatásban fog részesülni az alapvető 
etikai elvekre, többek között az alapjogi 
chartában és az összes vonatkozó uniós 
jogszabályban és egyezményben tükrözött 
alapvető etikai elvekre alapuló etikai keret.

Or. en

Módosítás 925
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innovációs ciklusban való interakció 
minden társadalmi szereplő számára 
történő lehetővé tétele megnöveli az 
innovációs eredmények minőségét, 
relevanciáját, elfogadhatóságát és 
fenntarthatóságát azáltal, hogy integrálja
a társadalom érdekeit és értékrendjét. Ez 
sajátos készségek, tudás és képességek 
kifejlesztését igényli úgy egyéni, mint 
szervezeti, valamint nemzeti és 
transznacionális szinteken. 
Tudományosan képzett, felelősségteljes és 
kreatív társadalom kerül majd kinevelésre 
a megfelelő tudományos oktató módszerek 
elősegítése és az ezekre irányuló kutatás 
révén. A nemek közötti egyenlőséget 
elsősorban a kutatóintézmények 
szervezetében történő változások, valamint 
a kutató tevékenységek tartalmának és 
tervezésének támogatása fogja elősegíteni. 
A tudás tudományos közösségekben és 
szélesebb közönség körében történő
körforgásának javítása érdekében az
államilag finanszírozott kutatási 
eredmények hozzáférhetősége és 
felhasználása továbbfejlesztésre kerül. Az
érintett nemzetközi szervezetekkel való 

A tudomány és a társadalom közötti 
hatékony párbeszéd kialakítása, az új 
tehetségek tudományos területre történő
terelése, valamint a tudományos kiválóság 
társadalmi érzékenységgel és felelősséggel
történő ötvözésének érdekében az alábbi 
tevékenységek fognak támogatást kapni:
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együttműködés keretein belül 
támogatásban fog részesülni az alapvető 
etikai elvekre, többek között az alapjogi 
chartában és az összes vonatkozó uniós 
jogszabályban és egyezményben tükrözött 
alapvető etikai elvekre alapuló etikai 
keret.

– vonzó tudományos és műszaki karrierek 
fiatal diákok számára: a tudományos 
karrierek iskolai előmozdítása a 
tudomány, technológia és mérnöki 
tevékenységek területén; az egyetemek 
megnyitása a fiatal diákok előtt; valamint 
az interaktív és vonzó tudományos 
múzeumok előmozdítása a nemzeti és 
regionális hatóságok által; a fenntartható 
kapcsolatok támogatása iskolák és 
kutatóintézetek, valamint a diákok, a 
családjaik, a természettudományokat 
oktató tanárok és a kutatók között; 
felemelkedő generációk bevonása a 
fiatalokkal foglalkozó agytrösztök, viták, 
tudományos és műszaki pályák 
népszerűsítése, valamint a kreativitást 
serkentő versenyek és a pedagógiai 
újítások révén.

Or. en

Módosítás 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.3. a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2.3a. Olyan folyamatok kutatása és 
összehasonlítása, amelyek kedvező 
hátteret biztosítanak a kreativitásnak és az 
innovációnak.
Az innovációt szolgáló társadalmi, 
kulturális, gazdasági és politikai 
kontextus jobb megértésének biztosítását 
prioritásként kell kezelni. Új tudásra van 
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szükség arra vonatkozóan, hogy hogyan 
keletkeznek és virágzanak az „innovatív 
társadalmak”. A jelenlegi nemzetközi 
gazdasági kontextusban ehhez az 
innovatív társadalmi-gazdasági környezet 
fenntarthatóságához szükséges feltételek 
új szemszögből való vizsgálatára van 
szükség, mely részletes és módszeres 
terepmunkán és összehasonlító elemzésen 
alapul.
A szociális kohézió, a kiszámítható 
igazságszolgáltatás, az oktatás, a 
demokrácia, a tolerancia és a sokszínűség 
olyan tényezők, melyeket gondosan meg 
kell vizsgálni az európai komparatív 
előnyök azonosítása és világszintű jobb 
kihasználása céljából, és az innovációs 
politikák jobb, bizonyítékokkal 
alátámasztott támogatása céljából.
Különösen annak szerepét kell jól 
megérteni, ahogyan a fiatalok észlelik az 
innovációs lehetőségeket a jelenlegi, 
számos uniós régióban magas 
munkanélküliséggel jellemzett gazdasági 
környezetben, az oktatás és az agyelszívás 
vonatkozásában.
Jobban meg kell érteni a kockázatkezelési 
politikák szerepét az innovációs politikák 
és az innovációt alakító tényezők és 
szereplők vonatkozásában. Rendkívül 
fontos az innováció összefüggésében 
néhány jelenlegi vitás kérdés –
nevezetesen a kockázat kontra 
elővigyázatosság vita vagy az elhatárolt 
szabályozói környezetek szerepének –
tisztázása, ami új, elfogulatlan 
tudományos megközelítést igényel.

Or. en

Módosítás 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.4. pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2.4. Koherens és hatékony 
együttműködés előmozdítása harmadik 
országokkal

6.2.4. Annak megértése, hogy a kutatás és 
a továbbképzés területén a harmadik 
országokkal történő koherens és hatékony 
együttműködés hogyan mozdítja elő az 
innovációt.

Or. en

Módosítás 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.4. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Horizontális tevékenységek fogják 
biztosítani a nemzetközi együttműködés 
stratégiai fejlesztését a „Horizont 2020” 
keretprogramon keresztül, és azok a több 
területet érintő politikai célkitűzésekkel is 
foglalkozni fognak. A kutatással és 
innovációval kapcsolatos, harmadik 
országokkal, régiókkal, nemzetközi 
fórumokon és szervezetekben folytatott 
kétoldalú, többoldalú és biregionális 
politikai párbeszéd támogatását célzó 
tevékenységek elő fogják segíteni a 
politikai eszmecserét, a közös tanulást és a 
prioritások meghatározását, elő fogják 
mozdítani a kölcsönös hozzáférést az egyes 
programokhoz és nyomon fogják követni 
az együttműködés hatását. A hálózatépítési 
és ikerintézményi együttműködési 
tevékenységek elő fogják segíteni az 
optimális partnerségi kapcsolatokat a 
kutatás és az innováció szereplői között 
mindkét oldalon, és fejleszteni fogják a 
kompetenciákat és az együttműködési 
képességet a kevésbé fejlett harmadik 
országokban. A tevékenységek elő fogják 

Horizontális tevékenységek fogják 
biztosítani a nemzetközi együttműködés 
stratégiai fejlesztését a „Horizont 2020” 
keretprogramon keresztül, és azok a több 
területet érintő politikai célkitűzésekkel is 
foglalkozni fognak. Szükség van a 
kutatással és innovációval kapcsolatos, 
harmadik országokkal, régiókkal, 
nemzetközi fórumokon és szervezetekben 
folytatott kétoldalú, többoldalú és 
biregionális politikai párbeszéd 
támogatását célzó tevékenységek
megértésére és előmozdítására, melyek elő 
fogják segíteni a politikai eszmecserét, a 
közös tanulást és a prioritások 
meghatározását, elő fogják mozdítani a 
kölcsönös hozzáférést az egyes 
programokhoz és nyomon fogják követni 
az együttműködés hatását. A hálózatépítési 
és ikerintézményi együttműködési 
tevékenységek elő fogják segíteni az 
optimális partnerségi kapcsolatokat a 
kutatás és az innováció szereplői között 
mindkét oldalon, és fejleszteni fogják a 
kompetenciákat és az együttműködési 
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mozdítani az uniós és nemzeti szintű 
együttműködési politikák és programok 
összehangolását, valamint a tagállamok és 
társult országok harmadik országokkal 
történő közös cselekvéseit annak 
érdekében, hogy fokozzák azok 
összhatását. Végül megszilárdításra és 
megerősítésre kerül Európa kutatási és 
innovációs „jelenléte” a harmadik 
országokban, különösen az európai
„tudományos és innovációs házak” 
létrehozása, valamint olyan európai 
szervezeteknek nyújtott szolgáltatások 
előmozdítása révén, amelyek kiterjesztik 
tevékenységüket harmadik országokra, 
továbbá más tagállambeli és társult 
országbeli szervezetek vagy kutatók 
számára harmadik országokkal közösen 
létrehozott kutatóközpontok 
megnyitásának előmozdításán keresztül.

képességet a kevésbé fejlett harmadik 
országokban. A tevékenységek fel fogják 
tárni és elő fogják mozdítani az uniós és 
nemzeti szintű együttműködési politikák és 
programok összehangolását, valamint a 
tagállamok és társult országok harmadik 
országokkal történő közös cselekvéseit 
annak érdekében, hogy fokozzák azok 
összhatását. Végül megszilárdításra és 
megerősítésre kerül Európa kutatási és 
innovációs „jelenléte” a harmadik 
országokban, különösen az európai
„tudományos és innovációs házak” 
létrehozása, valamint olyan európai 
szervezeteknek nyújtott szolgáltatások 
előmozdítása révén, amelyek kiterjesztik 
tevékenységüket harmadik országokra, 
továbbá más tagállambeli és társult 
országbeli szervezetek vagy kutatók 
számára harmadik országokkal közösen 
létrehozott kutatóközpontok 
megnyitásának előmozdításán keresztül.

Or. en

Módosítás 929
Vicky Ford

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. pont – 6.2.4. a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2.4a. A kiválóság terjesztése és a 
részvétel szélesítése
Az európai helyi térségeken, régiókon és 
tagállamokon belüli kutatási és 
innovációs szakadék megszüntetésének 
elősegítése érdekében a strukturális 
alapokkal való kiegészítő jelleg és alapos 
szinergiák kidolgozására kerül sor a 
kezdeti szakaszban (kapacitásépítés a 
tagállamokban a „Horizont 2020” 
keretprogramban való részvételük 
megfelelőbb előkészítése céljából) és a 
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későbbiekben is (a „Horizont 2020” 
keretprogramból származó kutatási és 
innovációs eredmények hasznosítása és 
terjesztése). Amennyiben lehetséges, elő 
kell segíteni a két eszköz közötti 
interoperabilitást. Ösztönözni kell a 
kumulatív vagy összetett finanszírozást.
Ebben az összefüggésben az intézkedések 
arra irányulnak majd, hogy az Európa 
tehetségbázisában rejlő potenciált a 
legteljesebb mértékben ki lehessen 
aknázni, és hogy optimalizálni lehessen a 
kutatás és innováció gazdasági és 
társadalmi hatását, ami a kohéziós 
politikai alapok politikáitól és akcióitól 
ugyan eltérő, azonban kiegészíti azokat. 
Ezen intézkedések közé tartoznak az 
alábbiak:
a) A kevésbé fejlett térségek, régiók és 
tagállamok feltörekvő intézeteinek, 
kiválósági központjainak és innovatív 
régióinak verseny szempontú 
összekapcsolása vezető nemzetközi 
megfelelőikkel Európa más területeiről. 
Ez csapatba foglalja majd a kiváló 
kutatóintézeteket vagy részlegeket és a 
kevésbé fejlett térségekben vagy régiókban 
találhatókat, ikerintézményi 
csereprogramokat, szakértői tanácsot és 
segítséget, valamint a kiválósági 
központok létrehozása tekintetében közös 
stratégiák kifejlesztését vonja maga után. 
Ezeket a kohéziós politikai alapokon 
keresztül finanszírozhatják a kevésbé 
fejlett régiókban. Megfontolásra kerül a 
kevésbé fejlett régiókban az innovatív 
klaszterekkel való kapcsolatépítés és a 
kiválóság elismerése – szakmai értékelés 
és kiválósági minősítő oklevelek révén –
azon intézmények esetében, amelyek 
megfelelnek a nemzetközi normáknak.
b) 40 darab „EKT tanszékek” alapítása, 
hogy a kiemelkedő elméleti szakembereket 
a kutatási kiválóság elérésére egyértelmű 
potenciállal rendelkező intézetekhez vagy 
részlegekhez vonzzák, annak érdekében, 
hogy segítsék ezen intézményeket e 
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potenciáljuk legteljesebb 
felszabadításában, ezáltal megteremtve az 
Európai Kutatási Térségben a kutatás és 
innováció egyenlő feltételeit. Ebbe bele 
fog tartozni a versenyképes kutatási 
környezet létrehozásához szükséges 
intézményi támogatás, és azok a 
keretfeltételek, amelyek a legkiválóbb 
kutató tehetségek ezen intézményekbe 
való vonzásához, megtartásához és 
képzéséhez szükségesek.
c) „Kiválósági pecsét” odaítélése a 
kedvezően elbírált EKK-, Maria 
Skłodowska-Curie- vagy együttműködésen 
alapuló olyan projektjavaslatoknak, 
amelyek költségvetési korlátozások miatt 
nem tudtak finanszírozáshoz jutni. A 
nemzeti és regionális alapokat tehát arra 
lehetne ösztönözni, hogy járuljanak hozzá 
azon projektek finanszírozásához, 
amelyek megfelelnek a kiválósági 
kritériumoknak, de az európai források 
hiánya miatt nem finanszírozhatóak.
d) „Kiválósági pecsét” odaítélése 
befejezett projekteknek a nyomon követés 
(pl. kísérleti modellek, demonstrációs 
projektek vagy a kutatási eredmények 
felmérése) nemzeti vagy regionális 
forrásokból történő finanszírozásának 
elősegítése érdekében.
e) EKK „visszatérési támogatás” 
odaítélése olyan kutatóknak, akik jelenleg 
Európán kívül dolgoznak, és vissza 
akarnak térni Európába.
f) Az együttműködésen alapuló kutatási 
projektek kedvezményezett szervezetei és a 
főként a projektben közvetlenül részt vevő 
országoktól eltérő országokban 
letelepedett más jogalanyokkal és 
szervezetek körében a képzési lehetőségek 
különös céljával megkötött kiegészítő 
megállapodások támogatása (nevezetesen 
doktori és poszt-doktori álláshelyek)
g) A kiemelkedő minőségű intézményi
kutatási és innovációs hálózat kiépítését 
szolgáló sikeres hálózatok megerősítése. 
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Európa szerte a „kiválósági pontok” 
(csúcsminőségű tudományos közösségek 
és korai karrier vizsgálók) azonosítását és 
összekapcsolását szolgáló tevékenységek 
előmozdítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani a COST-ra.
h) Különleges képzési mechanizmusok 
kifejlesztése a „Horizont 2020”-ban való 
részvétel módjára vonatkozóan, teljes 
mértékben kiaknázva a nemzeti kapcsolati 
pontokhoz hasonló, már meglévő 
hálózatok előnyeit.
i) Doktori és poszt-doktori ösztöndíjak, 
valamint magas szintű tanulmányi 
ösztöndíjak meghirdetése mérnököknek, 
hogy hozzáférhessenek valamennyi 
európai nemzetközi kutatási 
infrastruktúrához, beleértve a nemzetközi 
tudományos szervezetek által 
működtetetteket is.
j) Az intelligens specializációs stratégiák 
fejlesztésének és nyomon követésének 
támogatása. Kialakításra kerül egy 
szakpolitika támogató eszköz és a 
regionális szintű szakpolitikai képzést 
nemzetközi szakemberek által végzett 
értékeléssel és a bevált gyakorlatok 
megosztásával segítik elő.
k) Egy olyan online piactér létrehozása, 
ahol a szellemi tulajdon hirdethető, hogy 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
birtokosait és használói találkozhassanak.

Or. en

Indokolás

A Carvalho-jelentés 58. módosítása alapján, a létrehozandó EKT-tanszékek számának 
korlátozásával.

Módosítás 930
Maria Da Graça Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2a. Reflektív társadalmak – kulturális 
örökség és európai identitás
A cél, hogy megkönnyítsük Európa 
szellemi alapjainak, történelmének és a 
számos európai és Európán kívüli 
hatásnak a megértését, amelyek mai 
életünket is befolyásolják. Európát a 
különböző hagyományok, valamint 
regionális és nemzeti identitások 
változatossága jellemzi. Ezt a 
sokszínűséget és a benne rejlő 
lehetőségeket el kell ismerni és meg kell 
vizsgálni.
Az európai könyvtári – ideértve a digitális 
könyvtárakat is – , levéltári, múzeumi, 
képtári és más közintézményekben 
található gyűjtemények a 
tanulmányozható dokumentumok és 
tárgyak gazdag és kiaknázatlan tárházát 
jelentik. A kulturális örökség e forrásai az 
egyes tagállamok történelmét, ugyanakkor 
az Európai Uniónak az idők során 
felhalmozódott közös örökségét is 
képviselik. Ezeket az anyagokat – az új és 
innovatív technológiák és integrált 
információs szolgáltatások 
alkalmazásával is – a kutatók és a 
polgárok rendelkezésére kell bocsátani 
annak érdekében, hogy a múlt 
tanulmányozásával tekinthessenek a 
jövőbe, és hogy hozzájáruljunk az európai 
részvételen alapuló megértéshez. A 
kulturális örökség ilyen formában való 
hozzáférhetősége és megőrzése szükséges 
az európai kultúrákon belül és között 
jelenleg élő kapcsolatok életképességéhez, 
átgondolva a kulturális örökségnek a 
posztindusztriális gazdaságban erős 
gazdasági mozgatórugóként betöltött 
fontos szerepét és a fenntartható 
gazdasági növekedéshez való 
hozzájárulását is.
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Or. en

Módosítás 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2. a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Indokolás

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
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competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Módosítás 932
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3. [...] törölve

Or. en

Módosítás 933
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3. Biztonságos társadalmak 6.3. Az emberek biztonságának javítása, a 
szabadság és a polgári szabadságjogok 
védelme

Or. en

Módosítás 934
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió, annak polgárai és 
nemzetközi partnerei számos biztonsági 
veszéllyel kerülnek szembe, mint például a 
bűnözés, a terrorizmus, valamint az ember 
okozta vagy természeti katasztrófák 
következtében kialakuló vészhelyzetek. 
Ezek a fenyegetettségek átterjedhetnek a 
határokon, és célpontjaik lehetnek fizikai 
objektumok vagy a világháló. A hatóságok 
és magánszemélyek internetes lapjai elleni 
támadások így például nem csupán a 
polgárok bizalmát ássák alá, de súlyos 
károkat okozhatnak olyan létfontosságú 
ágazatoknak, mint az energia, a 
közlekedés, az egészségügy, a pénzügyek 
vagy a távközlés.

törölve

Or. en

Módosítás 935
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió, annak polgárai és 
nemzetközi partnerei számos biztonsági
veszéllyel kerülnek szembe, mint például a 
bűnözés, a terrorizmus, valamint az ember 
okozta vagy természeti katasztrófák
következtében kialakuló vészhelyzetek.
Ezek a fenyegetettségek átterjedhetnek a 
határokon, és célpontjaik lehetnek fizikai 
objektumok vagy a világháló. A hatóságok 
és magánszemélyek internetes lapjai elleni 
támadások így például nem csupán a 
polgárok bizalmát ássák alá, de súlyos 
károkat okozhatnak olyan létfontosságú 
ágazatoknak, mint az energia, a 
közlekedés, az egészségügy, a pénzügyek 

Az Európai Unió, annak polgárai és 
nemzetközi partnerei gyakran 
szembesülnek biztonsági veszélyek és 
kihívások – mint például bűncselekmények,
terrorizmus, etnikai és politikai 
konfliktusok, valamint ember okozta vagy 
természeti katasztrófák nyomán kialakuló
tömeges szükséghelyzetek – egész sorával.
Ezek a kihívások átterjedhetnek a 
határokon, és célpontjaik lehetnek fizikai 
objektumok vagy a világháló. A hatóságok 
és magánszemélyek internetes lapjai elleni 
támadások így például nem csupán a 
polgárok bizalmát ássák alá, de súlyos 
károkat okozhatnak olyan létfontosságú 
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vagy a távközlés. ágazatoknak, mint az energia, a 
közlekedés, az egészségügy, a pénzügyek 
vagy a távközlés.

Or. en

Módosítás 936
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió, annak polgárai és 
nemzetközi partnerei számos biztonsági 
veszéllyel kerülnek szembe, mint például a 
bűnözés, a terrorizmus, valamint az ember 
okozta vagy természeti katasztrófák 
következtében kialakuló vészhelyzetek. 
Ezek a fenyegetettségek átterjedhetnek a 
határokon, és célpontjaik lehetnek fizikai 
objektumok vagy a világháló. A hatóságok 
és magánszemélyek internetes lapjai elleni 
támadások így például nem csupán a 
polgárok bizalmát ássák alá, de súlyos 
károkat okozhatnak olyan létfontosságú 
ágazatoknak, mint az energia, a 
közlekedés, az egészségügy, a pénzügyek 
vagy a távközlés.

Az Európai Unió, annak polgárai és 
nemzetközi partnerei számos biztonsági 
veszéllyel kerülnek szembe, mint például a 
bűnözés, a terrorizmus, az illegális 
bevándorlás, valamint az ember okozta 
vagy természeti katasztrófák következtében 
kialakuló vészhelyzetek. Ezek a 
fenyegetettségek átterjedhetnek a 
határokon, és célpontjaik lehetnek fizikai 
objektumok vagy a világháló. A hatóságok 
és magánszemélyek internetes lapjai elleni 
támadások így például nem csupán a 
polgárok bizalmát ássák alá, de súlyos 
károkat okozhatnak olyan létfontosságú 
ágazatoknak, mint az energia, a 
közlekedés, az egészségügy, a pénzügyek 
vagy a távközlés.

Or. it

Módosítás 937
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E fenyegetettségek előrejelzése, 
megakadályozása és kezelése érdekében 

törölve
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innovatív technológiák, megoldások, 
előrejelző eszközök és tudás kifejlesztésére 
és alkalmazására, a szolgáltatók és a 
felhasználók közötti együttműködés 
ösztönzésére, polgári biztonsági 
megoldások megtalálására, az európai 
biztonsági ágazat, az IKT és a szolgáltató 
iparágak versenyképességének a 
javítására, valamint az Interneten a 
személyes adatokkal való visszaéléseknek 
és az emberi jogok megsértéseinek a 
megelőzésére és az ez ellen folytatott 
küzdelemre van szükség.

Or. en

Módosítás 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E fenyegetettségek előrejelzése, 
megakadályozása és kezelése érdekében 
innovatív technológiák, megoldások, 
előrejelző eszközök és tudás kifejlesztésére 
és alkalmazására, a szolgáltatók és a 
felhasználók közötti együttműködés 
ösztönzésére, polgári biztonsági 
megoldások megtalálására, az európai 
biztonsági ágazat, az IKT és a szolgáltató 
iparágak versenyképességének a javítására, 
valamint az Interneten a személyes 
adatokkal való visszaéléseknek és az 
emberi jogok megsértéseinek a 
megelőzésére és az ez ellen folytatott 
küzdelemre van szükség.

E fenyegetettségek előrejelzése, 
megakadályozása és kezelése érdekében 
innovatív technológiák, megoldások, 
előrejelző eszközök és tudás kifejlesztésére 
és alkalmazására, a szolgáltatók és a 
felhasználók közötti együttműködés 
ösztönzésére, polgári biztonsági 
megoldások megtalálására, az európai 
biztonsági ágazat, az IKT és a szolgáltató 
iparágak versenyképességének a javítására, 
valamint az Interneten a személyes 
adatokkal való visszaéléseknek és az 
emberi jogok megsértéseinek a 
megelőzésére és az ez ellen folytatott 
küzdelemre van szükség. Szükség van e
fenyegetések társadalmi vonatkozásainak 
kutatására is annak érdekében, hogy 
megértsük okait és hatásait, és hatékony 
társadalompolitikai válaszlépéseket 
tegyünk.

Or. en
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Módosítás 939
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E fenyegetettségek előrejelzése, 
megakadályozása és kezelése érdekében 
innovatív technológiák, megoldások, 
előrejelző eszközök és tudás kifejlesztésére 
és alkalmazására, a szolgáltatók és a
felhasználók közötti együttműködés 
ösztönzésére, polgári biztonsági 
megoldások megtalálására, az európai 
biztonsági ágazat, az IKT és a szolgáltató 
iparágak versenyképességének a 
javítására, valamint az Interneten a 
személyes adatokkal való visszaéléseknek 
és az emberi jogok megsértéseinek a 
megelőzésére és az ez ellen folytatott 
küzdelemre van szükség.

E fenyegetettségek előrejelzése, 
megakadályozása és kezelése érdekében 
innovatív technológiák, megoldások, 
előrejelző eszközök és tudás kifejlesztésére 
és alkalmazására, a szolgáltatók és a 
felhasználók közötti együttműködés 
ösztönzésére, polgári biztonsági 
megoldások megtalálására, valamint az 
Interneten a személyes adatokkal való 
visszaéléseknek és az emberi jogok 
megsértéseinek a megelőzésére és az ez 
ellen folytatott küzdelemre van szükség.

Or. en

Módosítás 940
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 941
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági kutatási terület koordinálása 
és fejlesztése ezáltal lényeges tényezővé 
fog válni, és segítenie fog a jelenlegi 
kutatási erőfeszítések feltérképezésében,
beleértve az előrejelzést, továbbá javítania
fogja az ezzel kapcsolatos jogi feltételeket 
és koordinációs eljárásokat, beleértve a 
jogalkotást megelőző tevékenységeket. A 
tevékenységek küldetésorientált
megközelítést fognak követni és integrálni 
fogják az idetartozó társadalmi 
dimenziókat. Támogatni fogják az EU 
belső és külső biztonsági politikáit, 
védelmi politikáját és a Lisszaboni 
Szerződés vonatkozó új előírását, valamint 
biztosítaniuk kell az informatikai 
biztonságot, az adatvédelmet és az 
egységes digitális piacba vetett bizalmat.
Az alábbi egyedi célok lesznek irányadók:

A polgárok, civil szervezetek és a politika-, 
társadalom- és bölcsészettudományok 
szorosabb bevonása a biztonsági kutatás 
területére ezáltal lényeges tényezővé fog 
válni, és segíteni fog a jelenlegi kutatási 
erőfeszítések feltérképezésében, fokozni
fogja a végzett tevékenységek jelentőségét 
és a polgárok alapvető jogainak és 
szabadságjogainak tiszteletét. A 
tevékenységek olyan megközelítést fognak 
követni, amely a kutatást a társadalmi 
problémák keretébe helyezi, és integrálni 
fogják az idetartozó társadalmi 
dimenziókat. Támogatni fogják az EU 
belső és külső biztonsági politikáit és a 
Lisszaboni Szerződés vonatkozó új 
előírását, valamint biztosítaniuk kell az 
informatikai biztonságot, az adatvédelmet 
és az egységes digitális piacba vetett 
bizalmat. Az alábbi egyedi célok lesznek 
irányadók:

Or. en

Módosítás 942
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.1. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.1. A bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem

törölve

A cél egyrészt az események elkerülése, 
másrészt azok potenciális 
következményeinek enyhítése. Ez új 
technológiákat és képességeket igényel 
(beleértve az informatikai bűnözés és az 
informatikai terrorizmus ellenieket) az 
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egészség, az élelmiszerek, a víz és a 
környezet biztonságának támogatása 
érdekében, amelyek alapvetően fontosak a 
társadalom és a gazdaság jó 
működéséhez. Az új technológiák és 
célzott képességek elő fogják segíteni a 
létfontosságú infrastruktúrák, rendszerek 
és szolgáltatások (többek között a 
kommunikáció, a közlekedés, az 
egészségügy, az élelmiszerek, a víz, az 
energia, a logisztikai és az ellátási lánc, 
valamint a környezet) védelmét. Ide fog 
tartozni a kritikus állami és 
magáninfrastruktúra-hálózatok és 
szolgáltatások elemzése, és minden típusú 
fenyegetettséggel szembeni védelme.

Or. en

Módosítás 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.1. pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.1. A bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem

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

Or. en

Módosítás 944
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél egyrészt az események elkerülése, törölve
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másrészt azok potenciális 
következményeinek enyhítése. Ez új 
technológiákat és képességeket igényel 
(beleértve az informatikai bűnözés és az 
informatikai terrorizmus ellenieket) az 
egészség, az élelmiszerek, a víz és a 
környezet biztonságának támogatása 
érdekében, amelyek alapvetően fontosak a 
társadalom és a gazdaság jó 
működéséhez. Az új technológiák és 
célzott képességek elő fogják segíteni a 
létfontosságú infrastruktúrák, rendszerek 
és szolgáltatások (többek között a 
kommunikáció, a közlekedés, az 
egészségügy, az élelmiszerek, a víz, az 
energia, a logisztikai és az ellátási lánc,
valamint a környezet) védelmét. Ide fog 
tartozni a kritikus állami és 
magáninfrastruktúra-hálózatok és 
szolgáltatások elemzése, és minden típusú 
fenyegetettséggel szembeni védelme.

Or. en

Módosítás 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél egyrészt az események elkerülése, 
másrészt azok potenciális 
következményeinek enyhítése. Ez új
technológiákat és képességeket igényel 
(beleértve az informatikai bűnözés és az 
informatikai terrorizmus ellenieket) az 
egészség, az élelmiszerek, a víz és a 
környezet biztonságának támogatása 
érdekében, amelyek alapvetően fontosak a 
társadalom és a gazdaság jó működéséhez.
Az új technológiák és célzott képességek 
elő fogják segíteni a létfontosságú 
infrastruktúrák, rendszerek és 
szolgáltatások (többek között a 

A cél egyrészt az események elkerülése, 
másrészt azok potenciális 
következményeinek enyhítése. Ez igényli 
az okok és hatások megértését, valamint új
technológiák és képességek fejlesztését 
(beleértve az informatikai bűnözés és az 
informatikai terrorizmus ellenieket) az 
egészség, az élelmiszerek, a víz és a 
környezet biztonságának támogatása 
érdekében, amelyek alapvetően fontosak a 
társadalom és a gazdaság jó működéséhez.
Az új technológiák és célzott képességek 
elő fogják segíteni a létfontosságú 
infrastruktúrák, rendszerek és 
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kommunikáció, a közlekedés, az 
egészségügy, az élelmiszerek, a víz, az 
energia, a logisztikai és az ellátási lánc, 
valamint a környezet) védelmét. Ide fog 
tartozni a kritikus állami és 
magáninfrastruktúra-hálózatok és 
szolgáltatások elemzése, és minden típusú 
fenyegetettséggel szembeni védelme.

szolgáltatások (többek között a 
kommunikáció, a közlekedés, az 
egészségügy, az élelmiszerek, a víz, az 
energia, a logisztikai és az ellátási lánc, 
valamint a környezet) védelmét. Ide fog 
tartozni a kritikus állami és 
magáninfrastruktúra-hálózatok és 
szolgáltatások elemzése, és minden típusú 
fenyegetettséggel szembeni védelme.
Figyelmet kell fordítani a bűnözés és a 
terrorizmus társadalmi és viselkedési 
vonatkozásaira e problémák okainak és 
hatásainak maradéktalan megértése 
érdekében és a kezelésükre szolgáló 
hatékony társadalompolitikai intézkedések 
azonosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 946
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.1. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél egyrészt az események elkerülése, 
másrészt azok potenciális 
következményeinek enyhítése. Ez új 
technológiákat és képességeket igényel 
(beleértve az informatikai bűnözés és az
informatikai terrorizmus ellenieket) az 
egészség, az élelmiszerek, a víz és a 
környezet biztonságának támogatása 
érdekében, amelyek alapvetően fontosak a 
társadalom és a gazdaság jó működéséhez.
Az új technológiák és célzott képességek 
elő fogják segíteni a létfontosságú 
infrastruktúrák, rendszerek és 
szolgáltatások (többek között a 
kommunikáció, a közlekedés, az 
egészségügy, az élelmiszerek, a víz, az 
energia, a logisztikai és az ellátási lánc, 
valamint a környezet) védelmét. Ide fog 

A cél egyrészt az események elkerülése, 
másrészt azok potenciális 
következményeinek enyhítése. Ehhez meg 
kell érteni a konfliktusok és az 
együttműködés kiváltó okait, új 
technológiákra és képességekre van 
szükség (beleértve az informatikai bűnözés 
és az informatikai terrorizmus ellenieket) a 
jogállamiság, a demokratikus 
elszámoltathatóság és az elszámoltatható 
és átlátható biztonsági ágazat és 
igazságszolgáltatás érdekében; az
egészség, az élelmiszerek, a víz és a 
környezet biztonságának támogatása 
érdekében, amelyek alapvetően fontosak a 
társadalom és a gazdaság jó működéséhez.
Az új elemzési eszközök, fogalmak
technológiák és célzott képességek elő 
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tartozni a kritikus állami és 
magáninfrastruktúra-hálózatok és 
szolgáltatások elemzése, és minden típusú 
fenyegetettséggel szembeni védelme.

fogják segíteni a létfontosságú 
infrastruktúrák, rendszerek és 
szolgáltatások (többek között a 
kommunikáció, a közlekedés, az 
egészségügy, az élelmiszerek, a víz, az 
energia, a logisztikai és az ellátási lánc, 
valamint a környezet) védelmét. Ide fog 
tartozni a kritikus állami és 
magáninfrastruktúra-hálózatok és 
szolgáltatások elemzése, és minden típusú 
fenyegetettséggel szembeni védelme.

Or. en

Módosítás 947
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.1. pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kutatásokra van szükség annak 
megértéséhez, hogy mi vezet az emberek 
erőszakos szélsőségessé válásához, és az 
ennek kezelésére szolgáló hatékony 
társadalompolitikai intézkedések 
azonosításához. A kitűzött cél olyan 
kutatások folytatása, amely 
bizonyítékokkal szolgál, és javaslatokat 
tesz olyan társadalompolitikai 
intézkedésekre, melyekkel hatékonyan 
megakadályozható az erőszakos 
szélsőségek kialakulása, és a társadalmi 
elégedetlenség a békés, demokratikus 
tiltakozás és párbeszéd medrébe terelhető.

Or. en

Módosítás 948
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.1. pont – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A polgárok és a választott képviselők 
bevonásával kutatásokat kell folytatni 
arra vonatkozóan is, hogy mekkora 
kockázatot kész vállalni a társadalom 
azért cserébe, hogy kevesebb legyen a 
tolakodó terrorizmus elleni intézkedés. 
Ehhez rendszeres – tudományos keretbe 
illesztett és abban folytatott – párbeszédre 
van szükség a polgárok által elfogadott 
kockázatok és betolakodás határainak 
megállapítása és az ehhez szükséges 
helyettesítések érdekében. A kutatásnak 
arra kell irányulnia, hogy alapot nyújtson 
a bizonyítékokon alapuló 
döntéshozatalhoz és a társadalmi realitást 
tükröző politikai párbeszédhez.

Or. en

Módosítás 949
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.1. pont – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

helyreállító igazságszolgáltatási eljárások 
hozzájárulhatnak a terrorizmus elleni 
stratégia „megelőzés” és „válasz” ágához 
is. A kutatásnak arra is ki kell terjednie, 
hogy a terrorizmus áldozatai mennyire 
képesek a tényleges vagy lehetséges 
támadókkal a helyreállító 
igazságszolgáltatási eljárásokban rész 
venni, segítendő a terrorizmus 
gyökereinek és az áldozatokra gyakorolt 
hatásának kölcsönös megértését. A 
kutatásnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy 
a helyreállító igazságszolgáltatási 
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eljárások milyen hatással lehetnek a 
kockázatnak kitett csoportok erőszakos 
szélsőségessé válásának megelőzésére. 
Végezetül a kutatásnak meg kell 
vizsgálnia, hogy hogyan járulhat hozzá a 
helyreállító igazságszolgáltatás a komoly 
terrorista bűncselekményektől sújtott
közösségek felépülésében.

Or. en

Módosítás 950
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.1. pont – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az incidensek megelőzése érdekében a 
kutatásnak arra kell összpontosítania, 
hogy megértsük az egyén, illetve az egyes 
társadalmi csoportok szintjén a bűnözés és 
a politikai szélsőségek, köztük a politikai 
erőszak szélsőséges formáinak, például a 
terrortámadásoknak az okait. A 
társadalomtudományok, különösen a 
szociológia, a pszichológia és a 
politikatudomány megfelelő kutatási 
módszereket és elméleteket dolgoztak ki, 
hogy választ kapjanak az efféle kutatási 
kérdésekre.

Or. en

Módosítás 951
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.2. pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.2. A biztonság határigazgatás révén 
történő erősítése

törölve

A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
felügyeleti kérdéseket – technológiák és 
képességek szükségesek a gyors 
azonosítási módszereket lehetővé tevő 
rendszerek, berendezések, eszközök, 
folyamatok és módszerek javítása céljából, 
miközben ki kell használni az EUROSUR 
teljes potenciálját. Ezeket hatékonyságuk, 
a jogi és etikai elveknek való 
megfelelőségük, arányosságuk, 
társadalmi elfogadottságuk és az alapvető 
jogok tiszteletben tartása szempontjából 
fogják kifejleszteni és tesztelni. Kutatások 
fogják alátámasztani az integrált európai 
határigazgatás javulását, többek között a 
tagjelölt országokkal, a potenciális 
tagjelölt országokkal és az európai 
szomszédságpolitika országaival való 
fokozott együttműködés révén.

Or. en

Módosítás 952
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.2. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.2. A biztonság határigazgatás révén 
történő erősítése

törölve

A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
felügyeleti kérdéseket – technológiák és 
képességek szükségesek a gyors 
azonosítási módszereket lehetővé tevő 
rendszerek, berendezések, eszközök, 
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folyamatok és módszerek javítása céljából, 
miközben ki kell használni az EUROSUR 
teljes potenciálját. Ezeket hatékonyságuk, 
a jogi és etikai elveknek való 
megfelelőségük, arányosságuk, 
társadalmi elfogadottságuk és az alapvető 
jogok tiszteletben tartása szempontjából 
fogják kifejleszteni és tesztelni. Kutatások 
fogják alátámasztani az integrált európai 
határigazgatás javulását, többek között a 
tagjelölt országokkal, a potenciális 
tagjelölt országokkal és az európai 
szomszédságpolitika országaival való 
fokozott együttműködés révén.

Or. en

Módosítás 953
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
felügyeleti kérdéseket – technológiák és 
képességek szükségesek a gyors 
azonosítási módszereket lehetővé tevő 
rendszerek, berendezések, eszközök, 
folyamatok és módszerek javítása céljából, 
miközben ki kell használni az EUROSUR 
teljes potenciálját. Ezeket hatékonyságuk, 
a jogi és etikai elveknek való 
megfelelőségük, arányosságuk, 
társadalmi elfogadottságuk és az alapvető 
jogok tiszteletben tartása szempontjából 
fogják kifejleszteni és tesztelni. Kutatások 
fogják alátámasztani az integrált európai 
határigazgatás javulását, többek között a 
tagjelölt országokkal, a potenciális 
tagjelölt országokkal és az európai 
szomszédságpolitika országaival való 
fokozott együttműködés révén.

törölve
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Or. en

Módosítás 954
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.2. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
felügyeleti kérdéseket – technológiák és 
képességek szükségesek a gyors 
azonosítási módszereket lehetővé tevő 
rendszerek, berendezések, eszközök, 
folyamatok és módszerek javítása céljából, 
miközben ki kell használni az EUROSUR 
teljes potenciálját. Ezeket hatékonyságuk, a 
jogi és etikai elveknek való 
megfelelőségük, arányosságuk, társadalmi 
elfogadottságuk és az alapvető jogok 
tiszteletben tartása szempontjából fogják 
kifejleszteni és tesztelni. Kutatások fogják 
alátámasztani az integrált európai 
határigazgatás javulását, többek között a 
tagjelölt országokkal, a potenciális tagjelölt 
országokkal és az európai 
szomszédságpolitika országaival való 
fokozott együttműködés révén.

A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
felügyeleti kérdéseket – technológiák és 
képességek szükségesek a gyors 
azonosítási módszereket lehetővé tevő 
rendszerek, berendezések, eszközök, 
folyamatok és módszerek javítása céljából, 
miközben ki kell használni az EUROSUR, 
az európai határőrizeti rendszer teljes 
potenciálját. Ezeket hatékonyságuk, a jogi 
és etikai elveknek való megfelelőségük, 
arányosságuk, társadalmi elfogadottságuk 
és az alapvető jogok tiszteletben tartása 
szempontjából fogják kifejleszteni és 
tesztelni. Kutatások fogják alátámasztani 
az integrált európai határigazgatás 
javulását, többek között a tagjelölt 
országokkal, a potenciális tagjelölt 
országokkal és az európai 
szomszédságpolitika országaival való 
fokozott együttműködés révén.

Or. en

Indokolás

A rövidítés bevezetése érdekében.

Módosítás 955
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.3. pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.3. Informatikai biztonság biztosítása törölve
Az informatikai biztonság előfeltétele 
annak, hogy az emberek, a gazdasági 
vállalkozások és a közszolgálatok 
kihasználhassák az Internet által kínált 
lehetőségeket. Ez megköveteli a 
rendszerek, hálózatok, hozzáférési 
eszközök, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságossá tételét, beleértve a számítási 
felhős technológiát („cloud computing”), 
miközben tekintettel kell lenni a különféle 
technológiák kölcsönös átjárhatóságára. 
A kutatások valós időben fogják 
megelőzni, észlelni és kezelni az 
informatikai támadásokat több domain és 
joghatóság között, és meg fogják védeni a 
kritikus fontosságú IKT-
infrastruktúrákat. A digitális társadalom 
együtt fejlődik az Internet folyamatosan 
változó felhasználásaival és 
visszaéléseivel, a közösségi kapcsolattartás 
új formáival, új mobil és helyhez kötött 
szolgáltatásokkal és a „dolgok 
Internetének” a megjelenésével. Ez új 
típusú kutatást követel meg, amelyet a 
megjelenő alkalmazások, használati 
formák és a társadalmi trendek kell, hogy 
elindítsanak. Gyors kutatási 
kezdeményezésekre lesz szükség, beleértve 
proaktív K+F téren, hogy gyors válaszokat 
lehessen adni a bizalmat és a biztonságot 
érintő új jelenlegi fejleményekre.

Or. en

Módosítás 956
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.3. pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az informatikai biztonság előfeltétele 
annak, hogy az emberek, a gazdasági 
vállalkozások és a közszolgálatok 
kihasználhassák az Internet által kínált 
lehetőségeket. Ez megköveteli a 
rendszerek, hálózatok, hozzáférési 
eszközök, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságossá tételét, beleértve a számítási 
felhős technológiát („cloud computing”), 
miközben tekintettel kell lenni a különféle 
technológiák kölcsönös átjárhatóságára. 
A kutatások valós időben fogják 
megelőzni, észlelni és kezelni az 
informatikai támadásokat több domain és 
joghatóság között, és meg fogják védeni a 
kritikus fontosságú IKT-
infrastruktúrákat. A digitális társadalom 
együtt fejlődik az Internet folyamatosan
változó felhasználásaival és 
visszaéléseivel, a közösségi kapcsolattartás 
új formáival, új mobil és helyhez kötött 
szolgáltatásokkal és a „dolgok 
Internetének” a megjelenésével. Ez új 
típusú kutatást követel meg, amelyet a 
megjelenő alkalmazások, használati 
formák és a társadalmi trendek kell, hogy 
elindítsanak. Gyors kutatási 
kezdeményezésekre lesz szükség, beleértve 
proaktív K+F téren, hogy gyors válaszokat 
lehessen adni a bizalmat és a biztonságot 
érintő új jelenlegi fejleményekre.

törölve

Or. en

Módosítás 957
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az informatikai biztonság előfeltétele törölve
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annak, hogy az emberek, a gazdasági 
vállalkozások és a közszolgálatok 
kihasználhassák az Internet által kínált 
lehetőségeket. Ez megköveteli a 
rendszerek, hálózatok, hozzáférési 
eszközök, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságossá tételét, beleértve a számítási 
felhős technológiát („cloud computing”), 
miközben tekintettel kell lenni a különféle 
technológiák kölcsönös átjárhatóságára. 
A kutatások valós időben fogják 
megelőzni, észlelni és kezelni az 
informatikai támadásokat több domain és 
joghatóság között, és meg fogják védeni a 
kritikus fontosságú IKT-
infrastruktúrákat. A digitális társadalom 
együtt fejlődik az Internet folyamatosan 
változó felhasználásaival és 
visszaéléseivel, a közösségi kapcsolattartás 
új formáival, új mobil és helyhez kötött 
szolgáltatásokkal és a „dolgok 
Internetének” a megjelenésével. Ez új 
típusú kutatást követel meg, amelyet a 
megjelenő alkalmazások, használati 
formák és a társadalmi trendek kell, hogy 
elindítsanak. Gyors kutatási 
kezdeményezésekre lesz szükség, beleértve 
proaktív K+F téren, hogy gyors válaszokat 
lehessen adni a bizalmat és a biztonságot 
érintő új jelenlegi fejleményekre.

Or. en

Módosítás 958
Petru Constantin Luhan

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.3. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az informatikai biztonság előfeltétele 
annak, hogy az emberek, a gazdasági 
vállalkozások és a közszolgálatok 
kihasználhassák az Internet által kínált 
lehetőségeket. Ez megköveteli a 

Az informatikai biztonság előfeltétele 
annak, hogy az emberek, a gazdasági 
vállalkozások és a közszolgálatok 
kihasználhassák az Internet által kínált 
lehetőségeket. Ez megköveteli a 
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rendszerek, hálózatok, hozzáférési 
eszközök, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságossá tételét, beleértve a számítási 
felhős technológiát („cloud computing”), 
miközben tekintettel kell lenni a különféle 
technológiák kölcsönös átjárhatóságára. A 
kutatások valós időben fogják megelőzni,
észlelni és kezelni az informatikai 
támadásokat több domain és joghatóság 
között, és meg fogják védeni a kritikus 
fontosságú IKT-infrastruktúrákat. A 
digitális társadalom együtt fejlődik az 
Internet folyamatosan változó 
felhasználásaival és visszaéléseivel, a 
közösségi kapcsolattartás új formáival, új 
mobil és helyhez kötött szolgáltatásokkal 
és a „dolgok Internetének” a 
megjelenésével. Ez új típusú kutatást 
követel meg, amelyet a megjelenő 
alkalmazások, használati formák és a 
társadalmi trendek kell, hogy elindítsanak.
Gyors kutatási kezdeményezésekre lesz 
szükség, beleértve proaktív K+F téren, 
hogy gyors válaszokat lehessen adni a 
bizalmat és a biztonságot érintő új jelenlegi 
fejleményekre.

rendszerek, hálózatok, hozzáférési 
eszközök, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságossá tételét, beleértve a számítási 
felhős technológiát („cloud computing”), 
miközben tekintettel kell lenni a különféle 
technológiák kölcsönös átjárhatóságára. A 
kutatások valós időben fogják megelőzni,
észlelni és kezelni az informatikai 
támadásokat több domain és joghatóság
között, és meg fogják védeni a kritikus 
fontosságú IKT-infrastruktúrákat. A 
digitális társadalom együtt fejlődik az 
Internet folyamatosan változó 
felhasználásaival és visszaéléseivel, a 
közösségi kapcsolattartás új formáival, az 
on-line tranzakciók, pénzügyi tranzakciók
új módozataival (e-kereskedelem), új 
mobil és helyhez kötött szolgáltatásokkal 
és a „dolgok Internetének” a 
megjelenésével. Ez új típusú kutatást 
követel meg, amelyet a megjelenő 
alkalmazások, használati formák, új, 
egyedi üzleti/kereskedelmi modellek és a 
társadalmi trendek kell, hogy elindítsanak.
Gyors kutatási kezdeményezésekre lesz 
szükség, beleértve proaktív K+F téren, 
hogy gyors válaszokat lehessen adni a 
bizalmat és a biztonságot érintő új jelenlegi 
fejleményekre.

Or. en

Módosítás 959
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.4. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.4. Európa válság- és katasztrófa-
ellenállási képességének fokozása

törölve

Ehhez célzott technológiák és képességek 
kifejlesztésére van szükség a különböző 
típusú vészhelyzet-kezelési műveletek 
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(például a polgári védelem, a tűzoltás, a 
tengerszennyezés, a humanitárius 
segélyezés, a polgári védelem, a 
konfliktusok megelőzése, az orvosi 
információs infrastruktúrák kifejlesztése, 
a mentési feladatok és a krízis utáni 
stabilizáció), valamint a büntetés-
végrehajtás támogatása céljából. A 
kutatás ki fog terjedni a teljes 
válságkezelési láncra, valamint a 
társadalmi ellenálló képességre és 
támogatni fogja az európai vészhelyzeti 
reagálási képesség megteremtésének 
támogatásában.
A különböző feladatkörök közötti 
tevékenységek foglalkozni fognak továbbá 
a rendszerek és szolgáltatások 
integrációjával és kölcsönös 
átjárhatóságával is, beleértve olyan 
szempontokat, mint a kommunikáció, az 
elosztott architektúrák és az emberi 
tényezők. Ez ugyancsak megköveteli a 
polgári és katonai képességek integrálását 
a polgári védelemtől a humanitárius 
segélyekig, a határkezelésig, vagy a 
békefenntartásig terjedő területeken. 
Ennek része lesz a technológiai fejlődés a 
kettős felhasználású technológiák 
érzékeny területén a polgári védelmi és a 
katonai erők és a világ összes polgári 
védelmi erői közötti kölcsönös 
átjárhatóság, továbbá a megbízhatóság, a 
szervezeti, jogi és etikai szempontok, a 
kereskedelmi kérdések, az információ 
bizalmas jellegének és integritásának a 
védelme, valamint minden tranzakció és 
feldolgozás nyomon követhetőségének 
garantálása érdekében.

Or. en

Módosítás 960
Christian Ehler
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Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.4. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ehhez célzott technológiák és képességek 
kifejlesztésére van szükség a különböző 
típusú vészhelyzet-kezelési műveletek 
(például a polgári védelem, a tűzoltás, a 
tengerszennyezés, a humanitárius 
segélyezés, a polgári védelem, a 
konfliktusok megelőzése, az orvosi 
információs infrastruktúrák kifejlesztése, 
a mentési feladatok és a krízis utáni 
stabilizáció), valamint a büntetés-
végrehajtás támogatása céljából. A 
kutatás ki fog terjedni a teljes 
válságkezelési láncra, valamint a 
társadalmi ellenálló képességre és 
támogatni fogja az európai vészhelyzeti 
reagálási képesség megteremtésének 
támogatásában.

törölve

Or. en

Módosítás 961
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.4. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ehhez célzott technológiák és képességek 
kifejlesztésére van szükség a különböző 
típusú vészhelyzet-kezelési műveletek
(például a polgári védelem, a tűzoltás, a 
tengerszennyezés, a humanitárius 
segélyezés, a polgári védelem, a 
konfliktusok megelőzése, az orvosi 
információs infrastruktúrák kifejlesztése, a 
mentési feladatok és a krízis utáni 
stabilizáció), valamint a büntetés-
végrehajtás támogatása céljából. A kutatás 
ki fog terjedni a teljes válságkezelési 

Ehhez célzott elemzési eszközök és 
fogalmak, köztük technológiák és 
képességek kifejlesztésére van szükség a 
különböző típusú vészhelyzet-kezelési 
műveletek (például a polgári védelem, a 
tűzoltás, a tengerszennyezés, a 
humanitárius segélyezés, a természeti és 
ember okozta katasztrófák, az orvosi 
információs infrastruktúrák kifejlesztése, a 
mentési feladatok és a krízis utáni 
stabilizáció, a mediáció, a párbeszéd és a 
békéltetés) támogatása céljából. A kutatás 
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láncra, valamint a társadalmi ellenálló 
képességre és támogatni fogja az európai 
vészhelyzeti reagálási képesség
megteremtésének támogatásában.

ki fog terjedni a teljes válságkezelési és 
béketeremtési láncra, valamint a társadalmi 
ellenálló képességre, és támogatni fogja az 
európai vészhelyzeti reagálási képesség
megteremtését.

Or. en

Módosítás 962
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.4. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ehhez célzott technológiák és képességek 
kifejlesztésére van szükség a különböző 
típusú vészhelyzet-kezelési műveletek 
(például a polgári védelem, a tűzoltás, a 
tengerszennyezés, a humanitárius 
segélyezés, a polgári védelem, a 
konfliktusok megelőzése, az orvosi 
információs infrastruktúrák kifejlesztése, a 
mentési feladatok és a krízis utáni 
stabilizáció), valamint a büntetés-
végrehajtás támogatása céljából. A kutatás 
ki fog terjedni a teljes válságkezelési 
láncra, valamint a társadalmi ellenálló 
képességre és támogatni fogja az európai 
vészhelyzeti reagálási képesség 
megteremtésének támogatásában.

Ehhez célzott technológiák és képességek 
kifejlesztésére van szükség a különböző 
típusú vészhelyzet-kezelési műveletek 
(például a polgári védelem, az 
árvízvédelem, a tűzoltás, a 
tengerszennyezés, a humanitárius 
segélyezés, a polgári védelem, a 
konfliktusok megelőzése, az orvosi 
információs infrastruktúrák kifejlesztése, a 
mentési feladatok és a krízis utáni 
stabilizáció), valamint a büntetés-
végrehajtás támogatása céljából. A kutatás 
ki fog terjedni a teljes válságkezelési 
láncra, valamint a társadalmi ellenálló 
képességre.

Or. de

Módosítás 963
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.4. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különböző feladatkörök közötti törölve
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tevékenységek foglalkozni fognak továbbá 
a rendszerek és szolgáltatások 
integrációjával és kölcsönös 
átjárhatóságával is, beleértve olyan 
szempontokat, mint a kommunikáció, az 
elosztott architektúrák és az emberi 
tényezők. Ez ugyancsak megköveteli a 
polgári és katonai képességek integrálását 
a polgári védelemtől a humanitárius 
segélyekig, a határkezelésig, vagy a 
békefenntartásig terjedő területeken. 
Ennek része lesz a technológiai fejlődés a 
kettős felhasználású technológiák 
érzékeny területén a polgári védelmi és a 
katonai erők és a világ összes polgári 
védelmi erői közötti kölcsönös 
átjárhatóság, továbbá a megbízhatóság, a 
szervezeti, jogi és etikai szempontok, a 
kereskedelmi kérdések, az információ 
bizalmas jellegének és integritásának a 
védelme, valamint minden tranzakció és 
feldolgozás nyomon követhetőségének 
garantálása érdekében.

Or. en

Módosítás 964
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.4. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különböző feladatkörök közötti 
tevékenységek foglalkozni fognak továbbá 
a rendszerek és szolgáltatások 
integrációjával és kölcsönös 
átjárhatóságával is, beleértve olyan 
szempontokat, mint a kommunikáció, az 
elosztott architektúrák és az emberi 
tényezők. Ez ugyancsak megköveteli a 
polgári és katonai képességek integrálását 
a polgári védelemtől a humanitárius 
segélyekig, a határkezelésig, vagy a 

A különböző feladatkörök közötti 
tevékenységek foglalkozni fognak továbbá 
a rendszerek és szolgáltatások 
integrációjával és kölcsönös 
átjárhatóságával is, beleértve olyan 
szempontokat, mint a kommunikáció, az 
elosztott architektúrák és az emberi 
tényezők.
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békefenntartásig terjedő területeken. 
Ennek része lesz a technológiai fejlődés a 
kettős felhasználású technológiák 
érzékeny területén a polgári védelmi és a 
katonai erők és a világ összes polgári 
védelmi erői közötti kölcsönös 
átjárhatóság, továbbá a megbízhatóság, a 
szervezeti, jogi és etikai szempontok, a 
kereskedelmi kérdések, az információ 
bizalmas jellegének és integritásának a 
védelme, valamint minden tranzakció és 
feldolgozás nyomon követhetőségének 
garantálása érdekében.

Or. en

Módosítás 965
Petru Constantin Luhan

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.4. pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különböző feladatkörök közötti 
tevékenységek foglalkozni fognak továbbá 
a rendszerek és szolgáltatások 
integrációjával és kölcsönös 
átjárhatóságával is, beleértve olyan 
szempontokat, mint a kommunikáció, az 
elosztott architektúrák és az emberi 
tényezők. Ez ugyancsak megköveteli a 
polgári és katonai képességek integrálását a 
polgári védelemtől a humanitárius 
segélyekig, a határkezelésig, vagy a 
békefenntartásig terjedő területeken. Ennek 
része lesz a technológiai fejlődés a kettős 
felhasználású technológiák érzékeny 
területén a polgári védelmi és a katonai 
erők és a világ összes polgári védelmi erői 
közötti kölcsönös átjárhatóság, továbbá a 
megbízhatóság, a szervezeti, jogi és etikai 
szempontok, a kereskedelmi kérdések, az 
információ bizalmas jellegének és 
integritásának a védelme, valamint minden 
tranzakció és feldolgozás nyomon 

A különböző feladatkörök közötti 
tevékenységek foglalkozni fognak továbbá 
a rendszerek és szolgáltatások 
integrációjával és kölcsönös 
átjárhatóságával is, beleértve olyan 
szempontokat, mint a kommunikáció, az 
elosztott architektúrák és az emberi 
tényezők. Ez ugyancsak megköveteli a 
polgári és katonai képességek integrálását a 
polgári védelemtől a humanitárius 
segélyekig, a határkezelésig, vagy a 
békefenntartásig terjedő területeken. Ennek 
része lesz a technológiai fejlődés a kettős 
felhasználású technológiák érzékeny 
területén a polgári védelmi és a katonai 
erők és a világ összes polgári védelmi erői 
közötti kölcsönös átjárhatóság, továbbá a 
megbízhatóság, a szervezeti, jogi és etikai 
szempontok, a kereskedelmi kérdések, az 
információ bizalmas jellegének és 
integritásának a védelme, valamint minden 
tranzakció és feldolgozás nyomon 
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követhetőségének garantálása érdekében. követhetőségének garantálása érdekében, a 
magánélet és a személyes adatok 
védelméhez való alapvető jogok sérelme 
nélkül.

Or. en

Módosítás 966
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.5. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.5. Adatvédelem és szabadság 
biztosítása az Interneten, valamint a 
biztonság társadalmi dimenziójának 
javítása

törölve

A magánélethez kapcsolódó emberi 
értékeknek a digitális társadalomban való 
megőrzése meg fogja követelni a beépített 
adatvédelmi keretrendszerek és 
technológiák kifejlesztését, a termékek és 
szolgáltatások megtervezésétől kezdve. 
Olyan technológiák kerülnek majd 
kidolgozásra, amelyek lehetővé teszik a 
felhasználók számára személyes adataik 
és azok harmadik felek általi 
felhasználásának az ellenőrzését; 
valamint olyan eszközök, amelyek észlelik 
és blokkolják az illegális tartalmakat és az 
adatok megsértését, és on-line védik az 
emberi jogokat, megakadályozva, hogy az 
emberek viselkedését illegális keresés és 
kategorizálás révén egyénileg vagy 
csoportosan korlátozzák.
Minden új biztonsági megoldásnak és 
technológiának elfogadhatónak kell 
lennie a társadalom számára, meg kell 
felelnie az uniós jognak és a nemzetközi 
jognak, hatékonynak és arányosnak kell 
lennie a biztonsági fenyegetések 
azonosítása és kezelése során. A biztonság 
társadalmi-gazdasági, kulturális és 
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antropológiai dimenzióinak, a biztonság 
hiánya okainak, a média és a 
kommunikáció szerepének és a polgárok 
felfogásainak jobb megértése éppen ezért 
alapvető jelentőségű. Az etikai kérdések, 
és az emberi értékek és alapvető jogok 
védelme is rendezést fog nyerni.

Or. en

Módosítás 967
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.5. pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánélethez kapcsolódó emberi 
értékeknek a digitális társadalomban való 
megőrzése meg fogja követelni a beépített 
adatvédelmi keretrendszerek és 
technológiák kifejlesztését, a termékek és 
szolgáltatások megtervezésétől kezdve. 
Olyan technológiák kerülnek majd 
kidolgozásra, amelyek lehetővé teszik a 
felhasználók számára személyes adataik 
és azok harmadik felek általi 
felhasználásának az ellenőrzését; 
valamint olyan eszközök, amelyek észlelik 
és blokkolják az illegális tartalmakat és az 
adatok megsértését, és on-line védik az 
emberi jogokat, megakadályozva, hogy az 
emberek viselkedését illegális keresés és 
kategorizálás révén egyénileg vagy 
csoportosan korlátozzák.

törölve

Or. en

Módosítás 968
Petru Constantin Luhan

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3 pont – 3 bekezdés – 6.3.5 pont – 1 bekezdés



PE492.826v02-00 162/181 AM\909647HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánélethez kapcsolódó emberi
értékeknek a digitális társadalomban való 
megőrzése meg fogja követelni a beépített 
adatvédelmi keretrendszerek és 
technológiák kifejlesztését, a termékek és 
szolgáltatások megtervezésétől kezdve.
Olyan technológiák kerülnek majd 
kidolgozásra, amelyek lehetővé teszik a 
felhasználók számára személyes adataik 
és azok harmadik felek általi 
felhasználásának az ellenőrzését; valamint 
olyan eszközök, amelyek észlelik és 
blokkolják az illegális tartalmakat és az 
adatok megsértését, és on-line védik az 
emberi jogokat, megakadályozva, hogy az 
emberek viselkedését illegális keresés és 
kategorizálás révén egyénileg vagy 
csoportosan korlátozzák.

A magánélet védelméhez való emberi
jognak a digitális társadalomban való 
megőrzése megvalósítható a beépített és 
alapértelmezett adatvédelmi 
keretrendszerek és technológiák
kifejlesztésének biztosításával, a termékek 
és szolgáltatások megtervezésétől kezdve, 
és olyan ösztönzők bevezetésével, melyek a 
beépített adatvédelmi és beépített 
biztonsági megközelítéseket részesítik 
előnyben. Olyan technológiák kerülnek 
majd kidolgozásra, amelyek feljogosítják a 
felhasználókat személyes adataik és azok 
harmadik felek általi felhasználásának
ellenőrzésére; valamint olyan eszközök, 
amelyek észlelik és blokkolják az illegális 
tartalmakat és az adatok megsértését oly 
módon, hogy védik az emberi jogokat, és 
megakadályozzák, hogy az emberek 
viselkedését egyénileg vagy csoportosan
illegális keresés és kategorizálás tárgyává 
tegyék és/vagy ezek révén korlátozzák.

Or. en

Módosítás 969
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3  pont – 3 bekezdés – 6.3.5 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden új biztonsági megoldásnak és 
technológiának elfogadhatónak kell 
lennie a társadalom számára, meg kell 
felelnie az uniós jognak és a nemzetközi 
jognak, hatékonynak és arányosnak kell 
lennie a biztonsági fenyegetések 
azonosítása és kezelése során. A biztonság 
társadalmi-gazdasági, kulturális és 
antropológiai dimenzióinak, a biztonság 

törölve
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hiánya okainak, a média és a 
kommunikáció szerepének és a polgárok 
felfogásainak jobb megértése éppen ezért 
alapvető jelentőségű. Az etikai kérdések, 
és az emberi értékek és alapvető jogok 
védelme is rendezést fog nyerni.

Or. en

Módosítás 970
Petru Constantin Luhan

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3 pont – 3 bekezdés – 6.3.5 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden új biztonsági megoldásnak és 
technológiának elfogadhatónak kell lennie 
a társadalom számára, meg kell felelnie az 
uniós jognak és a nemzetközi jognak, 
hatékonynak és arányosnak kell lennie a 
biztonsági fenyegetések azonosítása és 
kezelése során. A biztonság társadalmi-
gazdasági, kulturális és antropológiai 
dimenzióinak, a biztonság hiánya okainak, 
a média és a kommunikáció szerepének és 
a polgárok felfogásainak jobb megértése 
éppen ezért alapvető jelentőségű. Az etikai
kérdések, és az emberi értékek és alapvető 
jogok védelme is rendezést fog nyerni.

Minden új biztonsági megoldásnak és 
technológiának elfogadhatónak kell lennie 
a társadalom számára, meg kell felelnie az 
uniós jognak és a nemzetközi jognak, 
hatékonynak és arányosnak kell lennie a 
biztonsági fenyegetések azonosítása és 
kezelése során. A biztonság társadalmi-
gazdasági, kulturális és antropológiai 
dimenzióinak, a biztonság hiánya okainak, 
a média és a kommunikáció szerepének és 
a polgárok felfogásainak jobb megértése 
éppen ezért alapvető jelentőségű. Az etikai
kérdésekkel, és az emberi értékek és 
alapvető jogok védelmével is foglalkozni 
fognak, ezek továbbra is alapvető kérdései 
a vitának.

Or. en

Módosítás 971
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3 pont – 3 bekezdés – 6.3.5 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden új biztonsági megoldásnak és 
technológiának elfogadhatónak kell lennie 
a társadalom számára, meg kell felelnie az 
uniós jognak és a nemzetközi jognak, 
hatékonynak és arányosnak kell lennie a 
biztonsági fenyegetések azonosítása és 
kezelése során. A biztonság társadalmi-
gazdasági, kulturális és antropológiai 
dimenzióinak, a biztonság hiánya okainak, 
a média és a kommunikáció szerepének és 
a polgárok felfogásainak jobb megértése 
éppen ezért alapvető jelentőségű. Az etikai
kérdések, és az emberi értékek és alapvető 
jogok védelme is rendezést fog nyerni.

Minden új biztonsági megoldásnak és 
technológiának elfogadhatónak kell lennie 
a társadalom számára, meg kell felelnie az 
uniós jognak és a nemzetközi jognak, 
hatékonynak és arányosnak kell lennie a 
biztonsági fenyegetések azonosítása és 
kezelése során. A biztonság társadalmi-
gazdasági, kulturális és antropológiai 
dimenzióinak, a biztonság hiánya okainak, 
a média és a kommunikáció szerepének és 
a polgárok felfogásainak jobb megértése 
éppen ezért alapvető jelentőségű. Az etikai
kérdésekkel is foglalkozni fognak, és az 
emberi értékek és alapvető jogok védelme
biztosítva lesz.

Or. en

Módosítás 972
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3 pont – 3 bekezdés – 6.3.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.6. Egyedi megvalósítási szempontok törölve
Mivel a kutatás polgári biztonsági 
irányultságú lesz, aktívan fognak 
törekedni az Európai Védelmi Ügynökség 
(EDA) tevékenységeivel való aktív 
koordinációra, az EDA-val való 
koordinációnak a már létrehozott európai 
keret-együttműködés égisze alatt történő 
erősítése érdekében, elismerve, hogy 
vannak olyan területek, amelyeken az 
érintett technológiák polgári és katonai 
alkalmazásokban egyaránt 
felhasználhatók. A megfelelő uniós 
ügynökségekkel – pl. a FRONTEX-szel, 
az EMSA-val és az Europollal való 
koordinációs mechanizmusokat – való 
koordinációs mechanizmusok is további 
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megerősítést nyernek, az uniós 
programokkal és szakpolitikákkal (a belső 
és külső biztonság terén egyaránt), illetve 
más uniós kezdeményezésekkel való 
koordináció érdekében.
A biztonság különleges természetére 
tekintettel különleges megállapodásokat 
fognak kötni a programozás és a 
kormányzás vonatkozásában, beleértve az 
e határozat 9. cikkében említett 
bizottsággal való megállapodásokat is. A 
bizalmas vagy egyébként kényes, 
biztonsági vonatkozású információk 
védelmet kapnak, és a 
munkaprogramokban meg lehet határozni 
a nemzetközi együttműködésre vonatkozó 
egyedi követelményeket és kritériumokat. 
Ez tükröződni fog a „Biztonságos 
társadalmak” programozási és irányítási 
szabályaiban is (ideértve a komitológiai 
vonatkozásokat is).

Or. en

Módosítás 973
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.3. pont – 3 bekezdés – 6.3.6. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.6. Egyedi megvalósítási szempontok törölve
Mivel a kutatás polgári biztonsági 
irányultságú lesz, aktívan fognak 
törekedni az Európai Védelmi Ügynökség 
(EDA) tevékenységeivel való aktív 
koordinációra, az EDA-val való 
koordinációnak a már létrehozott európai 
keret-együttműködés égisze alatt történő 
erősítése érdekében, elismerve, hogy 
vannak olyan területek, amelyeken az 
érintett technológiák polgári és katonai 
alkalmazásokban egyaránt 
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felhasználhatók. A megfelelő uniós 
ügynökségekkel – pl. a FRONTEX-szel, 
az EMSA-val és az Europollal való 
koordinációs mechanizmusokat – való 
koordinációs mechanizmusok is további 
megerősítést nyernek, az uniós 
programokkal és szakpolitikákkal (a belső 
és külső biztonság terén egyaránt), illetve 
más uniós kezdeményezésekkel való 
koordináció érdekében.
A biztonság különleges természetére 
tekintettel különleges megállapodásokat 
fognak kötni a programozás és a 
kormányzás vonatkozásában, beleértve az 
e határozat 9. cikkében említett 
bizottsággal való megállapodásokat is. A 
bizalmas vagy egyébként kényes, 
biztonsági vonatkozású információk 
védelmet kapnak, és a 
munkaprogramokban meg lehet határozni 
a nemzetközi együttműködésre vonatkozó 
egyedi követelményeket és kritériumokat. 
Ez tükröződni fog a „Biztonságos 
társadalmak” programozási és irányítási 
szabályaiban is (ideértve a komitológiai 
vonatkozásokat is).

Or. en

Módosítás 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Biztonságos társadalmak – Európa és 
polgárai szabadságának és biztonságának 
védelme
Az Európai Unió, annak polgárai és 
nemzetközi partnerei számos biztonsági 
veszéllyel kerülnek szembe, mint például a 
bűnözés, a terrorizmus, valamint az ember 
okozta vagy természeti katasztrófák 
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következtében kialakuló vészhelyzetek. 
Ezek a fenyegetettségek átterjedhetnek a 
határokon, és hatással lehetnek fizikai 
objektumokra vagy a világhálóra. A 
hatóságok és magánszemélyek internetes 
lapjai elleni támadások így például nem 
csupán a polgárok bizalmát ássák alá, de 
súlyos károkat okozhatnak olyan 
létfontosságú ágazatoknak, mint az 
energia, a közlekedés, az egészségügy, a 
pénzügyek vagy a távközlés.
E veszélyek előzetes észlelése, megelőzése 
és kezelése érdekében szükség van az 
innovatív technológiák, megoldások, 
előrejelző eszközök és tudás fejlesztésére 
és alkalmazására, a szolgáltatók és 
felhasználók közötti együttműködés 
fokozására, a civil biztonsági megoldások 
megtalálására, az európai biztonsági és 
szolgáltató iparágak versenyképességének 
javítására, valamint a magánélethez való 
joggal való visszaélések és az emberi 
jogok megsértése elleni fellépésre és ezek 
megelőzésére.
Éppen ezért a biztonság-kutatási terület 
koordinációja és javítása alapvető 
fontosságú eleme lesz és segíteni fogja a 
jelenlegi kutatási erőfeszítések 
feltérképezését, beleértve az előrejelzést és 
a koordináció megfelelő jogi feltételeinek 
és eljárásainak javítását, köztük a 
szabványosítási tevékenységeket is.
A tevékenységek küldetésorientált 
megközelítést fognak követni és integrálni 
fogják az idetartozó társadalmi 
dimenziókat. Támogatni fogják az Unió 
belső és külső biztonságpolitikáit, védelmi 
politikáit, és a Lisszaboni Szerződés 
vonatkozó, új rendelkezését, valamint 
biztosítják a biztonságot, bizalmat és 
magánélethez való jogokat a kibertérben 
is. Az alábbi egyedi célok lesznek 
irányadók:
6a.1. A bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem
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A cél egyrészt az események elkerülése, 
másrészt azok potenciális 
következményeinek enyhítése. Ez új 
technológiákat és képességeket igényel 
(beleértve az informatikai bűnözés és az 
informatikai terrorizmus ellenieket) az 
egészség, az élelmiszerek, a víz és a 
környezet biztonságának támogatása 
érdekében, amelyek alapvetően fontosak a 
társadalom és a gazdaság jó 
működéséhez. Az új technológiák és 
célzott képességek elő fogják segíteni a 
létfontosságú infrastruktúrák, rendszerek 
és szolgáltatások (többek között a 
kommunikáció, a közlekedés, az 
egészségügy, az élelmiszerek, a víz, az 
energia, a logisztikai és az ellátási lánc, 
valamint a környezet) védelmét. Ide fog 
tartozni a kritikus állami és 
magáninfrastruktúra-hálózatok és 
szolgáltatások elemzése, és minden típusú 
fenyegetettséggel szembeni védelme. A 
polgárok védelme növelésének célját 
szolgáló további témák támogatni fogják a 
biztonságos civil társadalmak fejlődését.
6a. 2. A kritikus infrastruktúrák ellenálló-
képességének védelme és javítása
Az új technológiák és célzott képességek 
elő fogják segíteni a létfontosságú 
infrastruktúrák, rendszerek és 
szolgáltatások (többek között a 
kommunikáció, a közlekedés, az 
egészségügy, az élelmiszerek, a víz, az 
energia, a logisztikai és az ellátási lánc, 
valamint a környezet) védelmét. Ide fog 
tartozni a kritikus állami és 
magáninfrastruktúra-hálózatok és 
szolgáltatások elemzése, és minden típusú 
fenyegetettséggel szembeni védelme.
6a.3. A biztonság határigazgatás és 
tengeri biztonság révén történő 
megerősítése
A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
felügyeleti kérdéseket – technológiák és 
képességek szükségesek a gyors 
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azonosítási módszereket lehetővé tevő 
rendszerek, berendezések, eszközök, 
folyamatok és módszerek javítása céljából, 
miközben ki kell használni az EUROSUR 
teljes potenciálját. Ezeket hatékonyságuk, 
a jogi és etikai elveknek való 
megfelelőségük, arányosságuk, 
társadalmi elfogadottságuk és az alapvető 
jogok tiszteletben tartása szempontjából 
fogják kifejleszteni és tesztelni. Kutatások 
fogják alátámasztani az integrált európai 
határigazgatás javulását, többek között a 
tagjelölt országokkal, a potenciális 
tagjelölt országokkal és az európai 
szomszédságpolitika országaival való 
fokozott együttműködés révén.
Foglalkozni fognak a tengeri biztonsági 
szempontok teljes sorával. Ez magában 
foglalja a kék határigazgatási 
szempontokat és a vízi szállítás védelmét 
és ellenőrzését.
6a.4. Informatikai biztonság biztosítása
Az informatikai biztonság előfeltétele 
annak, hogy az emberek, a gazdasági 
vállalkozások és a közszolgálatok 
kihasználhassák az Internet által kínált 
lehetőségeket. Ez megköveteli a 
rendszerek, hálózatok, hozzáférési 
eszközök, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságossá tételét, beleértve a számítási 
felhős technológiát („cloud computing”), 
miközben tekintettel kell lenni a különféle 
technológiák kölcsönös átjárhatóságára. 
A kutatások valós időben fogják 
megelőzni, észlelni és kezelni az 
informatikai támadásokat több domain és 
joghatóság között, és meg fogják védeni a 
kritikus fontosságú IKT-
infrastruktúrákat.
6a.5. Európa válság- és katasztrófa-
ellenállási képességének fokozása
Ehhez célzott technológiák és képességek 
kifejlesztésére van szükség a különböző 
típusú vészhelyzet-kezelési műveletek 
(például a polgári védelem, a tűzoltás, a 
tengerszennyezés, a humanitárius 



PE492.826v02-00 170/181 AM\909647HU.doc

HU

segélyezés, a polgári védelem, a 
konfliktusok megelőzése, az orvosi 
információs infrastruktúrák kifejlesztése, 
a mentési feladatok és a krízis utáni 
stabilizáció), valamint a büntetés-
végrehajtás támogatása céljából. A 
kutatás ki fog terjedni a teljes 
válságkezelési láncra, valamint a 
társadalmi ellenálló képességre és 
támogatni fogja az európai vészhelyzeti 
reagálási képesség megteremtésének 
támogatásában.
A különböző feladatkörök közötti 
tevékenységek foglalkozni fognak továbbá 
a rendszerek és szolgáltatások 
integrációjával és kölcsönös 
átjárhatóságával is, beleértve olyan 
szempontokat, mint a kommunikáció, az 
elosztott architektúrák és az emberi 
tényezők. Ez ugyancsak megköveteli a 
polgári és katonai képességek integrálását 
a polgári védelemtől a humanitárius 
segélyekig, a határkezelésig, vagy a 
békefenntartásig terjedő területeken. 
Ennek része lesz a technológiai fejlődés a 
kettős felhasználású technológiák 
érzékeny területén a polgári védelmi és a 
katonai erők és a világ összes polgári 
védelmi erői közötti kölcsönös 
átjárhatóság, továbbá a megbízhatóság, a 
szervezeti, jogi és etikai szempontok, a 
kereskedelmi kérdések, az információ 
bizalmas jellegének és integritásának a 
védelme, valamint minden tranzakció és 
feldolgozás nyomon követhetőségének 
garantálása érdekében.
6a.6. A személyes adatok és szabadság 
biztosítása az Interneten, valamint a 
biztonság társadalmi dimenziójának 
javítása
Minden új biztonsági megoldásnak és 
technológiának elfogadhatónak kell 
lennie a társadalom számára, meg kell 
felelnie az uniós jognak és a nemzetközi 
jognak, hatékonynak és arányosnak kell 
lennie a biztonsági fenyegetések 
azonosítása és kezelése során. A biztonság 
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társadalmi-gazdasági, kulturális és 
antropológiai dimenzióinak, a biztonság 
hiánya okainak, a média és a 
kommunikáció szerepének és a polgárok 
felfogásainak jobb megértése éppen ezért 
alapvető jelentőségű. Az etikai kérdések, 
és az emberi értékek és alapvető jogok 
védelme is rendezést fog nyerni.
A magánélethez kapcsolódó emberi 
értékeknek a digitális társadalomban való 
megőrzése meg fogja követelni a beépített 
adatvédelmi keretrendszerek és 
technológiák kifejlesztését, a termékek és 
szolgáltatások megtervezésétől kezdve. 
Olyan technológiák kerülnek majd 
kidolgozásra, amelyek lehetővé teszik a 
felhasználók számára személyes adataik 
és azok harmadik felek általi 
felhasználásának az ellenőrzését; 
valamint olyan eszközök, amelyek észlelik 
és blokkolják az illegális tartalmakat és az 
adatok megsértését, és on-line védik az 
emberi jogokat, megakadályozva, hogy az 
emberek viselkedését illegális keresés és 
kategorizálás révén egyénileg vagy 
csoportosan korlátozzák.
6a.7. Az Unió belső és külső 
biztonságpolitikáinak támogatása
Tekintve, hogy a külső és belső biztonság 
közötti választóvonal egyre inkább 
elmosódik, az Európán kívüli konfliktusok 
és azok következményei gyorsan közvetlen 
hatást gyakorolhatnak Európa 
biztonságára. Emellett a polgári és 
katonai tevékenységek és politikák közötti 
kapcsolat külön figyelmet érdemel, hiszen 
hatalmas kiaknázatlan lehetőségek 
rejlenek a polgári védelem, 
helyzetértékelés, konfliktuskezelés, 
békefenntartás és válság utáni 
stabilizációs műveletek közötti 
szinergiákban. A válságkezelési 
képességekbe történő befektetetést 
ösztönözni kell azokban az esetekben, 
ahol egymást kiegészítő képességeket 
tártak fel, annak érdekében, hogy minél 
gyorsabban át tudják hidalni a 
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képességbeli réseket a szükségtelen 
kettőződések elkerülése, a szinergiák 
kialakítása és a szabványosítás 
támogatása mellett.
6a.8. A szabványosítás és interoperabilitás 
fokozása
A szabályozást előkészítő és 
szabványosítási tevékenységek valamennyi 
célterületen támogatásban részesülnek. A 
hangsúly az azonosított szabványosítási
hiányosságokra és a következő generációs 
eszközökre és technológiákra kerül. Az 
összes célterületen végzett tevékenységek 
foglalkoznak majd továbbá a rendszerek 
és szolgáltatások integrációjával és 
kölcsönös átjárhatóságával is, beleértve 
olyan szempontokat, mint a 
kommunikáció. Ez ugyancsak 
megköveteli a polgári és katonai 
képességek integrálását a polgári 
védelemtől a humanitárius segélyekig, a 
határkezelésig, vagy a békefenntartásig 
terjedő területeken. Ennek része lesz a 
technológiai fejlődés az áthidaló (kettős 
felhasználású) technológiák területén a 
polgári védelmi és a katonai erők és a 
világ összes polgári védelmi erői közötti 
kölcsönös átjárhatóság, továbbá a 
megbízhatóság, a szervezeti, jogi és etikai 
szempontok, a kereskedelmi kérdések, az 
információ bizalmas jellegének és 
integritásának védelme, valamint minden 
tranzakció és feldolgozás nyomon 
követhetőségének garantálása érdekében.
6a.9. Egyedi megvalósítási szempontok
Mivel a kutatás polgári biztonsági 
irányultságú lesz, aktívan fognak 
törekedni az Európai Védelmi Ügynökség 
(EDA) tevékenységeivel való aktív 
koordinációra, az EDA-val való 
koordinációnak a már létrehozott európai 
keret-együttműködés égisze alatt történő 
erősítése érdekében, elismerve, hogy 
vannak olyan területek, amelyeken az 
érintett technológiák polgári és katonai 
alkalmazásokban egyaránt 
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felhasználhatók. A megfelelő uniós 
ügynökségekkel – pl. a FRONTEX-szel, 
az EMSA-val és az Europollal való 
koordinációs mechanizmusokat – való 
koordinációs mechanizmusok is további 
megerősítést nyernek, az uniós 
programokkal és szakpolitikákkal (a belső 
és külső biztonság terén egyaránt), illetve 
más uniós kezdeményezésekkel való 
koordináció érdekében.
A biztonság különleges természetére 
tekintettel különleges megállapodásokat 
fognak kötni a programkészítés és az
irányítás vonatkozásában, beleértve az e 
határozat 9. cikkében említett bizottsággal 
való megállapodásokat is. A bizalmas 
vagy egyébként kényes, biztonsági 
vonatkozású információk védelmet 
kapnak, és a munkaprogramokban meg 
lehet határozni a nemzetközi 
együttműködésre vonatkozó egyedi 
követelményeket és kritériumokat. Ez 
tükröződni fog a „Biztonságos 
társadalmak” programozási és irányítási 
szabályaiban is (ideértve a komitológiai 
vonatkozásokat is).

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 975
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 6 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A polgárok biztonságának növelése –
A bűncselekmények és terrorizmus elleni 
küzdelem
A cél egyrészt az események elkerülése, 
másrészt azok potenciális 
következményeinek enyhítése. Ez új 
technológiákat és képességeket igényel 
(beleértve az informatikai bűnözés és az 
informatikai terrorizmus ellenieket) az 
egészség, az élelmiszerek, a víz és a 
környezet biztonságának támogatása 
érdekében, amelyek alapvetően fontosak a 
társadalom és a gazdaság jó 
működéséhez. Ide fog tartozni a kritikus 
állami és magáninfrastruktúra-hálózatok 
és szolgáltatások elemzése, és minden 
típusú fenyegetettséggel szembeni 
védelme. A polgárok védelme növelésének 
célját szolgáló további témák támogatni 
fogják a biztonságos civil társadalmak 
fejlődését.

Or. en

Indokolás

„Az új technológiák … védelmét.” mondat törlése, amely nincs összhangban e célterület 
feladataival. Ráadásul ez a mondat a 6a2. pontban szintén szerepel. Ezt az ismétlést el kell 
kerülni.

Módosítás 976
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. Európa válság- és katasztrófa-
ellenállási képességének fokozása
Ehhez célzott technológiák és képességek 
kifejlesztésére van szükség a különböző 
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típusú vészhelyzet-kezelési műveletek 
(például a polgári védelem, a tűzoltás, a 
tengerszennyezés, a humanitárius 
segélyezés, a polgári védelem, az orvosi 
információs infrastruktúrák kifejlesztése, 
a mentési feladatok), valamint a büntetés-
végrehajtás támogatása céljából. A 
kutatás ki fog terjedni a teljes 
válságkezelési láncra, valamint a 
társadalmi ellenálló képességre és 
támogatni fogja az európai vészhelyzeti 
reagálási képesség megteremtésének 
támogatásában.

Or. en

Indokolás

A konfliktusmegelőzés és a válság utáni stabilizáció már szerepel a 6a.7. pontban (Az Unió 
belső és külső biztonságpolitikáinak támogatása). Két különböző részben szereplő azonos 
tartalom félreértést szülhet.

Módosítás 977
Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6c. Az Unió belső és külső 
biztonságpolitikáinak támogatása
Tekintve, hogy a külső és belső biztonság 
közötti választóvonal egyre inkább 
elmosódik, az Európán kívüli konfliktusok 
és azok következményei gyorsan közvetlen 
hatást gyakorolhatnak Európa 
biztonságára. Emellett a polgári és 
katonai tevékenységek és politikák közötti 
kapcsolat külön figyelmet érdemel, hiszen 
hatalmas kiaknázatlan lehetőségek 
rejlenek a polgári védelem, 
helyzetértékelés, konfliktuskezelés, 
békefenntartás és válság utáni 
stabilizációs műveletek közötti 
szinergiákban. A konfliktuskezelési 
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képességekbe történő befektetetést 
ösztönözni kell azokban az esetekben, 
ahol egymást kiegészítő képességeket 
tártak fel, annak érdekében, hogy minél 
gyorsabban át tudják hidalni a 
képességbeli réseket a szükségtelen 
kettőződések elkerülése, a szinergiák 
kialakítása és a szabványosítás 
támogatása mellett.

Or. en

Indokolás

A konfliktusmegelőzés és a válság utáni stabilizáció már szerepel a 6a.7. pontban (Az Unió 
belső és külső biztonságpolitikáinak támogatása). Két különböző részben szereplő azonos 
tartalom félreértést szülhet. A válságkezelésre már vonatkozik a 6a.5. pont (Európa válság- és 
katasztrófa-ellenállási képességének fokozása), ezért ebben a pontban nem kell szerepeltetni.

Módosítás 978
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 2 pont – címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ipari vezető szerep 2. Vezető szerep az iparban és a 
szolgáltatások terén;

Or. ro

Módosítás 979
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3.3 pont – címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.3. Biztos, tiszta és hatékony energia 3.3. Energiahatékonyság, valamint
biztonságos, tiszta és hatékony energia

Or. ro
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Módosítás 980
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3 pont – 3.3. pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JRC a „20/20/20” éghajlat-változási és 
energiaügyi célkitűzésekre fog 
összpontosítani, valamint az Unió 2050-ig
versenyképes, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra történő áttérésére, 
az alábbiak technológiai és társadalmi-
gazdasági szempontjainak kutatása révén:

A JRC a „20/20/20” éghajlat-változási és 
energiaügyi célkitűzésekre fog 
összpontosítani, valamint az Unió 
versenyképes, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra történő áttérésére, 
az alábbiak technológiai és társadalmi-
gazdasági szempontjainak kutatása révén:

Or. it

Indokolás

A program – a címe alapján is, egyébként ugyanúgy, mint az Európa 2020 stratégia és a 
„20/20/20” célkitűzés – 2020-ig érvényes. A következő évtizedekre vonatkozó, jövőbeni 
lehetséges forgatókönyvek felvázolása helyett inkább a 2020-ig szóló célkitűzések 
végrehajtására kellene összpontosítani.

Módosítás 981
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3 pont – 3.3. pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az energiaellátás biztonsága, különösen 
ami az Európán kívüli energiaellátási és 
átviteli rendszerekkel való kapcsolatokat és 
kölcsönös függést illeti; azon európai 
primer és külső energiaforrások és 
infrastruktúrák feltérképezése, amelyektől 
Európa függ.

a) Az energiaellátás biztonsága és 
beszerzési forrásainak diverzitása, 
különösen ami az Európán kívüli 
energiaellátási és átviteli rendszerekkel 
való kapcsolatokat és kölcsönös függést 
illeti; azon európai primer és külső 
energiaforrások és infrastruktúrák 
feltérképezése, amelyektől Európa függ.

Or. en
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Indokolás

Amellett, hogy a Közös Kutatóközpont az ellátás biztonságát szolgáló uniós intézkedésekre 
összpontosít, a kutatás figyelmét az ellátási és szállítási útvonalak diverzitása felé is terelni 
kell.

Módosítás 982
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3 pont – 3.6. pont – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a katasztrófák kockázatának 
csökkentésével, valamint a természeti és 
ember okozta katasztrófák kezelésével 
kapcsolatos uniós képesség fejlesztése, 
különösen globális, több veszélyt 
figyelembe vevő korai jelzőrendszerek és 
kockázatkezelő informatikai rendszerek 
kifejlesztésével, felhasználva a 
Földmegfigyelései technológiákat;

h) a katasztrófák kockázatának 
csökkentésével, valamint a természeti és 
ember okozta katasztrófák kezelésével 
kapcsolatos uniós képesség fejlesztése, 
különösen tesztelésre szolgáló 
létesítmények, globális, több veszélyt 
figyelembe vevő korai jelzőrendszerek és 
kockázatkezelő informatikai rendszerek 
kifejlesztésével, felhasználva a 
Földmegfigyelései technológiákat; 

Or. de

Indokolás

A természeti vagy ember okozta katasztrófák kezelése nem csupán megfigyelést és 
figyelmeztetést igényel, hanem gyakorlati segítségnyújtást is, ha a katasztrófa megtörténik – a 
különleges tesztelésre szolgáló létesítmények lehetővé teszik a katasztrófákra (pl. komoly 
árvízre) való felkészülést, ezért ugyanolyan fontosak a társadalom védelme szempontjából.

Módosítás 983
Markus Pieper

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 3 pont – 3.6. pont – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) Katasztrófa szimulációjára szolgáló 
demonstrációs és kísérleti létesítmények 
kifejlesztése a katasztrófakockázat 
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csökkentése és a helyi katasztrófakezelés 
javítása érdekében, különös tekintettel az 
árvízvédelemre.

Or. de

Indokolás

A természeti vagy ember okozta katasztrófák kezelése nem csupán megfigyelést és 
figyelmeztetést igényel, hanem gyakorlati segítségnyújtást is, ha a katasztrófa megtörténik – a 
különleges tesztelésre szolgáló létesítmények lehetővé teszik a katasztrófákra (pl. komoly 
árvízre) való felkészülést, ezért ugyanolyan fontosak a társadalom védelme szempontjából.

Módosítás 984
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 1 bekezdés – 2 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Szabadalmi bejelentések a jövőbeni és a 
feltörekvő technológiák területén

– Szabadalmak és használati minták 
bejelentése a jövőbeni és a feltörekvő 
technológiák területén

Or. en

Indokolás

Az teljesség érdekében.

Módosítás 985
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 1 bekezdés – 3 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Ágazatközi és országhatárokon átívelő 
kutatóáramlás (beleértve a doktorjelöltekét 
is)

– Ágazatközi és országhatárokon átívelő 
kutatóáramlás (beleértve a doktorjelöltekét 
is), valamint a szaklapokban megjelent 
publikációk száma, kutatási, fejlesztési és 
innovációs projektek, melyek az áramlás 
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ösztönzésére születtek

Or. en

Indokolás

A tevékenység valós eredményeit hozzáférhetővé kell tenni, máskülönben csak áramlás marad.

Módosítás 986
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 1 bekezdés – 4 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az uniós támogatással Európa 
valamennyi kutatója és Európán kívüli 
kutatók számára hozzáférhetővé tett 
kutatási infrastruktúrák

Az uniós támogatással Európa valamennyi 
kutatója és Európán kívüli kutatók számára 
hozzáférhetővé tett, Európa egész 
területén fejlesztett kutatási infrastruktúrák

Or. en

Módosítás 987
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1 bekezdés – 1 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Szabadalmi bejelentések a különböző 
alap- és ipari technológiák területén

– Szabadalmak és használati minták 
bejelentése a különböző alap- és ipari 
technológiák területén

Or. en

Indokolás

A teljesség érdekében.
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Módosítás 988
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Szabadalmi bejelentések a különböző 
társadalmi kihívások területén

Szabadalmak és használati minták 
bejelentése a különböző társadalmi 
kihívások területén

Or. en

Indokolás

A teljesség érdekében.


