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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0811),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 182. cikkének (4) bekezdésére, 
amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0509/2011),

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi 
Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatásügyi Bizottság, és a 
Jogi Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Unió célja tudományos és 
technológiai alapjainak megerősítése az 
Európai Kutatási Térség (EKT) 
megvalósításával, ahol a kutatók, a 
tudományos ismeretek és a technológia 
szabadon mozog, célja továbbá, hogy 
versenyképesebbé váljon, többek között az 
ipar területén. E célok megvalósítása 
érdekében az Uniónak a kutatási, a 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységeket kell végeznie, elő kell 
mozdítania a nemzetközi együttműködést, 
terjesztenie és optimalizálnia kell az 
eredményeket, továbbá ösztönöznie kell a 
képzést és a mobilitást.

Or. en

Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Egyre szélesebb részvételt kell 
ösztönözni annak érdekében, hogy az 
Európa tehetségbázisában rejlő potenciált 
ki lehessen aknázni, és hogy optimalizálni 
lehessen a kutatások gazdasági és 
társadalmi hatását, amelynek hozzá kell 
járulnia az európai kutatási és fejlesztési 
hiányosságok kitöltéséhez.

Or. en
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Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Európa hosszú távú 
versenyképességének és jólétének 
garantálásához égető szükség van az Unió 
tudományos bázisa kiválóságának 
megerősítésére és kibővítésére, és a 
világszínvonalú kutatás és tehetség 
rendelkezésre állásának biztosítására. A 
„Kiváló tudomány” című I. résznek 
támogatnia kell az Európai Kutatási Tanács 
tevékenységeit a felderítő kutatások, 
jövőbeni és feltörekvő technológiák, a 
Marie Curie-cselekvések és az európai 
kutatási infrastruktúrák terén. E 
tevékenységeknek célul kell kitűzniük a 
kompetencia hosszú távú fejlesztését a 
tudomány, a rendszerek és a kutatók 
következő generációjára összpontosítva, és 
támogatást biztosítva a feltörekvő 

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

tehetségek számára az EU teljes területén 
és a társult országokban. A kiváló 
tudomány támogatását szolgáló uniós 
tevékenységeknek elő kell segíteniük az 
Európai Kutatási konszolidációját, 
valamint az Unió tudományos rendszerét 
globálisan versenyképessé és vonzóvá kell 
tenniük.

Or. en

Indokolás

Horizontális módosítás: a szövegben a „Marie Curie” szavakat mindenütt a „Marie 
Skłodowska-Curie” szavaknak kell felváltaniuk.

Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az Unió ipari vezető szerepének 
megtartása és kiterjesztése érdekében égető 
szükség van a magánszféra kutatás-
fejlesztési és innovációs beruházásainak 
ösztönzésére, a kutatás és innováció 
üzletvezérelt programmal történő 
előmozdítására, és a jövő vállalkozásainak 
alapját adó új technológiák fejlesztésének 
felgyorsítására. Az „Ipari vezető szerep” 
című II. résznek támogatnia kell a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák és más 
ipari technológiák terén folyó kiváló 
kutatásba és innovációba történő 
beruházásokat, meg kell könnyítenie az 
innovatív vállalatok és projektek kockázati 
finanszírozáshoz való hozzáférését, és a 
kis- és középvállalkozásoknak egész 
Unióra kiterjedő támogatást kell nyújtania.
E tevékenységeknek a teljes kutatási és 
innovációs palettát le kell fedniük, 
hangsúlyt fektetve az innováció kísérő 
tevékenységeire, mint amilyen a kísérleti 
kutatás, a demonstráció, a tesztelési 
környezet kialakítása, valamint a 
közbeszerzés, a jogalkotás előtti kutatás és 
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szabványosítás támogatása, illetőleg az 
innovációk piaci elterjesztése.

Or. en

Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A „Horizont 2020” keretprogram 
szerves részeként a Közös 
Kutatóközpontnak (JRC) továbbra is 
független, felhasználóközpontú 
tudományos és technikai támogatást kell 
nyújtania az uniós politikák 
megfogalmazásához, kialakításához, 
végrehajtásához és nyomon követéséhez. A 
Közös Kutatóközpontnak küldetése 
beteljesítéséhez a legkiválóbb kutatási 
minőséget kell nyújtania. Miközben a 

(12) A „Horizont 2020” keretprogram 
szerves részeként a Közös 
Kutatóközpontnak (JRC) továbbra is 
független, felhasználóközpontú 
tudományos és technikai támogatást kell 
nyújtania az uniós politikák 
megfogalmazásához, kialakításához, 
végrehajtásához és nyomon követéséhez. A 
JRC-nek a legfrissebb kutatási és 
innovációs eredmények révén segítenie 
kell a nemzeti, regionális és helyi 
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közvetlen cselekvéseket küldetésével 
összhangban végrehajtja, a Közös 
Kutatóközpontnak kiemelt hangsúlyt kell 
fektetnie azokra a területekre, amelyek 
kulcsfontosságúak az EU számára; ezek az 
intelligens, inkluzív és fenntartható 
fejlődés, a biztonság, a polgári felelősség 
és a „globális Európa”.

döntéshozatalt. A Közös 
Kutatóközpontnak küldetése 
beteljesítéséhez a legkiválóbb kutatási 
minőséget kell nyújtania. Miközben a 
közvetlen cselekvéseket küldetésével 
összhangban végrehajtja, a Közös 
Kutatóközpontnak kiemelt hangsúlyt kell 
fektetnie azokra a területekre, amelyek 
kulcsfontosságúak az EU számára; ezek az 
intelligens, inkluzív és fenntartható 
fejlődés, a biztonság, a polgári felelősség 
és a „globális Európa”.

Or. en

Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Horizont 2020 – amelynek 
legfőbb hajtóereje a kiválóság – a 
kiválóság lépcsőjeként megteremti a 
strukturális alapokkal a nagyobb 
szinergiát, kiegészítő jelleget és 
interoperabilitást, amely utóbbiak fő 
mozgatói a kapacitásépítés és az 
intelligens szakosodás, feltéve hogy 
mindkét irányban hidak épülnek, 
összekötve a két programot.

Or. en

Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az európai helyi és regionális 
hatóságok fontos szerepet játszanak az 
EKT megvalósításában és az Unió 
pénzügyi eszközei – különösen a Horizont 
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2020 és a strukturális alapok – hatékony 
koordinációjának biztosításában, az 
intelligens szakosodásra alapuló 
regionális innovációs stratégiák 
keretében. A régióknak szintén 
kulcsszerepük van a Horizont 2020 
eredményeinek terjesztésében és 
megvalósításában, valamint a kiegészítő 
finanszírozási eszközök – köztük a 
közbeszerzés – biztosításában.

Or. en

Módosítás 10
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kiválóság terjesztése és a részvétel 
szélesítése;

Or. en

Indokolás

Teljes mértékben ki kell aknázni a kiválóságot a Horizont 2020 és a Strukturális Alapok 
közötti szinergiák fejlesztésével.



PE489.688v01-00 12/130 PR\903346HU.doc

HU

Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Európa és polgárai szabadságának és 
biztonságának védelme;

Or. en

Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (1)–(4) bekezdésében 
meghatározott különös célkitűzéseknek 
megfelelő eredményességi mutatókról 
további részleteket a II. melléklet 
tartalmaz.

Az e cikk (1)–(4) bekezdésében 
meghatározott különös célkitűzéseknek 
megfelelő eredményességi mutatókról 
további részleteket a II. melléklet 
tartalmaz. A Horizont 2020 általános 
célkitűzéseihez képest elért előrehaladás 
értékelésére szolgáló eredményességi 
mutatókat az XX/XX/EU rendelet 
[Horizont 2020] I. melléklete határozza 
meg.

Or. en

Módosítás 16
Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1. cikkben említett összeget az e 
határozat 2. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott négy rész között a(z) 
XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 6. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban kell felosztani. 
Az e határozat 3. cikkében meghatározott 
különös célkitűzések indikatív 
költségvetési bontását és a Közös 
Kutatóközpont cselekvéseihez való 
hozzájárulás teljes maximális összegét a(z) 
XX/2012/EU [„Horizont 2020”
keretprogram] rendelet II. melléklete 
határozza meg.

2. Az 1. cikkben említett összeget az e 
határozat 2. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott négy rész között a(z) 
XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet 6. cikkének (2) és 
(4) bekezdésével összhangban kell 
felosztani. Az e határozat 3. cikkében 
meghatározott különös célkitűzések 
indikatív költségvetési bontását és a Közös 
Kutatóközpont cselekvéseihez való 
hozzájárulás teljes maximális összegét a(z) 
XX/2012/EU [„Horizont 2020” 
keretprogram] rendelet II. melléklete 
határozza meg.
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Or. en

Módosítás 17
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság közös vagy elkülönített 
munkaprogramot fogad el az egyedi 
program 2. cikk (2) bekezdésének a), b) és 
c) pontjában említett I, II. és III. részének 
végrehajtására, az „Európa tudományos 
alapjainak megerősítése a felderítő 
kutatásban” különös célkitűzés szerinti 
cselekvések végrehajtása kivételével. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 9. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell megalkotni. Meg kell követelni a 
Horizont 2020 három fő prioritásának 
hatékony koordinációját.

Or. en

Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) Meg kell valósítani a kutatás és 
innováció tematikus tudományos 
tanácsadó testületeken alapuló stratégiai 
koordinációját. Ez hozzá fog járulni a 
legjobb vezetésen alapuló kutatási és 
innovációs programok meghatározásához, 
és biztosítja az interakció és a szinergiák 
fokozottabb előmozdításához szükséges 
lendületet és eszközöket. A koordináció 
foglalkozni fog a széttagoltsággal, és 
javítani fogja a technológiai és 
infrastrukturális erőforrásoknak az egyes 
tematikus területhez kapcsolódó teljes 
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kutatási közösségek általi felhasználását. 
A stratégiai intézkedések és a tudományos 
koordináció a kezdetektől biztosítja a 
politikával kapcsolatos szakértői 
hozzájárulást, az innovációs ciklus 
összetettségének megértésén keresztül 
előmozdítja az innovációt és a 
versenyképességet, és ösztönzi több 
határokon túli kutató részvételét. 

Or. en

Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaprogramokban kiegyensúlyozott 
számban kell szerepelnie kisebb 
(célirányos), közepes és nagy (átfogó) 
projekteknek. A kisméretű projektek nem 
csak a kkv-k részvétele előmozdításának 
hatékony módjait jelentik.

Or. en

Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projekt helyes irányítását a Bizottság és 
az ügynökségek személyzete 
teljesítményének értékelésekor díjazzák.

Or. en

Módosítás 22
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet fog kapni az innováció 
széles körű értelmezésének biztosítása, 
amely nem csupán új termékek és 
szolgáltatások tudományos és technikai 
áttörések alapján való kifejlesztésére 
korlátozódik, hanem olyan szempontokat is 
magában foglal, mint a létező technológiák 
újfajta alkalmazása, a folyamatos javítás, 
valamint a nem technológiai és a szociális 

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

kulturális és intézményi innováció. A 
multidiszciplináris kompetenciákba, a 
képességek megteremtésébe, valamint a 
szolgáltatási megoldásokon és 
immateriális tartalmakon alapuló 
ismeretekbe és értékekbe történő 
beruházáson keresztül is ösztönözni 
fogják a szolgáltatásokban megvalósuló 
innovációt. Csak az innováció holisztikus 
megközelítése tud egyszerre társadalmi 
problémákat orvosolni és versenyképes 
vállalkozások és iparágak forrásává válni.

Or. en

Módosítás 23
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A társadalmi kihívásokat illetően 
kihívásalapú megközelítést kell 
alkalmazni, amelyben az alaptudomány, 
az alkalmazott kutatás, az ismeretek 
átadása és az innováció egyformán fontos 
és egymással összefüggő alkotóelem. 
Konszenzuson alapuló és a szétválasztó 
jellegűbb K+F+I közötti megfelelő 
egyensúly biztosítása érdekében a 
társadalmi kihívások költségvetésének 
legalább 15%-a alulról felfelé építkező 
logikát kell, hogy kövessen, nyílt pályázati 
felhívásokon keresztül (előre 
meghatározott pályázati témák nélkül). A 
társadalmi kihívásokon, valamint az alap-
és ipari technológiákon belül továbbá 
megfelelő egyensúlyba kell hozni a kisebb 
és a nagyobb projekteket, figyelembe véve 
az érintett szektor szerkezetét, 
tevékenységi típusát, a technológiát és a 
kutatási területet.

Or. en

Módosítás 24
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A „Horizont 2020” keretprogram 
megvalósítása során történő részletes 
prioritásmeghatározás magában foglalja a 
kutatás programozásának a szakpolitika 
kialakításával szorosan összehangolt, 
ugyanakkor a hagyományos ágazati 
politikák határain átlépő irányítási módok 
használatával történő stratégiai 
megközelítését. Az irányítási struktúra 
javítása érdekében bizonyítani kell, hogy 
az érintetteket és a civil társadalom 
képviselőit milyen mértékben vonták be az 
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kormányzás és programozás e több 
területet érintő megközelítése lehetővé 
teszi majd a „Horizont 2020” keretprogram 
minden különös célkitűzése közötti 
hatékony koordinációt és lehetővé fogja 
tenni a több célkitűzésre kiterjedő 
kihívásokra – ilyen például a 
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás, vagy a 
tengeri tudományok és technológiák – való 
válaszadást.

alulról felfelé építkező folyamatokba, a 
munkaprogramokba és a döntéshozatalba.
Ez szilárd tényeken, elemzésen és 
előrejelzésen alapul majd, és az 
előrehaladást megbízható eredményességi 
mutatók fogják jelezni. A kormányzás és 
programozás e több területet érintő 
megközelítése lehetővé teszi majd a 
„Horizont 2020” keretprogram minden 
különös célkitűzése közötti hatékony 
koordinációt és lehetővé fogja tenni a több 
célkitűzésre kiterjedő kihívásokra – ilyen 
például a fenntarthatóság, az 
éghajlatváltozás, vagy a tengeri 
tudományok és technológiák – való 
válaszadást. A Horizont 2020 olyan 
tevékenységekre fog irányulni, amelyek 
esetében a nemzeti vagy regionális szintű 
beavatkozáshoz képest az uniós 
beavatkozás hozzáadott értéket jelent a 
méretgazdaságosság és a kritikus tömeg 
létrehozásával, a széttagoltság 
csökkentésével és az eredmények egész 
Unióra kiterjedő terjesztésének 
biztosításával. Ezek a tevékenységek 
transznacionális, versenyképességet 
megalapozó, együttműködésen alapuló 
jellegűek, és ezek teszik ki a „társadalmi 
kihívások” prioritás és a „vezető szerep az 
alap- és az ipari technológiák területén” 
különös célkitűzés összesített teljes 
költségvetésének nagyobb részét.

Or. en

Módosítás 25
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása egyúttal 
széleskörű információn és tanácsadáson 
alapul majd. Adott esetben részt vesznek 
benne olyan független szakértői csoportok, 
amelyeket kifejezetten a „Horizont 2020” 

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

keretprogram vagy annak bármelyik 
konkrét célkitűzése végrehajtására 
vonatkozó tanácsadásra hoztak létre. 
Ezeknek a szakértői csoportoknak 
megfelelő szakértelemmel és tudással kell 
rendelkezniük a lefedett területeken, 
valamint sokszínű szakmai háttérrel, 
beleértve az ipar és a civil társadalom 
részvételét.

A társadalmi kihívások 
tudományterületeken átnyúló és több 
tudományterületre kiterjedő jellege az e 
célra rendelt stratégiai tanácsadó 
testületek létrehozását igényli. A testületek 
az akadémiai és az ipari szféra, a 
végfelhasználók és a civil társadalom 
legelismertebb és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező érdekeltjeiből 
fognak állni lesznek, biztosítva ezáltal az 
összes szektorra és érintett kutatási 
területre kiterjedő sokféleséget. A 
testületek információval és tanáccsal 
látják el a Bizottságot az érintett 
társadalmi kihívással, a munkaprogramok 
létrehozásával, valamint a pályázati 
felhívások témájával és szempontjaival 
kapcsolatban, felhasználva az olyan 
lényeges struktúráktól származó 
információkat, mint például az európai 
technológiai platformok, az európai 
tudományos szervezetek, az európai közös 
programozási kezdeményezések és az 
európai innovációs partnerségek.

Or. en

Módosítás 26
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A prioritások meghatározása ezenkívül 
figyelembe veheti az európai technológiai 
platformok stratégiai kutatási menetrendjeit 

A prioritások meghatározása ezenkívül 
figyelembe veheti az európai technológiai 
platformok stratégiai kutatási menetrendjeit 



PR\903346HU.doc 21/130 PE489.688v01-00

HU

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

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

Or. en

Indokolás

A JFTT a Jövőbeni és Feltörekvő Tudományok és Technológiákat jelenti – lásd az I. melléklet 
– 1 szakasz – 2 pont – bevezető részéhez fűzött horizontális módosítást.

Módosítás 27
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 28
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 29
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Számos, a „Horizont 2020” 
keretprogramban meghatározott különös 
célkitűzés – különösen az Unió 
külpolitikájához és a nemzetközi 
kötelezettségekhez kapcsolódó 
célkitűzések – hatékony megvalósításához 
szükséges a harmadik országokból való 
partnerekkel folytatott nemzetközi 
együttműködés. Ez a helyzet valamennyi, 
a „Horizont 2020” keretprogram által 
megoldandó, globális természetű 
társadalmi kihívás tekintetében. A 
nemzetközi együttműködés az alap- és 
felderítő kutatásban a feltörekvő 
tudományos és technológiai lehetőségek 
kamatoztatásának érdekében szintén 
elengedhetetlen. A kutatók és az innovatív 
munkaerő nemzetközi mobilitásának 
elősegítése ezért kulcsfontosságú a globális 
együttműködés elmélyítésében. A 
nemzetközi tevékenységek ugyanennyire 
fontosak az európai ipar 
versenyképességének növelésében azáltal, 
hogy elősegítik az új technológiák 
elsajátítását és cseréjét, például világszerte 
elismert szabványok és kölcsönös 
átjárhatósági iránymutatások 
kifejlesztésével és az európai megoldások 
Európán kívüli elfogadásának és 
alkalmazásának elősegítésével.

Számos, a „Horizont 2020” 
keretprogramban meghatározott különös 
célkitűzés – különösen az Unió 
külpolitikájához és a nemzetközi 
kötelezettségekhez kapcsolódó 
célkitűzések – hatékony megvalósításához 
szükséges a harmadik országokból való 
kulcsfontosságú stratégiai partnerekkel 
folytatott nemzetközi együttműködés. A 
nemzetközi együttműködés az alap- és 
felderítő kutatásban a feltörekvő 
tudományos és technológiai lehetőségek 
kamatoztatásának érdekében szintén 
elengedhetetlen. A kutatók és az innovatív 
munkaerő nemzetközi mobilitásának 
elősegítése ezért kulcsfontosságú a globális 
együttműködés elmélyítésében. A 
nemzetközi tevékenységek ugyanennyire 
fontosak az európai ipar 
versenyképességének növelésében azáltal, 
hogy elősegítik az új technológiák 
elsajátítását és cseréjét, például világszerte 
elismert szabványok és kölcsönös 
átjárhatósági iránymutatások 
kifejlesztésével és az európai megoldások 
Európán kívüli elfogadásának és 
alkalmazásának elősegítésével.

Or. en

Módosítás 30
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban 
(EDCTP2) folytatása és más fejlődő 
régiókra történő földrajzi kiterjesztése a 



PE489.688v01-00 24/130 PR\903346HU.doc

HU

beavatkozásokkal kapcsolatos klinikai 
vizsgálatokban;

HIV, a malária és a tuberkulózis és az 
elhanyagolt betegségek elleni orvosi 
beavatkozásokkal kapcsolatos I–IV. fázisú
klinikai vizsgálatokban;

Or. en

Módosítás 31
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Az Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok kormánya között 2010. 
november 18-án a belbiztonság/polgári 
biztonság területén megvalósuló kutatási 
együttműködési tevékenységekről szóló 
végrehajtási megállapodás;

Or. en

Módosítás 32
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az európai ipar nyersanyagokhoz való 
globális hozzáférésének biztosítása 
céljából a „Nyersanyag-politikai 
kezdeményezés – az európai gazdasági 
növekedés és foglalkoztatás kritikus 
szükségleteinek kielégítése” című, 2008. 
november 4-i bizottsági közleményben 
szereplő „A nyersanyagok 
beszerezhetősége a világpiacon, torzítatlan 
feltételek mellett” elnevezésű első pillér 
keretében javasolt tevékenységek 
támogatása, továbbá a nemzetközi 
piacokról származó nyersanyagokhoz 
való, más ipari versenytársakkal azonos 
feltételek melletti hozzáférés 
biztosításához való hozzájárulás;
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Indokolás

Az európai ipar (és az az által biztosított munkahelyek) versenyképességének és 
innovációjának az EU-n kívüli nyersanyagoktól való függését már az EB is elismerte 
(COM(2008)699, COM (2011)28, COM(2012)82, valamint a Versenyképességi Tanács 2011. 
március 11-i következtetés). Figyelembe véve azt, hogy az EU napirendjén milyen fontos 
helyet foglal el ez a kérdés, a főbb együttműködési régiókkal nemzetközi együttműködést kell 
tervezni.

Módosítás 33
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) a fejlődő országokkal – nevezetesen a 
szubszaharai afrikai országokkal – a 
szegénység enyhítését szolgáló 
decentralizált energiatermelés területén 
folytatott együttműködés;

Or. en

Módosítás 34
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 6 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) a bioüzemanyagok – különös 
tekintettel a második generációs 
bioüzemanyagok – területén Brazíliával 
fennálló együttműködés folytatása;

Or. en

Módosítás 35
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram három fő 
része határozza meg azt a három 
célkitűzést, amelyekre a keretprogram 
épül: a kiváló tudomány létrehozását, az 
ipari vezető szerep kivívását és a 
társadalmi kihívások kezelését. Különös 
figyelmet kap majd az egyes részek közötti 
megfelelő koordináció biztosítása és a 
különös célkitűzések közötti szinergiák 
teljes mértékű kihasználása az Unió 
magasabb szintű szakpolitikai 
célkitűzéseire gyakorolt együttes hatásuk 
maximalizálása érdekében. A „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzéseinek 
megvalósításában ezért erős hangsúlyt 
kapnak a hatékony megoldások, messze 
meghaladva a pusztán hagyományos 
tudományos és technológiai területekre és 
gazdasági ágazatokra épülő megközelítést.

A „Horizont 2020” keretprogram három fő 
része határozza meg azt a három 
célkitűzést, amelyekre a keretprogram 
épül: a kiváló tudomány létrehozását, az 
ipari vezető szerep kivívását és a 
társadalmi kihívások kezelését. Különös 
figyelmet kap majd az egyes részek közötti 
megfelelő koordináció biztosítása és a 
különös célkitűzések közötti szinergiák 
teljes mértékű kihasználása az Unió 
magasabb szintű szakpolitikai 
célkitűzéseire gyakorolt együttes hatásuk 
maximalizálása érdekében. A „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzéseinek 
megvalósításában ezért erős hangsúlyt 
kapnak a hatékony megoldások, messze 
meghaladva a pusztán hagyományos 
tudományos és technológiai területekre és 
gazdasági ágazatokra épülő megközelítést, 
előmozdítva például a klasszikus 
konzorciumoktól eltérő globális 
partnerségeket és a gyorsan fejlődő 
portfóliókhoz igazított rugalmas, 
innovatív finanszírozást és beruházási 
forrásokat biztosítva.

Or. en

Módosítás 36
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több területet érintő cselekvés 
létfontosságú lesz továbbá a fontos 
technológiai áttörések létrehozásához 
szükséges, a társadalmi kihívások és az 
alap- és ipari technológiák közötti 
kölcsönhatás ösztönzésében. Ilyen 
kölcsönhatások létrehozhatóak például: az 
e-egészségügy, az intelligens hálózatok, az 
intelligens közlekedési rendszerek, az 

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

közlekedési rendszerek, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvések központosítása, a 
nanomedicina, a könnyű járművek fejlett 
anyagai, vagy a bioalapú ipari folyamatok 
és termékek kifejlesztése területén. Erős 
szinergiákat fognak tehát kialakítani a 
társadalmi kihívások és az általános alap-
és ipari technológiák kifejlesztése között. 
Ezt kifejezetten figyelembe veszik majd a 
többéves stratégiák kidolgozásában és a 
különös célkitűzések mindegyikének 
prioritásmeghatározásában. Szükséges lesz, 
hogy a különböző nézőpontokat képviselő 
szereplők teljes mértékben részt vegyenek 
a végrehajtásban, és sok esetben olyan 
cselekvésekre lesz szükség, amelyek 
egyesíteni képesek az érintett alap- és ipari 
technológiák és társadalmi kihívások által 
biztosított forrásokat.

Or. en

Módosítás 37
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Különös figyelmet kap a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott és a más 
uniós finanszírozási programok által 
támogatott tevékenységek – mint pl. a 
Közös Agrárpolitika, a Közös halászati 
Politika, az EU „Erasmus mindenkinek” 
elnevezésű új oktatási, képzési, ifjúsági és 
sport programja vagy az Egészségügy a 
növekedésért program, a Life program, az 
új belépők részére fenntartott tartalékok 
(NER300) – koordinálása.
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demonstrációs és kísérleti projektek 
támogatása elősegítheti az európai ipari 
vezető szerep célkitűzésének 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 38
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fent említett koordináció magában 
foglalja a kohéziós politikai alapokkal 
való megfelelő kapcsolatot, ahol a 
regionális szintű kutatási és innovációs 
kapacitás megteremtésének támogatása a 
kiválósághoz vezető lépcsőként működhet, 
a regionális kiválósági központok 
segíthetik Európa innovációs 
megosztottságának felszámolását. A 
strukturális alapokat teljes 
terjedelmükben kell alkalmazni kiválósági 
központok létesítésére irányuló 
tevékenységek, az egyetemek 
korszerűsítése, tudományos eszközök 
vásárlása, a helyi technológiák átadása, 
az induló és leváló vállalkozások 
támogatása, a helyi ipari és akadémiai 
szféra közötti interakció, a Horizont 2020 
prioritási területein klaszterek létrehozása 
céljából a régiók kapacitása kiépítésének 
támogatására, és kisebb pályázati 
támogatások biztosításának forrásaként 
is, amelyeket a Horizont 2020-hoz 
benyújtandó javaslatok előkészítéséért 
lehet kapni. Ez lehetővé teszi egy, a 
kiválósághoz vezető lépcső kialakítását, 
amely révén ezek a régiók minőségi és 
kiválósági alapon teljes mértékben részt 
tudnak venni a Horizont 2020-ban.
A Horizont 2020-ból eredően, a 
strukturális alapokat a Horizont 2020 
utáni kutatási projektek nyomon 



PR\903346HU.doc 29/130 PE489.688v01-00

HU

követésének finanszírozására vagy 
társfinanszírozására, valamint a kutatási 
eredmények oly módon történő 
értékelésére lehetne felhasználni, amely 
ösztönzi az ismeretekhez való könnyű 
hozzáférést, továbbá fel lehetne használni 
az ebből eredő ismereteknek – a közvetlen 
gazdasági vagy társadalmi célú 
felhasználása szempontjából történő –
alkalmazásának elősegítésére;
A Horizont 2020 – amelynek legfőbb 
hajtóereje a kiválóság – a kiválóság 
lépcsőjeként megteremti a strukturális 
alapokkal a nagyobb szinergiát, kiegészítő 
jelleget és interoperabilitást, amely 
utóbbiak fő mozgatói a kapacitásépítés és 
az intelligens szakosodás, feltéve hogy 
mindkét irányban hidak épülnek, 
összekötve a két programot.
A Horizont 2020 projektek további 
finanszírozáshoz juthatnak a strukturális 
alapokból, az EBB-től és a 
magánszektortól, ami többszörös 
finanszírozási megközelítés elfogadását 
feltételezi.
A strukturális alapok által finanszírozott, 
összeurópai közös alapot kell létrehozni az 
együttműködésen alapuló európai kutatás 
előmozdítása érdekében.

Or. en

Módosítás 39
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram 
támogathat már létező, állami szektoron 
belüli partnerségeket és állami-magán 
partnerségeket, amennyiben a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzéseit valósítják 
meg, megfelelnek a „Horizont 2020” 
keretprogramot létrehozó rendeletben 

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

meghatározott kritériumoknak, és jelentős 
előrehaladást mutattak a hetedik kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
keretprogramban (FP7), az XX/XX/EU 
rendelet [Horizont 2020] [19. cikkének (2) 
és (3) bekezdésében] megállapított 
kritériumok szerint. Támogatásban 
részesülhetnek új innovatív partnerségek 
is – köztük a termékfejlesztési 
partnerségek –, amennyiben a Horizont 
2020 céljaival foglalkoznak és 
megfelelnek a kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 40
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Együttműködés az Eureka 
kezdeményezések hálózatával, amely 
természetes partner a kohéziós politika 
innovációs elemeinek tervezése és 
megvalósítása során, különösen a 
regionális innováció kialakítása során az 
intelligens szakosodási stratégiák fognak 
hozzájárulni a Horizont 2020 céljainak 
megvalósításához, ekként pedig az 
Innovációs Unió további 
megszilárdításához.

Or. en

Módosítás 41
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti feltételek szerint további támogatás 
nyújtható többek között az alábbi, a hetedik 
kutatási keretprogramban támogatott, 185. 

A fenti feltételek szerint további támogatás 
nyújtható többek között az alábbi, a hetedik 
kutatási keretprogramban támogatott, 185. 
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cikk szerinti kezdeményezéseknek: az 
Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban 
(EDCTP), a Saját lakókörnyezetben való 
életvitel segítését szolgáló program (AAL), 
a Balti-tengeri kutatási és fejlesztési 
program (BONUS), az Eurostars közös 
program és az „Európai metrológiai 
kutatási és fejlesztési program”. További 
támogatás nyújtható az Európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (a SET-terv) 
keretében létrehozott európai 
energiakutatási szövetségnek (EERA).

cikk szerinti kezdeményezéseknek: az 
Európai és fejlődő országok közötti 
partnerség a klinikai vizsgálatokban 
(EDCTP), a Saját lakókörnyezetben való 
életvitel segítését szolgáló program (AAL), 
a Balti-tengeri kutatási és fejlesztési 
program (BONUS), az Eurostars közös 
program és az „Európai metrológiai 
kutatási és fejlesztési program”. Az 
európai és a nemzeti technológiai 
platformok révén biztosítható a 
magánszektor jelentősebb bevonása.
További támogatás nyújtható az Európai 
stratégiai energiatechnológiai terv (a SET-
terv) keretében létrehozott európai 
energiakutatási szövetségnek (EERA).

Or. en

Módosítás 42
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 43
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 44
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 45
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Jövőbeni és feltörekvő technológiák 2. Jövőbeni és feltörekvő tudományok és 
Technologies

Or. en

Indokolás

Horizontális módosítás: a szövegben mindenütt a „Jövőbeni és feltörekvő technológiák” vagy 
JFT szavakat a „Jövőbeni és feltörekvő tudományok és technológiák” vagy JFTT szavakkal 
kell felváltani.

Módosítás 46
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 47
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a kihívásban szereplő kutatási 
kezdeményezések tudományvezéreltek, 
nagy léptékűek, multidiszciplinárisak és 
egy jövőbe mutató, összefogó célra 
épülnek. Az olyan nagy horderejű 
tudományos és technológiai kihívásokat 
kezelik, amelyekhez a különböző 
tudományterületek, közösségek és 
programok együttműködésére van szükség. 
A tudományos fejlődésnek erős és széles 
alapot kell biztosítania a jövőbeni 
technológiai innováció és a gazdasági 
lehetőségek kiaknázásához, és egyúttal 
újfajta haszonnal kell járnia a társadalom 
számára. Az ilyen kezdeményezések átfogó 
természetük és nagyságrendjük 
következtében csak több szövetkező 
résztvevő tartós (évtizedes) erőfeszítésével 
valósulhatnak meg.

Az ebben a kihívásban szereplő kutatási 
kezdeményezések tudományvezéreltek, 
nagy léptékűek, multidiszciplinárisak és 
egy jövőbe mutató, összefogó célra 
épülnek. Az olyan nagy horderejű 
tudományos és technológiai kihívásokat 
kezelik, amelyekhez a különböző 
tudományterületek, közösségek és 
programok együttműködésére van szükség. 
A tudományos fejlődésnek erős és széles 
alapot kell biztosítania a jövőbeni 
technológiai innováció és a gazdasági 
lehetőségek kiaknázásához, és egyúttal 
újfajta haszonnal kell járnia a társadalom 
számára. Figyelembe kell venni a jelentős 
társadalmi hatással bíró tevékenységeket.
Az ilyen kezdeményezések átfogó 
természetük és nagyságrendjük 
következtében csak több szövetkező 
résztvevő tartós (évtizedes) erőfeszítésével 
valósulhatnak meg.

Or. en

Módosítás 48
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A személyes minőségükben eljáró és a 
kutatási területek széles palettáját felölelő, 
legelismertebb és megfelelő 
szakértelemmel rendelkező tudósokból és 
mérnökökből álló JFTT Tanácsadó 
Testület információval és tanáccsal látja 
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el a Bizottságot a JFTT tevékenységekre 
vonatkozó általános tudományos stratégiát, 
a munkaprogram létrehozását, a pályázati 
felhívások szempontjait illetően, valamint 
a Proaktív JFTT és JFTT kiemelt 
kezdeményezések különleges témáinak 
meghatározását illetően.

A JFTT-vel folytatott konzultációra kerül 
sor különösen a következők tekintetében:
– a JFTT tevékenységekre vonatkozó 
általános tudományos stratégia, a 
tudományos és alkalmazási lehetőségek és 
az európai szintű szükségletek fényében;
– a munkaprogram létrehozása és a 
szükséges módosítások, beleértve az 
ajánlati felhívásokat és a szempontokat is;
– a felülről lefelé építkező JFTT 
tevékenységek (proaktív és kiemelt 
kezdeményezések) különleges témáinak 
meghatározása, különösen a JFTT alulról 
felfelé építkező (nyílt) tevékenységei 
valamint a szóba jöhető területeken az 
EKT pályázatokból finanszírozottak közül 
alakulnak ki.

Or. en

Módosítás 49
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.4 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi JFTT projektet kizárólag a 
tudományos és technológiai kiválóság 
szigorú kritériumai alapján értékelnek.

Or. en

Módosítás 50
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.4 pont – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JFTT forrásainak többségét 
valamennyi területen alulról fölfelé 
építkező, együttműködésen alapuló, 
felderítő kutatásra kell fordítani.

Or. en

Módosítás 51
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 52
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 53
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 54
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.6 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mindenféle tehetséggel szembeni 
nyitottság megőrzése érdekében, olyan 
általános intézkedéseket kell követni, 
amelyek – például az egyenlő esélyek 
valamennyi Marie Curie-cselekvésben való 

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

támogatásával és a nemek részvételének 
vizsgálatával és a női kutatók 
mobilitásával – segítenek elkerülni a 
visszás helyzeteket az ösztöndíjakhoz való 
hozzáférésben. A Marie Curie-cselekvések 
támogatják továbbá a kutatókat, hogy 
stabilabb karriert alakíthassanak ki, családi 
állapotuk figyelembevételével megfelelő 
egyensúlyt alakítsanak ki munka és 
magánéletük között, továbbá elősegítik a 
kutatói karrier hosszabb szüneteltetést 
követő folytatását. Alkalmazni kell a
Kutatók Európai Chartájában és a kutatók 
felvételi eljárásának magatartási kódexében 
foglalt általános alapelveket, amelyek 
nyitott munkaerő-felvételt és vonzó 
munkakörülményeket támogatnak.

Or. en

Módosítás 55
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.1 pont – 4.1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A cél a Kutatási Infrastruktúrák Európai 
Stratégiai Fóruma (ESFRI) által 
meghatározott és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának, 
hosszú távú fenntarthatóságának és 
hatékony működésének biztosítása, hogy 
ezáltal Európa válaszolni tudjon a 
tudomány, az ipar és a társadalom nagy 
horderejű kihívásaira. Figyelembe kell 
venni ezen infrastruktúrák eloszlását. Ez a 
célkitűzés azokra az infrastruktúrákra 
vonatkozik, amelyeknek működését 
például az európai kutatási infrastruktúra-
konzorciumok (ERIC) vagy más, ezzel 
egyenértékű európai, illetve nemzetközi 
szintű struktúrák szabályozzák, vagy 
amelyek esetében ilyen struktúra 
kialakítása van folyamatban.
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Módosítás 56
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.2 pont – 4.2.1 pont – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az állami kutatási célokra alkalmas 
kutatási magáninfrastruktúrákhoz való 
hozzáférés elősegítése.

Or. en

Módosítás 57
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.3 pont – 4.3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az, hogy a legfontosabb 
politikaformálók és finanszírozó szervek 
(például az ESFRI, az elektronikus 
infrastruktúrával foglalkozó vitacsoport, az 
EIROforum-szervezetek, a nemzeti 
hatóságok) révén kihasználhatók legyenek 
a nemzeti és az uniós kezdeményezések 
közötti szinergiák, hogy 
komplementaritások és együttműködés 
legyen kialakítható a kutatási 
infrastruktúrák és a más uniós (például 
regionális, kohéziós, ipari, egészségügyi, 
munkaügyi és fejlesztési) politikákat 
megvalósító tevékenységek között, 
valamint hogy biztosítható legyen a 
különböző uniós források közötti 
koordináció. Az uniós cselekvések 
támogatni fogják továbbá a kutatási 
infrastruktúrák uniós szintű felmérését, 
nyomon követését és értékelését, valamint 
fontos szakpolitikai tanulmányok készítését 
és kommunikációs feladatok ellátását.

A cél az, hogy a legfontosabb 
politikaformálók és finanszírozó szervek 
(például az ESFRI, az elektronikus 
infrastruktúrával foglalkozó vitacsoport, az 
EIROforum-szervezetek, a nemzeti 
hatóságok) révén kihasználhatók legyenek 
a nemzeti és az uniós kezdeményezések 
közötti szinergiák, hogy 
komplementaritások és együttműködés 
legyen kialakítható a kutatási 
infrastruktúrák és a más uniós (például 
regionális, kohéziós, ipari, egészségügyi, 
munkaügyi, biztonság- és fejlesztési) 
politikákat megvalósító tevékenységek 
között, valamint hogy biztosítható legyen a 
különböző uniós források közötti 
koordináció. Figyelembe kell venni a 
jelentős társadalmi hatással bíró 
tevékenységeket. Az uniós cselekvések 
támogatni fogják továbbá a kutatási 
infrastruktúrák uniós szintű felmérését, 
nyomon követését és értékelését, valamint 
fontos szakpolitikai tanulmányok készítését 
és kommunikációs feladatok ellátását.
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Módosítás 58
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A kiválóság terjesztése és a részvétel 
szélesítése
A strukturális alapokkal kiegészítő jelleget 
és szoros szinergiákat fognak kialakítani 
Európában a kutatás és innováció 
megosztottsága felszámolásának 
elősegítése érdekében, mind felfelé 
(kapacitásépítés a tagállamokban, hogy 
felkészültebben vehessenek részt a 
Horizont 2020-ban), mind lefelé (a 
Horizont 2020-ból eredő kutatási és 
innovációs eredmények felhasználása és 
terjesztése) ható irányban. Amennyiben 
lehetséges, elő kell segíteni a két eszköz 
közötti interoperabilitást. Ösztönözni kell 
a kumulatív és a kombinált finanszírozást.
Ebben az összefüggésben az intézkedések 
arra irányulnak majd, hogy 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 tagállamok feltörekvő 
intézeteinek, kiválósági központjainak és 
innovatív régióinak verseny szempontú 
összekapcsolása vezető nemzetközi 
megfelelőikkel Európa más területeiről. 
Ez csapatba foglalja majd a kiváló 
kutatóintézeteket és a kevésbé fejlett 
régiókat, kölcsönös csereprogramokat, 
szakértői tanácsot és segítséget, valamint 
a kiválósági központok létrehozása 
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tekintetében közös stratégiák kifejlesztését 
vonja maga után. Ezeket a kohéziós 
politikai alapokon keresztül 
finanszírozhatják a kevésbé fejlett 
régiókban. Figyelembe veszik az innovatív 
klaszterekkel való kapcsolat 
megteremtését és a kiválóság elismerését a 
kevésbé fejlett régiókban, többek között 
szakértői felülvizsgálatok és a nemzetközi 
standardoknak megfelelő intézetek 
számára kiválósági címek adományozása 
révén.
b) „EKT tanszékek” alapítása, hogy a 
kiemelkedő elméleti szakembereket a 
kutatási kiválóság elérésére egyértelmű 
potenciállal rendelkező intézetekhez 
vonzzák, annak érdekében, hogy segítsék 
ezen intézményeket e potenciáljuk 
legteljesebb felszabadításában, ezáltal 
megteremtve az Európai Kutatási 
Térségben a kutatás és innováció egyenlő 
feltételeit. Ez magában foglalja a 
versenyképes kutatási környezet és a 
kiemelkedő kutatási tehetség vonzásához, 
megtartásához és kialakításához 
szükséges keretfeltételek megteremtését 
szolgáló intézményi támogatást.
c) „Kiválósági pecsét” odaítélése a 
kedvezően elbírált EKK-, Maria 
Skłodowska-Curie- vagy együttműködésen 
alapuló olyan projektjavaslatoknak, 
amelyek költségvetési korlátozások miatt 
nem tudtak ó 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.
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e) EKK „visszatérési támogatás” 
odaítélése olyan kutatóknak, akik jelenleg 
Európán kívül dolgoznak, és vissza 
akarnak térni Európába, vagy olyan 
kutatóknak, akik jelenleg Európában 
dolgoznak, és kevésbé fejlett régióba 
szeretnének költözni.
f) Az együttműködésen alapuló kutatási 
projektek kedvezményezett szervezetei és a 
főként a projektben közvetlenül részt vevő 
országoktól eltérő országokban 
letelepedett más jogalanyokkal és 
szervezetek körében a képzési lehetőségek 
különös céljával megkötött kiegészítő 
megállapodások támogatása (nevezetesen 
doktori és poszt-doktori álláshelyek)
g) A kiemelkedő minőségű intézményi 
kutatási és innovációs hálózat kiépítését 
szolgáló sikeres hálózatok megerősítése. 
Európa szerte a „kiválósági pontok” 
(csúcsminőségű tudományos közösségek 
és korai karrier vizsgálók) azonosítását és 
összekapcsolását szolgáló tevékenységek 
előmozdítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani a COST-ra.
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 Európában férhessenek hozzá 
valamennyi nemzetközi kutatási 
infrastruktúráihoz, beleértve a nemzetközi 
tudományos szervezetek által 
működtetetteket is.
j) Az intelligens szakosodási stratégiák 
kialakításának és nyomon követésének 
támogatása. Ki kell fejleszteni egy 
politikatámogatási eszközt, regionális 
szinten pedig a politika megismerését 
szakértők általi nemzetközi értékelésen és 
a legjobb gyakorlatok megosztásán segítik 



PE489.688v01-00 44/130 PR\903346HU.doc

HU

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

Teljes mértékben ki kell aknázni a kiválóságot a Horizont 2020 és a Strukturális Alapok 
közötti szinergiák fejlesztésével.

Módosítás 59
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az alaptechnológiák európai ipar általi 
alapos ismerete és bevezetése 
kulcsfontosságú tényező Európa 
termelékenységének és innovációs 
kapacitásának erősítésében, valamint 
Európa fejlett, fenntartható és 
versenyképes gazdaságának, a 
csúcstechnológiás alkalmazások 
ágazataikban betöltött globális vezető 
szerepének, valamint a társadalmi 
kihívások és a felhasználói igények esetén 
egyedi megoldások kialakítására irányuló 
képességének biztosításában. Olyan ipari 
szektorokat kell megcélozni, amelyek 
nagyobb hatást gyakorolnak a hozzáadott 
értékekre, a foglalkoztatásra, fontosak a 
gazdaság egyéb területein is, és 
potenciállal rendelkeznek az európai 
összefogás elmaradása költségeinek 
csökkentésére. Az innovációs 
tevékenységekhez – a finanszírozás szerves 
részeként – kutatás-fejlesztés társul.

Or. en
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Módosítás 60
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az innovációs tevékenységeket a 
koncepciótól a piacig vezető út legkorábbi 
szakaszaitól kezdve elő fogják segíteni. 
Ennek része lesz többek között az egyedi 
technológiák integrálása; az innovatív 
termékek és szolgáltatások megvalósítására 
és előállítására vonatkozó kapacitás 
demonstrálása; a megvalósíthatóság és a 
többletérték igazolását szolgáló 
felhasználói és fogyasztói kísérleti 
projektek; valamint a kutatási eredmények 
piaci bevezetését elősegítő, nagyléptékű 
demonstrációs programok.

Or. en

Módosítás 61
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technológiai készültségi szint 
nagyságrendjét elérő Uniós K+F+I 
tevékenységek az OECD 
fogalommeghatározással lesznek 
összhangban. A Bizottság ezt a 
fogalommeghatározást fogja figyelembe 
venni a technológiai kutatások, a 
termékfejlesztési és demonstrációs 
tevékenységek bizottsági K+F+I 
portfólióba való beépítése céljából.

Or. en

Módosítás 62
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 63
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az európai ipar versenyképességének 
megerősítése az újgenerációs internet 
kifejlesztése, használata és alakítása terén, 
amely fokozatosan átveszi a jelenlegi Web, 
a fix és mobil hálózatok és szolgáltatási 
infrastruktúrák helyét, több billió eszköz 
(IoT) több kezelőt és tartományt felölelő 
összekapcsolását teszi lehetővé, és 
megváltoztatja az ismeretekhez való 
hozzáférésünket, azok átadását és 
felhasználását. Ide tartoznak többek között 
a hálózatok, a szoftverek és szolgáltatások, 
a kiberbiztonság, a személyes adatok 
védelme és a bizalom, a vezeték nélküli 
kommunikáció és minden optikai hálózat, 
az immerzív interaktív multimédia és a 
jövőbeli összekapcsolt vállalkozások 
területén folytatott a kutatás és innováció.

A cél az európai ipar versenyképességének 
megerősítése az újgenerációs internet 
kifejlesztése, használata és alakítása terén, 
amely fokozatosan átveszi a jelenlegi Web, 
a fix, műholdas és mobil hálózatok és 
szolgáltatási infrastruktúrák helyét, több 
billió eszköz (IoT) több kezelőt és 
tartományt felölelő összekapcsolását teszi 
lehetővé, és megváltoztatja az 
ismeretekhez való hozzáférésünket, azok 
átadását és felhasználását. Ide tartoznak 
többek között a hálózatok, a szoftverek és 
szolgáltatások, a kiberbiztonság, a 
személyes adatok védelme és a bizalom, a 
vezeték nélküli kommunikáció és minden 
optikai hálózat, az immerzív interaktív 
multimédia és a jövőbeli összekapcsolt 
vállalkozások területén folytatott a kutatás 
és innováció.

Or. en
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Módosítás 64
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.10.6a. Kvantumtechnológiák: a 
kvantumfizikát és az informatikát 
kombináló új generációs IKT eszközök
A célkitűzés az, hogy az IKT eszközök 
következő generációját a kvantumfizika és 
az informatika kombinációjával fejlesszék 
ki, ezzel biztosítva az Unió 
kulcsfontosságú szerepét a jövő globális 
piacán, ahol a kvantumkorlátok 
határozzák meg az ipari alkalmazások 
teljesítményét.

Or. en

Módosítás 65
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.20.2a. A nanoanyagok, -komponensek 
és -rendszerek tervezését, szimulációját, 
leírását és kezelését szolgáló új eszköz 
kifejlesztése
Az új nanoanyagok és -rendszerek 
nanoszinten történő tanulmányozása, 
megjelenítése és ellenőrzése.

Or. en

Módosítás 66
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

biztonságos és biztosított növelésére 
irányuló kutatás és fejlesztés azzal a céllal, 
hogy lehetővé váljon a jövőbeli – például 
fémfeldolgozó ipari és vegyipari –
termékek ipari gyártása.

Or. en

Módosítás 67
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kutatás és fejlesztés a következő 
területeken: új és innovatív technikák és 
rendszerek létrehozása, illesztés, ragasztás, 
elválasztás, felépítés, önfelépítés és 
szétbontás, lebontás és dekonstrukció.

Kutatás és fejlesztés a következő 
területeken: új és innovatív anyag- és 
komponens-előállítási technikák és 
rendszerek létrehozása, illesztés, ragasztás, 
elválasztás, felépítés, önfelépítés és 
szétbontás, lebontás és dekonstrukció.

Or. en

Módosítás 68
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 69
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 70
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok – köztük a ritka nyersanyagok –
és az innovatív üzletmodellek vizsgálatára 
irányuló kutatás és fejlesztés.

Or. en

Módosítás 71
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél annak megalapozása, hogy az 
európai ipar közép- és hosszútávon az 
innováció élvonalában maradjon. Ide 
tartozik a feltörekvő tudományágak –

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

például a szintetikus biológia, a 
bioinformatika, a rendszerbiológia –
fejlesztése, és más alaptechnológiákkal –
köztük a nanotechnológiával (pl. a 
bionanotechnológiával) és az IKT-vel (pl. 
bioelektronikával) való együttműködés. 
Ezek és más, élvonalbeli 
tudományterületek megfelelő 
intézkedéseket érdemelnek a kutatás-
fejlesztés terén annak érdekében, hogy 
elősegítsék a hatékony átvételt és az új 
alkalmazások, termékek és technológiák
létrejöttét (gyógyszer-adagolási rendszerek, 
bioszenzorok, biochipek stb.).

Or. en

Módosítás 72
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

felmérhető legyen a kialakított termékek és 
folyamatok technikai-gazdasági 
megvalósíthatósága.

Or. en

Módosítás 73
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A cél az olyan platformtechnológiák 
(genomika, metagenomika, proteomika, 
molekuláris eszközök és sejt-alapú 
platformok) kialakítása, amelyek vezető 
szerepet és versenyelőnyt tesznek lehetővé 
a gazdasági hatással rendelkező számos 
ágazatban. Ez a megközelítés 
továbbjavíthatja az új kkv-k potenciálját 
és jelentősen csökkentheti a piacra 
kerülési időt. Ez magában foglalja a 
lakosság egészségének és jólétének 
fokozását szolgáló tevékenységeket. 
Szintén ide tartozik az optimalizált 
tulajdonságokkal rendelkező, a 
hagyományos alternatívákon túlmutató 
bioerőforrások fejlesztésének 
megalapozása, a szárazföldi és vízi 
biodiverzitás új alkalmazások céljából 
történő, fenntartható felfedezésének, 
megértésének és használatának lehetővé 
tétele, és a biotechnológiai alapú 
egészségügyi megoldások (diagnosztika, 
oltóanyagok, orvosbiológiai eszközök) 
fejlődésének fenntartása.

Or. en

Módosítás 74
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.5 pont – 1.5.3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Növelni kell a feldolgozóipar – például a 
vegyipar, a cellulóz- és papírgyártás, az 
üveggyártás, a nemvasfémek gyártása és 
acélgyártás – versenyképességét az 
erőforrás- és energiahatékonyság gyökeres 
javításával, az ilyen ipari tevékenységek 
környezeti hatásának csökkentésével, mint 
például a mikrorészecskék számának és a 
nehézfém-kibocsátásoknak a csökkentését 
szolgáló tiszta égés. A következők 
kerülnek középpontba: az innovatív 
anyagokat megalapozó alaptechnológiák, 
valamint az értéklánc egészében az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
előállított termékeket és a kevésbé 
energiaintenzív folyamatokat és 
szolgáltatásokat lehetővé tévő anyagok és 
technológiai megoldások kifejlesztése és 
hitelesítése, továbbá a rendkívül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gyártási 
technológiák és módszerek használata 
annak érdekében, hogy elérjük az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás intenzitása 
tekintetében előírt csökkentéseket.

Or. en

Módosítás 75
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A világűr – amennyiben általános 
fogalomként hivatkoznak rá – magában 
foglalja a műholdas megfigyelést, a 
műholdas navigációt és a műholdas 
távközlési ipart, (felszíni és űrbéli) 
infrastruktúrát, szolgáltatásokat és 
alkalmazásokat.
A célkitűzés az űrkutatásban betöltött 
globális vezető szerep megtartása a 
versenyképes űripar és kutatói közösség 
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fenntartása és fejlesztése, valamint az 
űrkutatáson alapuló innováció támogatása 
révén.

Or. en

Módosítás 76
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont – 1.6.1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 77
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 78
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kockázatmegosztáson alapuló 
finanszírozási rendszereknek továbbá a 
politikákon és az ágazatokon belüli 
megoldatlan igényeket, különösen azokat 
a sürgető, de a magánszektor által a 
magas kockázati küszöbértékek miatt 
alulfinanszírozott társadalmi kihívásokat 
is célozniuk kell.

Or. en

Indokolás

A szegénységgel összefüggő betegségekhez hasonló globális kihívásokra például megoldás 
található, amennyiben az új eszközök kifejlesztése céljából stabil és fenntartható 
finanszírozást szerveznek. A magánszektor felvállalhatja e kihívásokat, ha a pénzügyi 
kockázatokat ellentételezik. A globális egészségügyi K+F-hez szükséges források vonzásához 
kulcsfontosságú további finanszírozási mechanizmusok feltárása a magánszektor hosszú távú 
befektetésének biztosítása érdekében.
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Módosítás 79
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 80
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kockázatmegosztás és az egyéb 
paraméterek változhatnak az adott, 
szakpolitikához vagy ágazathoz tartozó 
részalapon belül, feltéve, hogy értékük 
vagy állapotuk megfelel az 
adósságfinanszírozó eszközökre vonatkozó 

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

közös szabályoknak. A részalapok továbbá 
egyedi kommunikációs stratégiákat 
dolgozhatnak ki az adósságfinanszírozó 
eszköz átfogó népszerűsítési kampányán 
belül. Emellett nemzeti szintű közvetítő 
szakértőket is igénybe lehet venni, 
amennyiben meghatározott szakértelemre 
van szükség a lehetséges hitelek 
megítéléséhez az adott részalaphoz tartozó 
területen.

A Bizottság nevében az 
adósságfinanszírozási eszközt kezelő EBB 
megbízatást kap arra, hogy a magas 
technológiai kockázattal bíró 
projekteknek kölcsönt nyújtson, a piaci 
árnál kedvezőbb árú kölcsönöket nem 
pusztán az alacsony technológiai 
kockázattal bíró projekteknek biztosítva.

Or. en

Módosítás 81
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.1 pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A végső összeg a COSME programban megállapítandó összeggel lesz összhangban.
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Módosítás 82
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 83
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.1 pont – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-támogató eszköz egyszerűsített és 
szakaszos támogatást fog nyújtani. Három 
szakasza az innovációs ciklus egészét le 
fogja fedni. Az egyik szakaszból a másikba 
való átmenet zökkenőmentes, amennyiben 
a kkv-projekt a korábbi szakasza során 
bebizonyította, hogy további 
finanszírozásra érdemes. Ugyanakkor 
valamennyi szakasz nyitott lesz minden 
egyes kkv számára:

A kkv-támogató eszköz egyszerűsített és 
szakaszos támogatást fog nyújtani. Három 
szakasza az innovációs ciklus egészét le 
fogja fedni. Az egyik szakaszból a másikba 
való átmenet zökkenőmentes, amennyiben 
a kkv-projekt a korábbi szakasza során 
bebizonyította, hogy további 
finanszírozásra érdemes. A kkv-k 
pályázhatnak közvetlenül a 2. szakaszra, 
az 1. szakasztól függetlenül. Ugyanakkor 
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valamennyi szakasz nyitott lesz minden 
egyes kkv számára:

Or. en

Módosítás 84
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.1 pont – 5 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Támogatásban fog részesülni a kutatás-
fejlesztés, egy olyan innovációs utalvány 
révén, amelyet a kkv-k arra 
használhatnak, hogy egyénileg vagy egy 
vagy több kutatási szereplővel 
(egyetemekkel, kutatóközpontokkal, vagy 
egy másik tagállambeli vagy társult 
országbeli cégekkel) dolgozzanak. Habár 
különös tekintettel lesznek a demonstrációs 
tevékenységekre (tesztelés, 
prototípusgyártás, a gyártási volumen 
növelésére irányuló vizsgálatok, tervezés, 
innovatív folyamatok, termékek és 
szolgáltatások bevezetése, eredményesség 
ellenőrzése stb.) és a piaci elterjesztésre, 
K+F tevékenységek szintén lehetségesek.

Or. en

Módosítás 85
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Törekedni kell az uniós kohéziós 
politikával való szinergiára, az intelligens 
szakosodást célzó nemzeti és regionális 
innovációs stratégiákkal összefüggésben.
Ezek a szinergiák építhetnek a kkv-k 
innovációs és kutatási tevékenységeinek 
támogatásában az Eureka és az Eurostars 
alulról felfelé építkező nemzeti és 
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regionális tapasztalataira.

Or. en

Módosítás 86
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 87
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kutatásban és fejlesztésben is. Ahhoz, 
hogy az emberek minden életkorban 
továbbra is hatékony egészségügyi és 
társadalombiztosítási ellátásban 
részesülhessenek, erőfeszítéseket kell tenni 
a megelőzéssel és a gyógyítással 
kapcsolatos döntéshozatal javítása, az 
egészségügyi és társadalombiztosítási 
szektorban bevált legjobb gyakorlatok 
azonosítása, illetve ezek terjesztésének 
elősegítése érdekében, valamint ösztönözni 
kell az integrált ellátást és azon 
technológiai, szervezési és társadalmi 
újítások széles körben való térnyerését, 
amelyek – különösen az idős emberek 
számára – lehetővé teszik, hogy aktívak és 
önállóak maradjanak. Mindez hozzájárul 
ezen társadalmi csoportok fizikai, szociális 
és mentális jóllétének növeléséhez és 
meghosszabbításához. Különleges 
figyelmet kell fordítani a krónikus 
betegségekre, például a rákra, a szív-és 
érrendszeri betegségekre, a diabéteszre, a 
légzőszervi és mentális betegségekre.

Or. en

Módosítás 88
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A felvázolt tevékenységek mindegyikét 
úgy kell megvalósítani, hogy a kutatási és 
innovációs ciklus minden szakasza 
támogatásban részesüljön, és ennek során 
erősödjön az Unióban működő iparágak 
versenyképessége, illetve új piaci 
lehetőségek nyíljanak. Az e témakörben 
szereplő programoknak és projekteknek 
kutatási programjaikat össze kell 
hangolniuk az ESFRI kutatási 
infrastruktúráival, és ki kell használniuk 
azok előnyeit. A Horizont 2020 egészén 
átívelő egészségügyi kutatás és innováció 
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stratégiai koordinációjának elősegítése, 
valamint a transznacionális orvosi 
kutatások előmozdítása érdekében az 
egészségügyi tematikus tanácsadó 
testületet lehetne létrehozni. Ez a 
koordináció az ezzel a kihívással 
összefüggő egyéb programokra és 
eszközökre is kiterjeszthető. Ez a 
koordinált európai erőfeszítés fokozni 
fogja a tudományos és emberi 
képességeket az egészségügyi kutatások 
területén.

Or. en

Módosítás 89
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A globális egészségügybe történő befektetések valós eredményeket hoznak, a megnövelt 
befektetés pedig nemcsak külföldön jelent majd egészségügyi előnyöket, hanem az EU-n belül 
is. A globális világban egyetlen fontosabb kihívás sem kezelhető csak helyi, vagy akár 
regionális szinten.
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Módosítás 90
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Hatásosabb védőoltásokra (vagy alternatív 
megelőző beavatkozásokra) és tényalapú 
oltási programokra van szükség a 
betegségek – köztük a szegénységgel 
összefüggő betegségek, például az 
HIV/AIDS, a tuberkulózis, a malária vagy 
az elhanyagolt betegségek – kiterjedt 
skáláját illetően. Ez a betegségek és a 
betegségek folyamatainak, valamint az 
ezekből eredő járványoknak a jobb 
megértését, továbbá klinikai vizsgálatok és 
társult kutatások folytatását igényli.

Or. en

Módosítás 91
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III. rész – 1. pont – 1.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 92
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III. rész – 1. pont – 1.8. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 93
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III. rész – 1. pont – 1.16. pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Közismert, hogy sürgető szükség van az 
egészségügyi kutatások koordinált és 
stratégiai tervezésére annak érdekében, 
hogy válaszolt lehessen adni Európa 
legnagyobb egészségügyi kihívásaira. A 
koordináció választ adhat a szétaprózódás 
problémájára és javíthatja a teljes 
orvosbiológiai kutatói közösség 
technológiai és infrastrukturális 
erőforrás-felhasználását. Ezenfelül az 
egészségügyi kutatások sikere és 
innovációja megkívánja a kiváló kutatói 
munka fenntartása iránti hosszú távú 
elköteleződést.
A tudományos alapokra épülő stratégia 
lehetővé teszi, hogy Európa 
egészségesebbé és termelékenyebbé váljon 
azáltal, hogy választ ad az európai 
tudományos orvosbiológiai közösség 
nagylelkű elköteleződésére, valamint az 
orvosbiológiai kutatási eredményekből 
fakadó lehetőségekre és kihívásokra, 
főként a személyre szabott gyógyászat 
jövőbeli kilátásainak tekintetében. A 
stratégiai fellépés és magas szintű 
tudományos segítségnyújtás már a 
kezdetektől képes biztosítani a politikához 
való szakértői hozzájárulást, az innováció
és a versenyképesség növelését az 
innovációs ciklus összetettségének 
megértése nyomán, a kutatók határokon 
átnyúló nagyobb fokú részvételének, 
valamint a nemzeti egészségügyi 
rendszerek tudományos alapokon nyugvó 
megtakarításainak ösztönzését..

Első lépésként magas szintű tudományos 
tanácsadó testületet hoznak létre az 
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egészségügyi kutatások Horizont 2020 
keretein belül történő tudományos 
koordinációja elősegítésének sürgető 
szükségességére történő válaszadás, 
valamint a transzlációs orvosi kutatások 
előmozdítása érdekében. E stratégiai 
koordináció célja az orvosbiológiai és 
transzlációs programok legjobb 
tudományos vezetés alapján történő 
meghatározása, aminek a kezdetektől 
fogva biztosítania kell a politikához 
történő szakértői hozzájárulást, továbbá 
garantálnia kell azok 
költséghatékonyságát a nemzeti 
egészségügyi rendszerek számára. A 
tudományos stratégiai koordináció 
további célja, hogy más tudományos és 
technológiai kutatási területek számára is 
vonzóvá tegye a modern orvosbiológiai 
kutatások által biztosított lehetőségeket.
A Horizont 2020 egészségügyi kutatási 
kérdéseken átívelő belső stratégiai 
koordinációjának — legmagasabb szintű 
tudományos tanácsadói munkán alapuló 
– létrehozásával a tanácsadó testület a 
szélesebb körben történő interakció és 
szinergiák előmozdításához szükséges 
további lendületet és eszközöket is 
biztosítani fogja. Törekedni fognak a 
nemzeti finanszírozó ügynökségek közötti, 
valamint a Bizottsággal adott esetben 
bizonyos konkrét célkitűzések elérése 
érdekében történő önkéntes 
konvergenciára, valamint uniós szinten a 
meghatározott stratégiai partnerségre az 
iparág, a nemzeti ügynökségek és a 
Bizottság között, valamint a szabályozói 
testületek és a nemzeti egészségügyi 
hatóságok részvételével történő 
programszintű stratégiai konvergenciára.

Or. en



PE489.688v01-00 66/130 PR\903346HU.doc

HU

Módosítás 94
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – III. rész – 1. pont – 1.16. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.16a. Szimuláció alapú orvostechnikai 
eszközök fejlesztése
A szekvenciálás és az egyéb „omika" 
technológiák költségeinek csökkenése, 
valamint a nagy teljesítményű 
számítástechnikai eszközök elérhetősége a 
közeljövőben először fogja lehetővé tenni 
a mechanikus számítógépes szimulációs 
modellek és az azokat alkalmazó orvosi 
eszközök kifejlesztését, ami felhasználás 
előtti bizonyítékokkal és előzetes 
szimulációval fogja támogatni az orvos 
kezelési döntéseit, valamint az új és 
olcsóbb gyógyszerfejlesztési 
technológiákat. A precíziós gyógyászat a 
betegségek gyógyításának, és nem pusztán 
kezelésének végső célkitűzésével válik 
ezzel lehetővé, csökkentve ezzel az 
egészségügyi kiadások növekedésének 
ütemét is.

Or. en

Módosítás 95
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 2. pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Európai biogazdasági kihívások: 
Élelmezés és élelmiszer-biztonság, 
fenntartható mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás

Or. en
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Módosítás 96
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 2. pont – 2.1. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 97
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 2. pont – 2.1. pont – 2.1.1. pont – 1. bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 98
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 2. pont – 2.1. pont – 2.1.1. pont – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

mezőgazdaság különös figyelmet érdemel, 
mert általában a víz intenzívebb 
mozgósításával, valamint olyan 
infrastruktúra kiépítésével jár együtt, 
amely potenciális hatással lehet az 
ökoszisztémákra. Tekintetbe kell venni a 
kezelt szennyvíznek, mint a termelési 
hatékonyság növelésének és a 
klímaváltozással való megbirkózás 
eszközeként történő megfelelő 
felhasználását, mindeközben biztosítva a 
mezőgazdasági öntözés fenntarthatóságát 
és vízhiánnyal szembeni 
ellenállóképességét. Különösen fontos a 
tápanyagok megművelt földekről a 
szárazföldi és vízi környezetekbe való 
szivárgásának csökkentése, a diffúz 
szennyezés elkerülése a talajvíz felszíni 
víztestekbe történő visszajutásának 
megakadályozásával. A növények és 
állatok alkalmazkodást és termékenységet 
szolgáló tulajdonságainak genetikai 
javítása szükségessé teszi a megfelelő 
hagyományos és modern tenyésztési 
megközelítéseket és a genetikai 
erőforrások jobb felhasználását. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a farmon belüli 
talajgazdálkodásra a talaj 
termőképességének javítása érdekében, 
amely a mezőgazdasági termelékenység 
alapja. Támogatni kell az állatok és 
növények egészségét, és további integrált 
intézkedéseket kell tenni a betegségek és a 
kártevők elleni védekezés terén. Az állati 
betegségek – a zoonózist is beleértve –
felszámolását célzó stratégiákat a 
mikrobákkal szembeni ellenállással 
kapcsolatos kutatásokkal együtt kell 
kezelni. A gyakorlatok állatok jólétére 
gyakorolt hatásainak tanulmányozása segít 
a társadalmi szempontok 
megválaszolásában. A fent felsorolt 
területeket több alapkutatás fogja 
támogatni a fontos biológiai kérdések 
megoldása és az uniós szakpolitikák 
fejlesztésének és végrehajtásának 
támogatása érdekében.
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Módosítás 99
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 2. pont – 2.1. pont – 2.1.2. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A mezőgazdaság és az erdészet sajátságos 
rendszerek, amelyek kereskedelmi 
termékek szállításán túl szélesebb körű 
társadalmi közjavakat (beleértve a 
kulturális és rekreációs értékeket) és fontos 
ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak, ilyen 
például a funkcionális és az in-situ
biológiai sokféleség, a beporzás, víztárolás 
és vízrendezés, a táj, az erózió csökkentése, 
valamint a szén-dioxid-megkötés, illetve az 
üvegházhatású gázok csökkentése. A 
kutatási tevékenységek irányítási 
megoldások és döntéstámogató eszközök 
rendelkezésre bocsátása, valamint azok 
nem piaci értékének felbecsülése révén 
támogatják e közjavak és szolgáltatások 
nyújtását. A kezelendő speciális kérdések 
között szerepel azon 
gazdálkodási/erdőrendszerek és tájtípusok 
meghatározása, amelyek várhatóan 
teljesíteni fogják ezeket a célokat. A 
mezőgazdasági rendszerek aktív 
irányításában bekövetkező változások –
beleértve a technológiák alkalmazását és a 
bevett gyakorlatok megváltozását –
elősegítik az üvegházhatású gázok 
visszaszorítását, valamint a mezőgazdasági
ágazatnak az éghajlatváltozás kedvezőtlen
hatásaihoz való alkalmazkodóképességét.
Ez szükségessé teszi a természetes felszíni 
víztestek és a (mezőgazdasági, tájrendezési 
és erdőgazdálkodási) öntözéshez, a 
környezeti helyreállításhoz/javításhoz, az 
erdőtüzek oltásához, szabadidős 
tevékenységekhez és a közellátáshoz 
használt alternatív vízforrásokkal (pl. 
kezelt szennyvíz) folytatott integrált 
vízgazdálkodást.
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Módosítás 100
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 2. pont – 2.1. pont – 2.1.3. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vidéki közösségek részére fejlesztési 
lehetőségeket nyitnak meg az elsődleges 
termelésre és az ökoszisztéma-
szolgáltatások nyújtására való képességük 
erősítése, valamint az olyan új és 
diverzifikált termékek (élelmiszer, 
takarmány, anyagok, energia) előállítása 
lehetőségeinek megteremtése révén, 
amelyek kielégítik az alacsony szén-
dioxid-terhelésű, rövidláncú szállítási 
rendszerek iránti növekvő keresletet. 
Társadalmi-gazdasági kutatások mellett új 
koncepciók és intézményi innovációk 
szükségesek ahhoz, hogy biztosítsák a 
vidéki területek kohézióját és 
megakadályozzák a gazdasági és 
társadalmi marginalizálódást, elősegítsék a 
gazdasági (beleértve a szolgáltatási 
ágazatbeli) tevékenységek 
diverzifikációját, biztosítsák a megfelelő 
kapcsolatot a vidéki és városi területek 
között, valamint hogy elősegítsék az 
információcserét, a demonstrációs és 
innovációs tevékenységeket, az 
információterjesztést, és előmozdítsák a 
részvételen alapuló erőforrás-gazdálkodást. 
Emellett szükség van annak 
megvizsgálására, hogy a vidéki 
térségekben a közjavak miként járhatnak 
helyi/regionális társadalmi-gazdasági 
előnyökkel. A regionális és helyi szinten 
meghatározott innovációs szükségleteket 
ágazatközi kutatás egészíti majd ki régiók 
közötti és európai szinten. A szükséges 
elemzési eszközök, mutatók, modellek és 
előretekintő tevékenységek nyújtásával a 
kutatási projektek támogatni fogják a 
szakpolitikák kidolgozóit és más 

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

szereplőket a megfelelő stratégiák, 
szakpolitikák és jogszabályok 
alkalmazásában, nyomon követésében és 
értékelésében, nem csak a vidéki területek, 
hanem az egész biogazdaság 
vonatkozásában. Eszközökre és adatokra is 
szükség van – ideértve a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-
i 2000/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv végrehajtása során 
kialakított és összegyűjtött eszközöket és 
adatokat1 – a különböző 
erőforráshasználat-fajták (föld, víz és 
egyéb inputok) és a biogazdaság termékei 
közötti lehetséges kompromisszumok 
megfelelő értékelésére is. Társadalmi, 
gazdasági és ökológiai kritériumok 
felhasználásával fognak foglalkozni a 
mezőgazdasági/erdészeti rendszerek 
társadalmi-gazdasági és összehasonlító 
értékelésével, valamint azok 
fenntarthatóságával.

_______________
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Or. en

Módosítás 101
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 2. pont – 2.2. pont – 2.2.3. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer- és takarmánytermelési lánc 
minden szakaszában – beleértve az 
élelmiszerek tervezését, feldolgozását, 
csomagolását, folyamatellenőrzését, a 
hulladékok csökkentését, a melléktermékek 
valorizációját, és az állati melléktermékek 
biztonságos használatát és ártalmatlanítását 
– foglalkozni fognak azzal a kérdéssel, 
hogy az élelmiszer- és takarmányipar 
miként tudja kezelni a mind helyi, mind 
globális szinten jelentkező társadalmi, 

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

globális szinten jelentkező társadalmi, 
környezeti, éghajlati és gazdasági 
változásokat. Innovatív és fenntartható, 
erőforrás-hatékony folyamatokat és 
változatos, biztonságos, megfizethető és jó 
minőségű termékeket fognak kidolgozni. 
Ez erősíteni fogja az európai élelmiszer-
ellátási lánc innovációs potenciálját, 
fokozni fogja versenyképességét, 
gazdasági növekedést és munkahelyeket 
hoz létre és lehetővé teszi, hogy az európai 
élelmiszeripar alkalmazkodni tudjon a 
változásokhoz. További vizsgálandó 
kérdések a nyomonkövethetőség, a 
logisztika és a szolgáltatások, ideértve a 
vízkészletek szűkösségét és a vízminőség 
romlását, a társadalmi-gazdasági tényezők, 
az élelmiszerlánc ellenálló képessége a 
környezeti és éghajlati kockázatokkal 
szemben, továbbá az élelmiszerlánccal 
kapcsolatos tevékenységek, a változó 
étkezési szokások és termelési rendszerek 
környezetre gyakorolt negatív hatásainak a 
korlátozása.

Or. en

Módosítás 102
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 2. pont – 2.3. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízi biológiai erőforrások fő jellemzője, 
hogy megújuló jellegűek, és fenntartható 
felhasználásuk a vízi ökoszisztémák alapos 
megértésén, valamint magas fokú 
minőségén és termelékenységén alapul. Az 
általános cél a vízi biológiai erőforrások 
fenntartható felhasználása Európa óceánjai 
és tengerei társadalmi és gazdasági 
hasznának/hozamának maximalizálása 
érdekében. Ebbe beletartozik a halászat és 
az akvakultúra a globális gazdaság 
összefüggésében az élelmezésbiztonsághoz 
tett fenntartható hozzájárulásának 

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

hozzájárulásának optimalizálása és többek 
között az Unió súlyos importfüggőségének 
csökkentése a halászati termékek területén 
(az európai halászatitermék-összfogyasztás 
mintegy 60%-a importfüggő, és az Unió a 
világ legnagyobb halászatitermék-
importőre), valamint a tengeri 
biotechnológiák előtérbe helyezése az ún. 
„kék” növekedés ösztönzésére. A tengerek 
és belvizek által a tengeri és tengerészeti 
iparágak teljes skáláján kínált lehetőségek 
feltárásának céljával foglalkoznak a 
horizontális tengeri és tengerészeti 
tudományos és technológiai tudással, a 
környezet védelme és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
mellett. A jelenlegi szakpolitikai keretekkel 
összhangban a kutatások alátámasztják 
majd az ökoszisztéma-alapú megközelítést 
a természeti erőforrások kezelése és 
kihasználása területén, valamint az érintett 
szektorok „kizöldítését”.

Or. en

Módosítás 103
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 2. pont – 2.4. pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4. Fenntartható és versenyképes bio-
alapú iparágak

2.4. Fenntartható és versenyképes bio-
alapú iparágak és az európai biogazdaság 
fejlődésének támogatása

Or. en

Módosítás 104
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 3. pont – 3.1. pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szénlábnyom csökkentése intelligens és 
fenntartható és biztonságos felhasználással

Or. en

Módosítás 105
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 3. pont – 3.1. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 106
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 3. pont – 3.1. pont – 3.1.1. pont – 1. bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 107
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 3. pont – 3.1. pont – 3.1.3. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A városi területek a legnagyobb 
energiafogyasztók közé tartoznak az 
Unióban, ennek megfelelően jelentős a 
részesedésük az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában, miközben jelentős 
mennyiségű légszennyező anyagot is 
generálnak.  Ugyanakkor ezeket a 
területeket sújtják a romló levegőminőség 
és az éghajlatváltozás hatásai, a 
városoknak tehát ki kell alakítaniuk saját 
hatáscsökkentő és alkalmazkodási 
stratégiáikat. Éppen ezért az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású társadalom felé tartó 
átalakulásban döntő jelentősége van a 
közlekedéssel, a hulladékkezeléssel és a 
víztisztítással, valamint a városi környezet 
céljaira kialakított IKT-megoldásokkal 
integrált innovatív energiafelhasználási 
megoldásoknak (energiahatékonyság, 
villamosenergia-ellátó, valamint fűtést és 

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

környezetbe való integrációja, 
újrafelhasználható villamosenergia-ellátó, 
valamint fűtést és hűtést biztosító 
rendszerek). Célirányos 
kezdeményezéseket kell útjára indítani az 
energiaiparban, a közlekedési és IKT-
ágazatban az ipari értékláncok közös 
irányú, az intelligens városi alkalmazások 
kialakítását célzó fejlesztésének 
támogatására. Egyszersmind új, a városok 
és községek igényeihez és lehetőségeihez 
illeszkedő technológiai, szervezeti, 
tervezési és üzleti modelleket kell 
kidolgozni és teljes körűen tesztelni. 
Kutatásra van szükség annak érdekében is, 
hogy megértsük az ebben az átalakulásban 
szerepet játszó társadalmi, gazdasági és 
kulturális problémákat.

Or. en

Módosítás 108
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 3. pont – 3.2. pont – 3.2.1. pont

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 kifejlesztésén, tesztelésén és 
demonstrációján lesz.  A távoli helyeken és 
zord időjárási körülmények közötti 
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szélenergia-rendszerek 
megvalósíthatóságát a megfelelő légköri 
és óceánmodellezési eszközök segítségével 
kell megvizsgálni. 

Or. en

Módosítás 109
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. Az innovatív 
rendszerintegrációs megoldásokat 2020-ig 
meg kell valósítani. A továbbfejlesztett 
hálózati interfész kifejlesztésére és 
demonstrálására (a villamosenergia-
rendszer működtetéséhez szolgáltatásokat 
biztosító hálózati tárház és aktív 
inverterek), valamint a továbbfejlesztett 
épület interfészre fognak összpontosítani 
(speciális épületintegrációs funkcióval 
ellátott továbbfejlesztett többfunkciós 
fotovoltaikus modulok és 
rendszeregyensúly-elemek).

Or. en

Módosítás 110
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 

A koncentrációs napenergia-rendszerek 
esetében a hangsúlyt a hatékonyság és a
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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.

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 megépítésének segítségével. 
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

Módosítás 111
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 
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– különböző leválasztó, szállító és tároló 
technológiai alternatívákra kiterjedő –
demonstrációja. Ez 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, 
valamint a magas szén-dioxid-kibocsátású 
iparágak egyéb alkalmazásaiban.

Or. en

Indokolás

A szöveg a 3.2.4c. pontba került át.

Módosítás 112
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 3. pont – 3.2. pont – 3.2.4. pont

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 

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 
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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.

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 kísérleti 
létesítmények mellett a demonstrációs 
projekteknek ki kell terjedniük az 
eszközök védelmét szolgáló nyomon 
követési és előrejelző eszközök által 
biztosított információkon alapuló 
megfelelő irányítórendszerekre is.

Or. en

Módosítás 113
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. A megújuló energiaforrásokból 
származó energia tárolása
A megújuló energiaforrások egyre 
fokozódó kihasználásával az időszakos 
megújuló energiaforrások tárolására 
irányuló kereslet egyre fontosabbá válik. 
A tárolási technológiák fejlesztése 
kötelezővé fog válni mind a rövid távú 
tárolás (egyperces tartalék a harmadlagos 
hálózati irányításban), mind pedig a 
hosszú távú alkalmazások tekintetében, 
kezdve az órákon át tartó tárolástól 
egészen a szezonális tárolásig. Az időbeli 
szakaszok tág kiterjedése a technológiák 
széles sorát teszi szükségessé. A célkitűzés 
a különböző utak kifejlesztése elektromos 
tárolás (pl. szuperkondezátorok, 
különböző akkumulátortípusok), 
mechanikai tárolás (pl. lendkerék, 
adiabatikus sűrített levegő), és vegyi 
tárolás (pl. rugalmas elektrolízissel 
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történő hidrogén előállítás, metánná vagy 
egyéb szénhidrogén vegyületté történő 
átalakítás) felhasználásával. Ebben az 
esetben, magas konverziós hatékonyságuk 
miatt az első utak (az elektromos és 
mechanikai tárolás) inkább a rövid távú 
tárolásra irányulnak. Emellett az átfogó 
hatékonyság is alacsonyabb, az utolsó, 
„áramból gáz” elnevezésű útban hatalmas 
lehetőségek rejlenek, amelyek nem csak a 
hosszú távú energiatárolásra 
korlátozódnak. Ez az út lehetővé teszi az 
energiatárolás ötvözését a (légi) 
közlekedés során felhasználható alternatív 
üzemanyagok, valamint vegyi anyagok 
előállításával. Végül pedig az „áramból 
gáz” technológiában rejlik a legnagyobb 
széndioxid-felhasználási potenciál (CCU) 
a széndioxid metánná alakításához 
használt elektrolízis során keletkező 
hidrogén felhasználása miatt. A 
víztároláson és az átváltható rendszereken 
alapuló vízenergia szintén fontos szerepet 
kaphat a megújuló energiaforrások azon 
formáinak továbbfejlesztésében, amelyek 
tárolása nem lehetséges az energia iránti 
igény csúcsidőszakaiban keletkező 
kereslet kielégítésére.

Or. en

Módosítás 114
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 3. pont – 3.2. pont – 3.2.4. b. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.4b. Decentralizált energiatermelés
Az elosztott energiatermelés – mint 
például a mikro egységekkel előállított 
elektromos áram – fontos szerepet játszik 
a szárazföldi elszigetelt területeken és 
szigeteken. Az energiatermelésre és 
energiarendszer-irányításra vonatkozó 
megfelelő megoldásokat tovább fogják 



PR\903346HU.doc 83/130 PE489.688v01-00

HU

vizsgálni.
A fejlődő országokkal a szegénység 
enyhítése céljából történő nemzetközi 
együttműködési cselekvéseket elő fogják 
mozdítani.

Or. en

Módosítás 115
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 3. pont – 3.2. pont – 3.2.4. c. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.4c. A szén-dioxid leválasztására, 
szállítására, tárolására és felhasználására 
irányuló versenyképes és a környezet 
számára biztonságos technológiák 
kifejlesztése
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.
Ezen túlmenően, a széndioxid 
leválasztására és felhasználására irányuló 
technológia (CCU) az erőművekből és 
ipari létesítményekből leválasztott 
széndioxid hozzáadott értéket képviselő 
felhasználásának lehetőségét is magában 
rejti. A leválasztott széndioxid 
újrafelhasználási útjainak demonstrálása 
és fejlesztése fenntarthatóbbá fogja tenni 
a leválasztási technológiákat és növelni 
fogja a CCS és CCU technológiák 
lakosság általi elfogadottságát a jövőben. 
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A széndioxid vegyi anyagokká, 
műtrágyává, üzemanyaggá és bioolajjá 
történő átalakításának célját szolgáló 
CCU-rendszereket és technológiákat 
további feltáró vizsgálatoknak kell 
alávetni.
Új tárolási technológiákat kell feltárni, 
ideértve a vegyi termékek formájában 
történő tárolást (széndioxidból vegyi 
anyag), a szintetikus gázalapú, tárolási 
célú üzemanyag-előállítást, valamint az e 
rendszerek szempontjából alapvető 
fontosságú, alacsony költségű és 
üzemanyag-toleráns gázosítási 
technológiákat. Emellett megbízható 
széndioxid-infrastruktúrát kell kialakítani 
időben, tekintve, hogy a legtöbb fosszilis 
tüzelőanyaggal működtetett erőmű és az 
egyéb széndioxidforrások nincsenek közel 
a tárolási helyszínekhez.
Különösen támogatandó a teljes CCS-
vagy CCU-lánc – különböző leválasztó, 
szállító, tároló és felhasználó technológiai 
alternatívákra kiterjedő – demonstrációja. 
Ez kiegészül ezen energia és leválasztó 
technológiák hatékonyságának további 
fejlesztésére, továbbfejlesztett alkatrészek, 
integrált rendszerek és folyamatok 
kialakítására irányuló kutatásokkal a 
2020 után üzembe helyezendő fosszilis 
tüzelőanyagokkal működtetett erőművek 
és egyéb intenzív széndioxid felhasználású 
iparágak általi felhasználás céljából. 
Továbbá a biztonságos geológiai tárolásra 
és a leválasztott széndioxid racionális 
felhasználására vonatkozó megoldásokra 
irányuló kutatásokat is folytatnak majd a 
CCS- és CCU-technológiák kereskedelmi 
bevezetésének elősegítésére.

Or. en

Módosítás 116
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 3. pont – 3.3. pont – 3.3.3. pont



PR\903346HU.doc 85/130 PE489.688v01-00

HU

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, például a 
fémpor-tüzelőanyagok vagy a 
fotoszintetizáló (vízi és a szárazföldi) 
mikroorganizmusokból és mesterséges 
fotoszintézis-utánzatokból vagy az 
alacsony hőmérsékletű piroelektromos 
vízbontás során 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.

Or. en

Módosítás 117
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III rész – 3. pont – 3.4. a. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4a. Rugalmas és hatékony fosszilis 
tüzelőanyagokkal működő erőművek, 
amelyek lehetővé teszik az időszakos 
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 gazdaság felé 
történő elmozdulás miatt kialakuló 
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átmeneti időszakban szemben találjuk 
magunkat azzal a kihívással, 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 részterhelés mellett 
működnek majd. Ebben az üzemmódban 
ezek az erőművek kevésbé tudnak 
hatékonyan működni a kibocsátások 
tekintetében.
Kutatásokra van szükség a részterhelés 
mellett működő hagyományos erőművek 
rugalmasságának és hatékonyságának 
optimalizálása céljából, ezzel biztosítva, 
hogy rugalmasan és hatékonyan lehessen 
kiegészíteni és támogatni az egyre 
növekvő megújuló energiát, és 
fokozatosan lehetővé váljon a különféle 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia hálózati integrálása.

Or. en

Módosítás 118
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 3. pont – 3.8. pont – 4. a. albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A döntéshozatalra és piaci elterjedésre 
vonatkozó prioritásokat a 
Versenyképességi és Innovációs 
Végrehajtó Hivatal (EACI) által 
bonyolított 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 ehhez hasonló 
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célkitűzésekkel és az eddigiekkel 
megegyező irányvonalak mentén kell 
folytatódnia. 

Or. en

Módosítás 119
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.

Or. en

Módosítás 120
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 4. pont – 4.1. pont – 4.1.1. pont – 1. bekezdés – 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 (pl.: 
részecskék). 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.

Or. en

Módosítás 121
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 4. pont – 4.2. pont – 4.2.1. pont

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 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, valamint az újabb és 
nagyobb teljesítményű navigációs 
rendszerek, mint például az EGNOS és 
Galileo hangsúlyosabb alkalmazását
jelenti. Ezek az innovatív megoldások 
megkönnyítik a hozzáférést is, különös 
tekintettel az idősekre és a kiszolgáltatott 
felhasználókra.

Or. en
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Módosítás 122
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. 
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.

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. 
Ez a 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, kulcsfontosságú alapelemek e 
cél elérésében.

Or. en

Módosítás 123
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 4. pont – 4.2. pont – 4.2.2. pont – 2. bekezdés – a. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az innovatív légiforgalom-irányító 
technológiák a gyorsan növekvő kereslet 
mellett minőségi ugrást tesznek lehetővé a 
biztonság és hatékonyság területén, a 
nagyobb pontosság elérése, a repülőtereken 
az utazással kapcsolatos tevékenységekre 
fordított idő csökkentése és a légi 
közlekedési rendszerek rugalmasságának 

a) Az innovatív légiforgalom-irányító 
technológiák a gyorsan növekvő kereslet 
mellett minőségi ugrást tesznek lehetővé a 
biztonság és hatékonyság területén, a 
nagyobb pontosság elérése, a repülőtereken 
az utazással kapcsolatos tevékenységekre 
fordított idő csökkentése és a légi 
közlekedési rendszerek rugalmasságának 
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biztosítása érdekében. Az „egységes 
európai égbolt” alkalmazását és 
továbbfejlesztését a nagyobb fokú 
automatizálást és autonómiát biztosító 
légiforgalom- és légijárműirányítási 
megoldások, a légi és földi alkotóelemek 
nagyobb fokú integrációja és a közlekedési 
rendszer egészében az utasok és áruk 
hatékony és zökkenőmentes kezelésére 
kialakított új típusú megoldások 
támogatják.

biztosítása érdekében. Az európai GNSS 
rendszert, például az EGNOS-t alkalmazó 
innovatív navigációs rendszerek 
optimalizálni fogják a leszállások 
megközelítéseit, növelni fogják a 
repülésbiztonságot és csökkenteni az 
üzemanyag-fogyasztást, elősegítve a 
nagyobb repterek jobb, és a kisebb 
repterek teljes mértékű kihasználását. Az 
„egységes európai égbolt” alkalmazását és 
továbbfejlesztését a nagyobb fokú 
automatizálást és autonómiát biztosító 
légiforgalom- és légijárműirányítási 
megoldások, a légi és földi alkotóelemek 
nagyobb fokú integrációja és a közlekedési 
rendszer egészében az utasok és áruk 
hatékony és zökkenőmentes kezelésére 
kialakított új típusú megoldások 
támogatják.

Or. en

Módosítás 124
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 4. pont – 4.2. pont – 4.2.2. pont – 2. bekezdés – c. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A vasúti és közúti közlekedés területén a 
hálózati irányítás optimalizálása javítja az 
infrastruktúra hatékony használatát és 
megkönnyíti a határok átlépését. A 
járművek közötti, valamint a járművek és 
az infrastruktúra közötti kommunikációra 
támaszkodva átfogó és együttműködő 
közúti közlekedésirányítási és informatikai 
rendszerek kidolgozására fog sor kerülni.

c) A vasúti és közúti közlekedés területén a 
hálózati irányítás optimalizálása javítja az 
infrastruktúra hatékony használatát és 
megkönnyíti a határok átlépését. A 
járművek közötti, valamint a járművek és 
az infrastruktúra közötti kommunikációra 
és európai műholdas navigációs 
rendszerekre támaszkodva átfogó és 
együttműködő közúti közlekedésirányítási 
és informatikai rendszerek kidolgozására 
fog sor kerülni.

Or. en
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Módosítás 125
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, 
mind a nem technológiai zöld 
megoldásokat.

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 és a 
részecskéket is célba veszik, és kiemelik 
mind a technológiai, mind a nem 
technológiai zöld megoldásokat.

Or. en

Módosítás 126
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.1. pont – 5.1.1. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élet, az áruk és az infrastruktúra 
védelme és a hatékony döntéshozatal 
érdekében a társadalom számára 
létfontosságú, hogy jobban megértsük az 
éghajlatváltozás okait és alakulását, 
és pontosabban tudjuk azt előre jelezni. 
Alapvetően fontos az óceánok, a földi 
ökoszisztémák és a légkör működésével 
kapcsolatos éghajlati mozgatórugók, 
folyamatok, mechanizmusok és 
visszacsatolások tudományos 
tudásalapjának további bővítése. 
A pontosabb forgatókönyvek és modellek, 
köztük a teljesen összekapcsolt Föld-
rendszer modellek kidolgozása révén 
támogatják a megfelelő időtartományokon 
és térbeli kiterjedésen végzett pontosabb 
éghajlati előrejelzéseket.

Az élet, a gazdasági tevékenységek az áruk 
és az infrastruktúra védelme és a hatékony 
döntéshozatal érdekében a társadalom 
számára létfontosságú, hogy jobban 
megértsük az éghajlatváltozás okait és 
alakulását, és pontosabban tudjuk azt előre 
jelezni. Alapvetően fontos az óceánok, a 
földi ökoszisztémák, a légkör és a sarkköri 
területek működésével kapcsolatos 
éghajlati mozgatórugók, folyamatok, 
mechanizmusok és visszacsatolások 
tudományos tudásalapjának további 
bővítése. A pontosabb forgatókönyvek és 
modellek, köztük a teljesen összekapcsolt 
Föld-rendszer modellek kidolgozása révén 
támogatják a megfelelő időtartományokon 
és térbeli kiterjedésen végzett pontosabb 
éghajlati előrejelzéseket.
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Módosítás 127
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.1. pont – 5.1.2. pont

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 
innovatív, egyenlően elosztott és 
költséghatékony alkalmazkodási 
válaszlépéseket, beleértve a természeti 
erőforrások és ökoszisztémák védelmét és 
alkalmazkodását, valamint a kapcsolódó 

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. Az éghajlatváltozás például 
valószínűsíthetően növeli a szélsőséges 
hidrológiai jelenségek (árvizek és 
szárazságok) előfordulását, amelyek 
jelentős hatást gyakorolnak a 
vízforrásokra, az ökoszisztémákra, és a ma 
ismert gazdasági tevékenységek 
fenntarthatóságára is. A víz rendelkezésre 
állására gyakorolt hatás különösen 
lényeges. Az Unió számos részén 
fokozódni fog a vízhiány, és a mainál is 
egyenetlenebb tér- és időbeli eloszlással 
kell számolni, ami megköveteli majd a 
vízgazdálkodás új formáinak kialakítását.
. Hangsúlyt kapnak a legértékesebb 
természeti ökoszisztémák és az épített 
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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.

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 szigetek és a 
legkülső régiók sajátosságait, 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. en

Módosítás 128
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.1. pont – 5.1.3. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió versenyképes, erőforrás-hatékony 
és az éghajlatváltozással szemben ellenálló 
gazdaságra 2050-ig való áttérése 
megköveteli a hatékony, hosszú távú, 
alacsony kibocsátású stratégiák 
kidolgozását, és az innovációs 
képességünkben történő jelentős 
előrehaladást. Kutatások értékelik az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére 

Az Unió versenyképes, erőforrás-hatékony 
és az éghajlatváltozással szemben ellenálló 
társadalomra 2050-ig való áttérése 
megköveteli a hatékony, hosszú távú, 
alacsony kibocsátású stratégiák 
kidolgozását, és az innovációs 
képességünkben történő jelentős 
előrehaladást. Kutatások értékelik az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére 
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irányuló alternatívák környezeti és 
társadalmi-gazdasági kockázatait, 
lehetőségeit és hatásait. Kutatások 
támasztják alá az új éghajlat–energia–
gazdaság modellek kidolgozását és 
érvényesítését, figyelembe véve a 
gazdasági eszközöket és a megfelelő külső 
tényezőket azzal a céllal, hogy különböző 
méretekben vizsgálják meg az enyhítésre 
irányuló szakpolitikai alternatívákat és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiai utakat a legfontosabb 
gazdasági és társadalmi szektorokban uniós 
és globális szinten egyaránt. Az 
elvégzendő tevékenységek a kutatás és az 
alkalmazás közötti, valamint a vállalkozók, 
a végfelhasználók, a kutatók és 
tudományos intézmények közötti 
kapcsolatok javításával megkönnyítik a 
technológiai, intézményi és társadalmi-
gazdasági innovációt.

irányuló alternatívák környezeti és 
társadalmi-gazdasági kockázatait, 
lehetőségeit és hatásait. Kutatások 
támasztják alá az új éghajlat–energia–
gazdaság modellek kidolgozását és 
érvényesítését, figyelembe véve a 
gazdasági eszközöket és a megfelelő külső 
tényezőket azzal a céllal, hogy különböző 
méretekben vizsgálják meg az enyhítésre 
irányuló szakpolitikai alternatívákat és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiai utakat a legfontosabb 
gazdasági és társadalmi szektorokban uniós 
és globális szinten egyaránt. Az 
elvégzendő tevékenységek a kutatás és az 
alkalmazás közötti, valamint a vállalkozók, 
a végfelhasználók, a kutatók és 
tudományos intézmények közötti 
kapcsolatok javításával megkönnyítik a 
technológiai, intézményi és társadalmi-
gazdasági innovációt. Az eredményes és 
hatékony vízgazdálkodás a mérséklési 
politikák részeként szükségszerűen 
kulcsfontosságú szerepet játszik majd. Az 
EU félig száraz és vízszegény területeinek 
kiterjedése meg fog növekedni és ezeket a 
területeket jelentős mértékben fogja 
érinteni az éghajlatváltozás.  A víz 
rendelkezésre állásának csökkenése, a 
szélsőséges események gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése, és alapvetően 
a víz rendelkezésre állásának a mainál is 
egyenetlenebb eloszlása rendkívül 
hatékony vízgazdálkodási gyakorlatokat, 
jobb keresletgazdálkodást, és bizonyos 
esetekben a biztonságos vízellátás 
érdekében a víztároló kapacitások 
növelését teszi majd szükségessé.  
Kutatásokra van szükség annak 
meghatározásához, hogy miképpen 
lehetne csökkenteni ezeknek a mérséklési 
intézkedéseknek a környezeti hatásait.

Or. en
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Módosítás 129
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 környezet védelme, és a természeti 
erőforrások, víz, biológiai sokféleség és 
ökoszisztémák fenntartható kezelése

Or. en

Módosítás 130
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 

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, 
az erdőgazdálkodást, 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, 
illetve el is pusztítják (pl.: szélsőséges 
erdőtüzek). 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 
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alapvetők a jóléthez és a gazdasági 
virágzáshoz.

az erőforrásokat, javakat és 
szolgáltatásokat nyújtsák, amelyek 
alapvetők a jóléthez és a gazdasági 
virágzáshoz.

Or. en

Módosítás 131
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 megőrzéséhez szükséges 
tudásanyag biztosítása, amely fenntartható 
egyensúlyt képes elérni a korlátozottan 
rendelkezésre álló erőforrások, valamint a 
társadalom és a gazdaság igényei között.

E cél érdekében a kutatások és innováció 
az alábbiakra összpontosít majd:

Or. en

Módosítás 132
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.2. pont – 5.2.1. pont

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 

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. Az egészséget és jóllétet 
meghatározó környezeti tényezők és 
közvetítő mechanizmusok jobb megértésre 
van szükség annak érdekében, hogy 
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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.

bizonyítékokat lehessen szolgáltatni a 
hatékony egészség-megőrzési 
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 egy 
olyan átfogó változáshoz, mint az 
erdőtűzjelenség. Az erdőtüzekhez vezető 
tárgyi és társadalmi jelenségek jobb 
megértésére rendkívül nagy szükség 
mutatkozik. Az erdőtüzek megelőzésének, 
az ellenük való harc hatékonyságának és 
az emberi, környezeti, társadalmi és 
gazdasági eszközökben okozott károk 
mérséklésének alapvető eszközeként a 
kutatásalapú döntéstámogatási rendszerek 
megfelelő adatokkal történő ellátása 
szempontjából a szimuláció, adatgyűjtés, 
és adatelemzés kiemelkedő fontossággal 
bírnak.
A tengeri (a part menti zónáktól a mély 
tengerekig), sarkköri, az édesvízi, a 
szárazföldi és a városi ökoszisztémákra 
irányuló kutatás, beleértve a talajvizektől 
függő ökoszisztémákat és azok biológiai 
sokféleségét is, lehetővé teszi, hogy jobban 
megértsük a természeti erőforrások és a 
társadalmi, gazdasági és ökológiai 
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rendszerek közötti komplex 
kölcsönhatásokat, beleértve a természetes 
lerakóhelyeket, és az emberi és biológiai 
rendszerek rugalmasságát vagy 
törékenységét. A víz tekintetében a 
természetes vizeket az alternatív 
forrásokkal (pl.: kezelt szennyvíz) a 
gyakorta ellentétes felhasználási célok 
(mezőgazdaság, tájfenntartás, környezeti 
helyreállítás/fejlesztés, erdőtűzoltás) 
érdekében ötvöző vízgazdálkodási 
stratégiákat irányozzák elő.  Figyelmet 
kell fordítani a természetes vizekben 
fellelhető vízmennyiségre és vízminőségre, 
különös tekintettel az ivóvíz előállításra 
használt vizekre. A kutatás megvizsgálja, 
miként működnek az ökoszisztémák, 
miként reagálnak az antropogén hatásokra, 
hogyan lehet ezeket a hatásokat 
minimálisra csökkenteni, és hogyan lehet 
helyreállítani ezeket az ökoszisztémákat 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.

Or. en

Módosítás 133
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.2. pont – 5.2.2. pont

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 

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 
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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.

azokat a szakpolitikai döntéseket, amelyek 
a természeti erőforrások és az 
ökoszisztémák kezeléséhez szükségesek 
annak érdekében, hogy elkerüljük, vagy 
alkalmazkodjunk a káros éghajlati és 
környezeti változásokhoz és azok 
hatásaihoz, 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, sarkköri területek, 
a levegő minősége, a biodiverzitás, a 
földhasználat, erdőtüzek és a talaj. A 
társadalmak és ökoszisztémák a 
katasztrófák, köztük a természeti 
veszélyek, ideértve az erdőtüzek 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. Különös 
figyelmet fognak fordítani a kutatási 
eredmények iránti társadalmi tudatosság 
javítására, a polgárok döntéshozatalban 
való részvételének fokozására, illetve az 
innovációk és innovatív technológiák 
általános elfogadottságának növelésére.

Or. en

Módosítás 134
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.2. pont – 5.2.2. a. pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.2.2 a. A tengerparti és tengeri környezet 
fenntartható kiaknázása
Az éghajlatváltozás és az erőforrások 
kiaknázása jelentős veszélyt jelentenek az 
ökoszisztémákra. Alapvető fontosságú a 
természeti erőforrások védelme és 
fenntartható innovatív megfigyelési és 
figyelemmel kísérési eszközök segítségével 
történő kezelése, a biológiai sokféleség 
értékelése és megőrzése a tengerparti és 
tengeri (beleértve a mélytengeri) 
ökoszisztémákban. A tudásnak az 
ökoszisztémák természetes 
veszélyforrásokkal szembeni ellenálló-
képessége javítását szolgáló új koncepciók 
és eszközök kialakítására, illetve az 
ökoszisztémákra további nyomást 
gyakorló éghajlat-változási és társadalmi, 
gazdasági tevékenységekre kell 
összpontosítania. Ezt társadalmi 
részvétellel és a tudományon alapú 
irányítás segítségével lehet elérni, 
előmozdítva a fenntartható és tengeri 
erőforrás-hatékony szolgáltatásokat, 
köztük a túlzott kiaknázással nem járó 
szolgáltatásokat, valamint támaszkodva a 
tengeri ökoszisztémákra vonatkozó 
megbízható tudásbázisra. Ennek a 
megközelítésnek figyelembe kell vennie a 
tengeri ökoszisztémák szerkezetét, 
funkcióját és szolgáltatásait. Továbbá 
garantálni kell a tengerparti és tengeri 
ökoszisztémákat veszélyeztető tényezők 
(beleértve az élőhely megváltozását és 
szétaprózódását, az idegenhonos 
özönfajokat, a túlzott kiaknázást és 
szennyezést) visszaszorítását. Elő kell 
mozdítani a továbbfejlesztett tengeri 
térbeli tervező eszközöket, ideértve a 
tengerparti védelmet és a védett tengeri 
területeket.

Or. en
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Módosítás 135
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.3. pont – 5.3.2. pont – cím

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 
kínálatának és felhasználásának 
előmozdítása, ideértve a szárazföldi és 
tengeri eredetű ásványi erőforrásokat is,
beleértve a feltárást, a kitermelést, az 
újrahasznosítást és a visszanyerést

Or. en

Módosítás 136
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.3. pont – 5.3.2. pont

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 

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, a 
megszokott fogyasztás és az ezeket az 
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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.

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 137
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.3. pont – 5.3.4. pont – 1. a. bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt jól példázza az európai vegyipar egyre 
növekvő függése a vegyipari 
nyersanyagként használt külső kőolaj- és 
földgázforrásoktól. Ezért az utóbbi 
években az európai vegyipar egyre 
nagyobb érdeklődést mutat a hazai szén 
alternatív vegyipari nyersanyagként 
történő felhasználása iránt. Az őshonos 
szén 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 hazai szénerőforrások 
európai vegyipar általi hasznosítását.

Or. en

Módosítás 138
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.4. pont – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.4. A zöld gazdaság felé tartó átmenet 
ökoinnováció révén való megvalósítása

5.4. A fenntartható társadalom és
gazdaság felé tartó átmenet ökoinnováció 
révén való megvalósítása

Or. en

Módosítás 139
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.4. pont – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tevékenység célja tehát előmozdítani az 
ökoinnováció minden formáját, amely 
lehetővé teszi a zöld gazdaságra való 
áttérést.

E tevékenység célja tehát előmozdítani az 
ökoinnováció minden formáját, amely 
lehetővé teszi a fenntartható társadalomra
és gazdaságra való áttérést.

Or. en

Módosítás 140
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.4. pont – 5.4.1. pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.4.1. Az ökoinnovációs technológiák, 
folyamatok, szolgáltatások és termékek 
megerősítése, és piaci elterjedésük 
előmozdítása

5.4.1. Az ökoinnovációs technológiák, 
folyamatok, szolgáltatások és termékek 
megerősítése.

Or. en

Módosítás 141
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 Támogatnak mindenféle típusú innovációt 
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– 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 
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.

– 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. A 
jelenlegi gazdasági viszonyok között 
előtérbe kell helyezni a magántulajdonú 
vállalatok támogatását, külön hangsúlyt 
fektetve a kkv-k szerepére az innovatív 
környezeti ötletek piacra történő 
bevezetésére, amit jól példáz a korábbi 
öko-innovációs piaci bevezetési projektek 
sikere. Hangsúlyt fektetnek arra, hogy az 
ipar – és különösen a kkv-k – részvételével 
megkönnyítsék az átmenetet a kutatástól a 
piaci forgalmazásra, a fejlesztési 
prototípusok kifejlesztésétől azok piacra 
való bevezetését megelőző demonstrációig.
Az ökoinnovátorok közötti kapcsolatok 
fejlesztése ugyancsak arra irányul, hogy 
elősegítsék az ismeretek terjesztését és 
jobban összekapcsolják a kínálatot a 
kereslettel.

Or. en

Módosítás 142
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.4. pont – 5.4.1. a. pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedelmi fázishoz közeli öko-
innovációs megoldások piaci 
bevezetésének és első alkalmazásának 
előmozdítása.
Gyakran előfordul, hogy kifejezetten 
ígéretes és műszakilag fejlett öko-
innovációs technológiák, folyamatok, 
szolgáltatások és termékek a kereskedelmi 
fázist megelőző kihívások és az ipari 
méretekben történő bevezetéshez 
kapcsolódó visszamaradó kockázatok 
következtében nem jutnak ki a piacra. A 
műszaki szempontból már bizonyítottan 
helyt állt öko-innovációs megoldások nem 
váltják valóra a bennük rejlő környezeti és 
gazdasági lehetőségeket, mert a 
magánbefektetők túlzottan kockázatosnak 
ítélik meg azok piaci bevezetését. Ez 
különösen igaz az induló vállalkozásoktól 
és innovatív kkv-któl származó 
megoldásokra. A cél azoknak az Unió 
szempontjából lényeges öko-innovációs 
technikák, termékek, szolgáltatások vagy 
gyakorlatok első alkalmazására vagy piaci 
replikációjára irányuló projekteknek a 
támogatása, amelyek műszaki 
szempontból már bizonyítottak, de a 
visszamaradó kockázat miatt még nem 
tudtak elterjedni a piacon. A meghozandó 
lépéseknek hozzá kell járulniuk az öko-
innováció széleskörű alkalmazása és 
fejlesztése előtt álló akadályok 
felszámolásához, illetve az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
világpiaci versenyképességének 
javításához.

Or. en

Indokolás

Az EACI által bonyolított öko-innovációs piaci bevezetési program (CIP) kimagasló sikerére 
építve, a H2020 keretein belül külön pontban kell előirányozni a piaci bevezetés támogatását. 
Az öko-innovációs K&F és az öko-innovációs piaci bevezetés közötti különbségtétel lehetővé 
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teszi, hogy kiemeljük e két projekt eltérő jellegét az öko-innovációs program — amely a 
vállalkozói öko-innovátorok eleddig legnépszerűbb EK programja — folytonosságához való 
hozzájárulásuk szempontjából.

Módosítás 143
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.4. pont – 5.4.2. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Strukturális és intézményi változások 
szükségesek, hogy lehetővé tegyék az 
átmenetet a zöld gazdaság felé. A kutatás 
és az innováció foglalkozik a társadalmi és 
piaci változások fő akadályaival és 
feljogosítja a fogyasztókat, az üzleti 
vezetőket és a döntéshozókat, hogy 
innovatív és fenntartható magatartást 
vegyenek fel. Kifejlesztik azokat a fő 
gazdasági, társadalmi és intézményi 
változások értékelésére szolgáló és azokat 
lehetővé tévő szilárd és átlátható 
eszközöket, módszereket és modelleket, 
amelyek szükségesek a zöld gazdaság felé 
való paradigmaváltáshoz. A kutatás 
feltárja, hogyan lehet előmozdítani a 
fenntartható fogyasztási szokásokat, és 
felöleli a társadalmi-gazdasági kutatást, a 
magatartás-tudományt, a felhasználói 
elkötelezettséget és az innováció 
társadalmi elfogadottságát, valamint a 
kommunikáció és a tudatosság javítását 
szolgáló tevékenységeket. A demonstrációs 
cselekvések teljes kihasználásra kerülnek.

Strukturális és intézményi változások 
szükségesek, hogy lehetővé tegyék az 
átmenetet a fenntartható társadalom és
gazdaság felé. A kutatás és az innováció 
foglalkozik a társadalmi és piaci változások 
fő akadályaival és feljogosítja a 
fogyasztókat, az üzleti vezetőket és a 
döntéshozókat, hogy innovatív és 
fenntartható magatartást vegyenek fel. 
Kifejlesztik azokat a fő gazdasági, 
társadalmi és intézményi változások 
értékelésére szolgáló és azokat lehetővé 
tévő szilárd és átlátható eszközöket, 
módszereket és modelleket, amelyek 
szükségesek a zöld gazdaság felé való 
paradigmaváltáshoz. A kutatás feltárja, 
hogyan lehet előmozdítani a fenntartható 
fogyasztási szokásokat, és felöleli a 
társadalmi-gazdasági kutatást, a 
magatartás-tudományt, a felhasználói 
elkötelezettséget és az innováció 
társadalmi elfogadottságát, valamint a 
kommunikáció és a tudatosság javítását 
szolgáló tevékenységeket. A demonstrációs 
cselekvések teljes kihasználásra kerülnek.

Or. en

Módosítás 144
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 5. pont – 5.5. a. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.5a. Kulturális örökség
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A dinamikus és fenntartható a 
éghajlatváltozásra választ adó európai 
kulturális örökség megteremtéséhez 
szükséges kutatási stratégiák, 
módszertanok és eszközök A különféle 
tárgyi alakokat öltő kulturális örökség 
adja a sokrétű változásokra válaszolni 
képes, ellenálló közösségek élő hátterét. A 
kulturális örökségre irányuló kutatások a 
történelmi anyagok megértésének javítása 
érdekében multidiszciplináris 
megközelítést igényelnek. A 
cselekvéseknek a megfigyeléseken, 
figyelemmel kísérésen és modellezésen 
alapuló ellenállási szintek azonosítására 
kell összpontosítaniuk, illetve érthetőbb 
megvilágításba kell helyezniük a 
közösségek éghajlatváltozásról, szeizmikus 
és vulkanikus veszélyekről alkotott 
elképzeléseit és válaszait.

Or. en

Módosítás 145
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 6. pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos
társadalmak

6. Európa egy változó világban - inkluzív, 
innovatív és gondolkodó társadalmak

Or. en

Módosítás 146
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 

Ebben az összefüggésben a cél a 
társadalmi, gazdasági és politikai 
befogadás, a szegénység elleni küzdelem, 
az emberi jogok, a digitális befogadás, az 
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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.

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. A 
tudományos tevékenységnek képesnek kell 
lennie az európai városok társadalmi 
terének mélyreható elemzésére, a saját 
helyi, regionális és globális 
felelősségteremtési dinamikájától, a tudás 
hatásainak, a polgárok részvételének és 
társadalmi egyenlőtlenségének 
értékelésén át egészen a társadalmak 
jóllétének értékeléséig.

Or. en

Módosítás 147
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 6. pont – 6.1. pont – 6.1.1. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági növekedésre való állandó 
törekvés számos jelentős emberi, 
társadalmi, környezeti és gazdasági 
költséggel jár. Az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés Európában jelentős 

A gazdasági növekedésre való állandó 
törekvés számos jelentős emberi, 
társadalmi, környezeti és gazdasági 
költséggel jár. Az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés Európában jelentős 
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változásokat igényel a növekedés és a jólét 
meghatározásában, mérésében (beleértve a 
haladásnak az általánosan használt GDP-
mutatón túlmutató mérését is), 
létrehozásában és fenntartásában. A kutatás 
elemezni fogja a fenntartható életstílusok 
és a társadalmi-gazdasági 
magatartásformák és értékek fejlődését, 
valamint azt, hogy azok miként 
viszonyulnak a paradigmákhoz, 
politikákhoz és az intézmények, piacok, 
cégek, kormányzási és hitrendszerek 
működéséhez Európában. Eszközöket 
fognak kifejleszteni az ilyen fejlődési és 
politikai alternatívák összefüggéseinek és 
kölcsönös hatásainak pontosabb 
értékelésére olyan területeken, mint a 
foglalkoztatás, az adózás, az 
egyenlőtlenségek, a szegénység, a 
társadalmi befogadás, az oktatás és 
szakképzettség, a közösségi fejlesztés, a 
versenyképesség és a belső piac. Azt is 
elemezni fogja, hogy miként fejlődnek a 
nemzeti gazdaságok, és hogy európai és 
nemzetközi szinten a kormányzás milyen 
formái segíthetnek megelőzni a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, a 
pénzügyi nehézségeket, az adóversenyt, a 
munkanélküliséget és a foglalkoztatási 
gondokat, valamint a gazdasági és 
pénzügyi zavarok más formáit. Figyelembe 
fogja venni az EU és a globális 
gazdaságok, piacok és pénzügyi rendszerek 
közötti növekvő kölcsönös függést.

változásokat igényel a növekedés és a jólét 
meghatározásában, mérésében (beleértve a 
haladásnak az általánosan használt GDP-
mutatón túlmutató mérését is), 
létrehozásában és fenntartásában. A kutatás 
elemezni fogja a fenntartható életstílusok 
és a társadalmi-gazdasági 
magatartásformák és értékek fejlődését, 
valamint azt, hogy azok miként 
viszonyulnak a paradigmákhoz, 
politikákhoz és az intézmények, piacok, 
cégek, kormányzási és hitrendszerek 
működéséhez Európában. Eszközöket 
fognak kifejleszteni az ilyen fejlődési és 
politikai alternatívák összefüggéseinek és 
kölcsönös hatásainak pontosabb 
értékelésére olyan területeken, mint a 
foglalkoztatás, az adózás, az 
egyenlőtlenségek, a szegénység, a 
társadalmi befogadás, az oktatás és 
szakképzettség, a közösségi fejlesztés, a 
versenyképesség és a belső piac. Azt is 
elemezni fogja, hogy miként fejlődnek a 
nemzeti gazdaságok, és hogy európai és 
nemzetközi szinten a kormányzás milyen 
formái segíthetnek megelőzni a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, a 
pénzügyi nehézségeket, az adóversenyt, a 
munkanélküliséget és a foglalkoztatási
gondokat, valamint a gazdasági és 
pénzügyi zavarok más formáit. Figyelembe 
fogja venni az EU és a globális 
gazdaságok, piacok és pénzügyi rendszerek 
közötti növekvő kölcsönös függést. A 
növekedés-, munkahely- és fenntartható 
jövőteremtésre irányuló politikáknak az 
európai városokra kell épülniük. A 
teljesítményük ellenőrzése – milyen jól 
működnek, mennyire élhetőek, mennyire 
vonzóak a befektetők és képzett munkaerő 
számára – ezért kiemelten fontos Európa 
sikere szempontjából. Az inkluzív 
városfejlesztést is tekintetbe vevő európai 
kutatási ütemterv jobb eszközökkel 
rendelkezik a régiók közötti eltérések 
gazdasági és társadalmi költségeinek 
mérséklésére.



PE489.688v01-00 110/130 PR\903346HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 148
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 6. pont – 6.1. pont – 6.1.2. pont – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel a digitális integráció növekvő 
társadalmi-gazdasági jelentőségére, a 
kutatás és a nagyszabású innovációs 
cselekvések elő fogják segíteni az inkluzív 
IKT-megoldásokat és a digitális készségek 
hatékony elsajátítását, amelyek a polgárok 
és a versenyképes munkaerő 
felhatalmazásához vezetnek. Hangsúlyt 
fognak fektetni olyan új technológiai 
eredményekre, amelyek radikálisan 
képesek lesznek erősíteni a testreszabást, a 
felhasználóbarát módszereket és az 
elérhetőséget a polgárok, a fogyasztók és a 
felhasználók magatartásának és értékeinek 
jobb megértésével, ideértve a fogyatékkal 
élőket is. Ehhez szükség lesz a „befogadó 
tervezés” típusú kutatási és innovációs 
megközelítésre.

Tekintettel a digitális integráció növekvő 
társadalmi-gazdasági jelentőségére, a 
kutatás és a nagyszabású innovációs 
cselekvések elő fogják segíteni az inkluzív 
IKT-megoldásokat és a digitális készségek 
hatékony elsajátítását, amelyek a polgárok 
és a versenyképes munkaerő 
felhatalmazásához vezetnek. Hangsúlyt 
fognak fektetni olyan új technológiai 
eredményekre, amelyek radikálisan 
képesek lesznek erősíteni a testreszabást, a 
felhasználóbarát módszereket és az 
elérhetőséget a polgárok, a fogyasztók és a 
felhasználók magatartásának és értékeinek 
jobb megértésével, ideértve a fogyatékkal 
élőket is. Ehhez szükség lesz a „befogadó 
tervezés” típusú kutatási és innovációs 
megközelítésre. A befogadó társadalom 
kiépítéséhez számos kulcsfontosságú 
témára szükség van, pl.: a változó 
munkaerőpiacok és munkaerő mobilitás 
megértése, valamint, hogy ezek miként 
befolyásolják a társadalmi befogadást; az 
ellenálló és befogadó területek létrehozása 
Európában; a sokféleség és kohéziós 
irányítás együttműködő modelljeinek 
előmozdítása; a társadalmi, kulturális és 
nemi egyenlőtlenségek és azok 
kapcsolódási pontjai a társadalmi 
kohézióhoz; a gazdasági válság hatása a 
jólléti államra; a bevándorlás, hátrányos 
megkülönböztetés és kisebbségi csoportok, 
illetve a hátrányos megkülönböztetés és 
kirekesztés visszaszorítására irányuló 
jelenlegi politikák; a szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni harc 
hátrányos helyzetű területeken és 
régiókban; az oktatási rendszerek és azok 
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reformja, és ezek képessége a fiatalok 
iskolarendszerbe és a társadalomba való 
befogadásának előmozdítására; az egész 
életút során változó átmenetek és ezek 
kihívásai a közpolitika és a társadalmak 
számára; a munka és a magánélet 
összeegyeztetése az egész életút során; a 
fogyatékossággal élő polgárok 
befogadása.

Or. en

Módosítás 149
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 6. pont – 6.1. pont – 6.1.4. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.1.4. [...] törölve

Or. en

Indokolás

A szöveg a 4a. szakaszban található „Kiemelkedő tudomány" pillérbe került át

Módosítás 150
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 

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. Előirányozzák továbbá a 
ljubljanai folyamatban előírt más európai 
politikákkal, mint például az oktatási, 
innovációs és kohéziós politikákkal 
történő koordinációt is. Ugyancsak 
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eszközökre és tevékenységekre, valamint 
hatásbecslési és értékelési módszerek 
kifejlesztésére, kihasználva a kutatásban 
érdekelt felek, vállalatok, hatóságok és 
polgárok részéről érkező közvetlen 
visszajelzéseket.

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.

Or. en

Módosítás 151
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 6. pont – 6.2. pont – 6.2.2. pont – 2. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fontos lesz az innováció elősegítése a 
hatékony, nyílt és polgárközpontú 
közszolgáltatások (e-kormányzás) 
előmozdítása érdekében. Ehhez 
multidiszciplináris kutatásra lesz szükség 
az új technológiák terén, valamint 
nagymértékű innovációra, amely 
kapcsolatban áll különösen a digitális 
adatvédelemmel, a kölcsönös 
átjárhatósággal, a személyre szabott 
elektronikus azonosítással, a nyílt 
adatokkal, a dinamikus felhasználói 
interfészekkel, a polgárközpontú 
közszolgáltatások konfigurációjával és 
integrációjával, a felhasználók által 
vezérelt innovációval, többek között a 
társadalomtudományok és a 
bölcsészettudományok terén. E 
cselekvések foglalkozni fognak a 
közösségi hálózatok dinamikájával, 
valamint a társadalmi problémák 
megoldásának közös kialakítását célzó, 
tömeges kiszervezéssel és intelligens 
kiszervezéssel, nyílt adatkészletek alapján. 
Mindezek segíteni fogják a komplex 
döntéshozatali folyamatok kezelését –
különösen az óriási mennyiségű adatok 

Fontos lesz az innováció elősegítése a 
hatékony, nyílt és polgárközpontú 
közszolgáltatások (e-kormányzás) 
előmozdítása érdekében. Ehhez 
multidiszciplináris kutatásra lesz szükség 
az új technológiák terén, valamint 
nagymértékű innovációra, amely 
kapcsolatban áll különösen a digitális 
adatvédelemmel, a kölcsönös 
átjárhatósággal, a személyre szabott 
elektronikus azonosítással, a nyílt 
adatokkal, a dinamikus felhasználói 
interfészekkel, a polgárközpontú 
közszolgáltatások konfigurációjával és 
integrációjával, a felhasználók által 
vezérelt innovációval, többek között a 
társadalomtudományok és a 
bölcsészettudományok terén. E 
cselekvések foglalkozni fognak a 
közösségi hálózatok dinamikájával, 
valamint a társadalmi problémák 
megoldásának közös kialakítását célzó, 
tömeges kiszervezéssel és intelligens 
kiszervezéssel, nyílt adatkészletek alapján. 
Mindezek segíteni fogják a komplex 
döntéshozatali folyamatok kezelését –
különösen az óriási mennyiségű adatok 
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kezelését és elemzését az együttműködő 
típusú politika modellezéséhez, 
döntéshozatali szimulációkhoz, 
megjelenítő technikákhoz, 
folyamatmodellezéshez és részvételi 
rendszerekhez –, továbbá a polgárok és a 
közszféra közötti változó kapcsolatokat.

kezelését és elemzését az együttműködő 
típusú politika modellezéséhez, 
döntéshozatali szimulációkhoz, 
megjelenítő technikákhoz, 
folyamatmodellezéshez és részvételi 
rendszerekhez –, továbbá a polgárok és a 
közszféra közötti változó kapcsolatokat.
Foglalkozni kell a fokozott összetettséggel, 
a technológia által felvetett kérdésekkel, a 
fejlett számításokkal, az élettudományok 
és a biomérnöki tevékenységek 
hagyományosan élettudományokhoz 
kapcsolódó tudásterületekkel történő 
találkozásával, többek között a 
filozófiával, teológiával, a jogi, politikai és 
gazdasági gondolkodással való 
találkozásával.  Fontos ötvözni a 
művészetet, a tudományt és a 
vállalkozásokat; a multikulturalizmus 
integrációjához és a migrációs folyamok 
integrációjához, illetve a 
többnyelvűséghez kapcsolódó új városi 
kifejezés-, tudás, művészeti és vállalkozói 
formákkal.

Or. en

Módosítás 152
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 6. pont – 6.2. pont – 6.2.3. pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2.3. A társadalmi elkötelezettség 
biztosítása a kutatásban és az 
innovációban

6.2.3. A tudomány és a társadalom közötti 
fokozott párbeszéd

Or. en

Módosítás 153
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

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.

A tudomány és a társadalom közötti 
hatékony párbeszéd kialakítása, az új 
tehetségek tudományos területre történő 
terelése, valamint a tudományos 
kiválóságnak a társadalmi érzékenységgel 
és felelősséggel történő ötvözésének 
érdekében az alábbi tevékenységeket 
támogatják:

- Vonzó tudományos és műszaki karrierek 
fiatal diákok számára: Tudományos 
karrierek iskolai előmozdítása a 
tudomány, technológia és mérnöki 
tevékenységek területén; az egyetemek 
megnyitása a fiatal diákok előtt; az 
interaktív és vonzó tudományos 
múzeumok előmozdítása a nemzeti és 
regionális hatóságok által; a fenntartható 
kapcsolatok támogatása iskolák és 
kutatóintézetek, valamint a diákok, 
családjaik, természettudományokat oktató 
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tanárok és kutatók között.
- A nemek között egyenlőség két 
dimenziója: A kutatói karrierek 
egyenlőségének biztosítása, ideértve a 
kutatásfejlesztésben érvényesülő nemi 
szempontokat is: A nemek közötti 
egyenlőség elősegítése különösen a 
kutatóintézmények szervezetében történő 
változások, valamint a kutató 
tevékenységek tartalmának és tervezésének 
támogatásával.

- A társadalom bevonása a tudományos és 
innovációs kérdésekbe: Az innovációs 
ciklusban való interakció minden 
társadalmi szereplő számára történő 
lehetővé tétele az innovációs eredmények 
minőségének, relevanciájának, 
elfogadhatóságának és fenntarthatóságának 
növelése érdekében a társadalom 
érdekeinek és értékrendjének integrálása 
révén; a társadalom tudományos és 
innovációs kérdések iránti érdeklődésének 
előmozdítása; a tudomány polgárok általi 
megítélésének nyomon követése és 
részvételük támogatása a tudomány és 
technológia fejlesztését érintő 
kérdésekben. Ez sajátos készségek, tudás 
és képességek kifejlesztését igényli úgy 
egyéni, mint szervezeti, valamint nemzeti 
és transznacionális szinteken, a tudomány 
polgárok általi megítélésének nyomon 
követése és a kutatási és innovációs 
politikákban való részvételük támogatása 
mellett.
- Tudományosan képzett polgárok a 
tudományos oktatás eredményeként:
Tudományosan képzett, felelősségteljes és 
kreatív társadalom kerül majd kinevelésre a 
megfelelő tudományos oktató módszerek 
elősegítése és az ezekre irányuló kutatás 
révén, hozzájárulva ezzel a jobb formális 
és informális tudományos és műszaki 
oktatáshoz, a projekt-alapú tudományos 
tevékenységekhez, és a tudósok és nem 
tudósok közötti nemzeti, európai és 
nemzetközi szintű hálózatépítéséhez. Ez 
magában foglalja a tudományosan képzett 
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polgárok hatékony formális és informális 
tudományos oktatással, valamint a 
tudományos alapú tevékenységek 
diffúzióján – nevezetesen tudományos 
központok és más megfelelő médián –
keresztüli támogatását;
- Nyílt hozzáférés a tudományos 
eredményekhez és adatokhoz a 
tudományos kiválóság és a gazdasági 
versenyképesség javítása érdekében. Egy 
az összes európai finanszírozású kutatási 
projektet és tudományos eredményt 
tartalmazó közös adatbázis létrehozásának 
előmozdítása. A nemzeti és regionális 
finanszírozást végző hatóságokat is 
ösztönözni fogják nemzeti/regionális 
projektek hasonló adatainak 
megosztására.  Elő fogják mozdítani a 
tudományos eredmények bevonását ebbe 
az adatbázisba.
- Irányítás a felelősségteljes kutatás és 
innováció kialakításáért Az irányítás 
formálása a felelősségteljes kutatás és 
innováció kialakítása érdekében, az összes 
szereplő (kutatók, közigazgatási szervek, 
ipar) bevonásával, a tudományos 
szaktudás támogatása a döntéshozatali 
folyamatok során, főként a tudósok és 
független kutatószervezetek társadalom 
által vitatott kérdésekben, valamint 
kockázatkezelési kérdésekben történő 
részvétele útján. Az érintett nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés 
keretein belül támogatásban fog részesülni 
az alapvető etikai elvekre, többek között az 
alapjogi chartában és az összes vonatkozó 
uniós jogszabályban és egyezményben 
rögzített alapvető etikai elvekre alapuló 
etikai keret. A tudomány és az új 
technológiák etikai kérdéseit vizsgáló 
európai csoport véleményét figyelembe 
kell venni.
- A tudományos kommunikációra 
vonatkozó tudás: A tudás tudományos 
közösségekben és szélesebb közönség 
körében történő körforgásának javítása 
érdekében az államilag finanszírozott 
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kutatási eredmények hozzáférhetősége és 
felhasználása továbbfejlesztésre kerül. A 
tudósok, a média és a nyilvánosság közötti 
interakció hatékonyságának és 
minőségének javítása érdekében, valamint 
a polgárok aktív szereplőként és –
amennyiben lehetséges, adott esetben –
kutatási résztvevőként történő szélesebb 
körű részvételének elősegítése céljából ez 
növelni fogja a tudományos 
kommunikációra vonatkozó tudást.

Or. en

Módosítás 154
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. rész – 6. pont – 6.3. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3. [...] törölve

Or. en

Indokolás

A szöveg az I. melléklet III. részének 6a. Társadalmi kihívások című szakaszába került át.

Módosítás 155
Határozatra irányuló javaslat
I. melléklet – III. 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 gyakran 
szembesülnek biztonsági veszélyek – mint 
például bűncselekmények, terrorizmus, 
valamint ember okozta vagy természeti 
katasztrófák nyomán kialakuló tömeges 
szükséghelyzetek – egész sorával. Ezek a 
veszélyek gyakran határokon átívelő 
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fenyegetések, amelyek fizikai célpontok 
vagy a kibertér ellen irányulnak. A 
közigazgatási szervek vagy 
magántulajdonú jogi személyek internetes 
oldalai ellen intézett támadások nem csak 
a polgárok bizalmát ingatják meg, de 
olyan kulcsfontosságú ágazatokat is 
komolyan érinthetnek, mint az energia-, 
szállítási, egészségügyi, pénzügyi vagy 
telekommunikációs ágazat.
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. 
Minden tevékenység küldetésorientált 
megközelítést követ majd és integrálni 
fogja a megfelelő 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 
konkrét célkitűzések megvalósítására 
fognak törekedni:
6a.1. A polgárok védelmi biztonságának 
növelése – A bűncselekmények és 
terrorizmus elleni harc
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A cél egyszerre az incidensek elkerülése és 
lehetséges következményeinek 
csökkentése. Ez az egészségügyi, 
élelmezési, vízellátási és környezeti 
biztonság – amelyek elengedhetetlenek a 
társadalom és a gazdaság megfelelő 
működéséhez – támogatásához szükséges 
új technológiákat és képességeket kíván 
(ideértve a kibertérben elkövetett 
bűncselekmények és a kiberterrorizmus 
ellen irányulókat). Az új technológiák és a 
dedikált képességek támogatni fogják a 
kiemelten fontos infrastruktúrák, 
rendszerek és szolgáltatások (köztük a 
kommunikáció, szállítás, egészségügy, 
élelmezés, vízellátás, energia, logisztika, 
szállítói lánc és a környezet) védelmét. Ez 
magában foglalja a köz- és 
magántulajdonú kritikus hálózatos 
infrastruktúrák, rendszerek és 
szolgáltatások bármilyen veszély elleni 
biztosítását és ennek érdekében történő 
elemzését. 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 a dedikált 
képességek támogatni fogják a kiemelten 
fontos infrastruktúrák, rendszerek és 
szolgáltatások (köztük a kommunikáció, 
szállítás, egészségügy, élelmezés, 
vízellátás, energia, logisztika, szállítói 
lánc, és a környezet) védelmét. Ez 
magában foglalja a köz- és 
magántulajdonú kritikus hálózatos 
infrastruktúrák, rendszerek és 
szolgáltatások bármilyen veszély elleni 
biztosítását és ennek érdekében történő 
elemzését.
6a.3. A biztonság határigazgatás és 
tengeri biztonság révén történő 
megerősítése
A határvédelem fejlesztése érdekében –
beleértve úgy az irányítási, mint a 
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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.
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 
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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 megteremtését.
A különböző feladatkörök közötti 
tevékenységek foglalkozni majd 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 határigazgatásig, 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 
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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.
A magánélethez kapcsolódó emberi 
jogoknak a digitális társadalomban való 
megőrzése meg fogja követelni a beépített 
adatvédelmi keretrendszerek és 
technológiák kifejlesztését, a termékek és 
szolgáltatások megtervezésétől kezdve. 
Olyan technológiákat dolgoznak ki, 
amelyek lehetővé teszik a felhasználók 
számára személyes adataik és azok 
harmadik felek általi felhasználásának az 
ellenőrzését; valamint olyan eszközöket, 
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 
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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.
6a.8. 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 
felhasználhatók. A megfelelő uniós 
ügynökségekkel – pl. a FRONTEX-szel, 
az EMSA-val és az Europollal – 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 a 
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
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Módosítás 156
Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JRC kutatást végez a döntéshozatal 
tudományos tudásalapjának fejlesztése, a 
társadalmi kihívások mögött álló 
természetes folyamatok megértésének 
előmozdítása, továbbá a megjelenő 
tudományos és technológiai területek 
vizsgálata céljából, többek között egy 
feltáró kutatási programon keresztül.

A JRC kutatást végez a döntéshozatal 
tudományos tudásalapjának európai, 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
fejlesztése, a társadalmi kihívások mögött 
álló természetes folyamatok megértésének 
előmozdítása, továbbá a megjelenő 
tudományos és technológiai területek 
vizsgálata céljából, többek között egy 
feltáró kutatási programon keresztül.

Or. en

Módosítás 157
Határozatra irányuló javaslat
II Melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő táblázat összefoglalja a 
„Horizont 2020” keretprogram különös 
célkitűzéseihez tartozó, az eredmények és a 
hatások értékelése során figyelembe 
veendő legfontosabb mutatókat.

Az XX/XX/2012/EU rendelet [Horizont 
2020] I. mellékletében meghatározott, a 
Horizont 2020 általános célkitűzéseihez 
mért előrehaladás értékeléséhez használt 
teljesítménymutatók mellett a következő 
táblázat foglalja össze a „Horizont 2020” 
keretprogram különös célkitűzéseihez 
tartozó, az eredmények és a hatások 
értékelése során figyelembe veendő 
legfontosabb mutatókat.

Or. en

Módosítás 158
Határozatra irányuló javaslat
II. melléklet – 2. rész – 3. pont – 1 a. francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A létrehozott induló vállalkozások száma

Or. en
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INDOKOLÁS

Háttér
A soron következő Horizont 2020 program megerősíti Európa vezető szerepét egy olyan 
környezetben, amelyben Európa jelentős területet veszített az utóbbi évek során. E cél elérése 
feltételezi Európa erős pontjainak pontos meghatározását, ugyanakkor magában foglalja 
Európa gyenge pontjainak felismerését és kijavítását is. 
Erős pontjai tekintetében Európa világszerte elismert, vezető kutatókkal, vállalkozókkal és 
vállalatokkal rendelkezik; illetve egy sor mélyen gyökerező értékkel és hagyománnyal, a 
kreativitás és sokféleség dinamikus kultúrájával és a világ legnagyobb belső piacával. 
Végezetül, Európa civil társadalma aktívan elkötelezett a feltörekvő és fejlődő gazdaságok 
világszerte történő támogatása iránt.

Ugyanakkor Európának számos gyenge pontja is van: 
A tudásbázisunkba történő elégtelen befektetés, nem kielégítő keretfeltételek (a 
finanszírozáshoz való akadályozott hozzáféréstől, a szellemitulajdon-jog  magas költségein, a 
lassú szabványosításon át egészen a közbeszerzés eredménytelen használatáig); és végezetül a 
túlzott szétaprózottság és bürokrácia.
A Bizottság Horizont 2020-ról szóló javaslata a Parlamentben már elvégzett munkára 
támaszkodik, illetve azon alapszik, többek között az alábbi anyagokra: a kutatási 
keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítéséről szóló jelentés (a „Carvalho-jelentés"), az 
Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramjának felülvizsgálata (az „Audy-jelentés”), és a következő 
Zöld könyv: Kihívásból lehetőség: az európai uniós kutatás- és innováció-finanszírozás közös 
stratégiai kerete felé (a „Matias-jelentés”). 

Ily módon a javaslat valós előrelépést jelent: Megtalálja az egyensúlyt az egyes pillérek között 
– „Kiváló tudomány”, „Ipari vezető szerep” és „Társadalmi kihívások” –, és a Parlament 
hozzájárulása mellett hatékonyan integrálja egy sor egyéb szereplő hozzájárulását is.  
Ugyanakkor még bizonyos feladatok hátra vannak.  Az előadó véleménye szerint e jelentés
négy fő elem köré épül fel:
a) a kiválóság, mint a Horizont 2020 egyik mozgatórugója

b) a Horizont 2020 és a strukturális alapok közötti szinergiák kiépítése 
c) az európai ipar versenyképessége

d) olyan horizontális kérdések, mint a tudományos koordináció és vezető szerep a Horizont 
2020 minden egyes tématerületén 

1. A kiválóság, mint a Horizont 2020 egyik legfontosabb mozgatórugója
A kiválóságnak kell a teljes Horizont 2020 legfontosabb mozgatórugójának lennie. Ez a 
kiválóság minden földrajzi vagy egyéb előfeltételtől független meghatározását feltételezi.  A 
jelentés a részvétel kiterjesztését támogatja egyik oldalról a kiválóság Európa-szerte történő 
ösztönzése, a másik oldalról pedig az alulról építkező tudományos kiválóságnak a Horizont 
2020 három pillérén keresztül történő kiterjesztése érdekében.
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A részvétel kiterjesztése tekintetében a Horizont 2020-nak magában kellene foglalnia a 
„kiválósághoz vezető lépcső” fogalmát, ami tovább ösztönözné az erős, de alacsony 
fejlettségű kiváló egységek, mint a kis kutatócsoportok és innovatív induló vállalkozások 
részvételét.  A Bizottság már jelentős lépéseket tett ebbe az irányba a „twinning programok” 
és az „EKT elnök” program segítségével.  Még ennél is messzebb kell mennünk azonban, és 
ennek érdekében számos további eszközt is előirányoz ez a jelentés. ilyen például az ERC 
visszatérési ösztöndíjak létrehozása. Az ERC visszatérési ösztöndíjakat például olyan jelenleg 
Európán kívül dolgozó kutatóknak lehetne adni, akik Európában kívánnak dolgozni, vagy 
olyanoknak, akik már Európában dolgoznak, de egy kevésbe fejlett régióba kívánnak 
áttelepülni.  

A kiválóság Horizont 2020-ra történő kiterjesztése tekintetében a tudományos kiválóságot egy 
alulról építkező, tudósok által vezetett ütemterv támogatja, amely lehetővé teszi az új ötletek 
és technológiák virágzását.  A COM javaslatban az első pillér a kiválóság európai szintű 
alulról felfelé építkező előmozdításának legfontosabb eszköze.  Ezen felül a Bizottság 
jövőbeni feltörekvő technológiák (FET) elnevezésű programja – amely szintén egy alulról 
felfelé építkező kutatóeszköz – is az első pillérre korlátozódik.  Ezzel szemben a jelentésben a 
jövőbeni feltörekvő technológiák eszközt kiterjesztik a tudományra (így létrehozva a FEST 
mozaikszót), és mindhárom pillérre is.

2. A Horizont 2020 és a strukturális alapok közötti szinergiák kiépítése
A Horizont 2020 és a strukturális alapok közötti nagyobb szinergiák és lehető legnagyobb 
fokú komplementaritás kialakítására sürgető szükség mutatkozik. Két teljes mértékben eltérő 
program létezik. Az egyik oldalról láthatjuk a Horizont 2020-at, amelynek legfontosabb 
mozgatórugója a kiválósághoz vezető lépcső és a kiválóság. A másik oldalról pedig ott 
vannak a strukturális alapok, amelyeket a kapacitásfejlesztés és intelligens specializáció 
vezérel. 
Kulcsfontosságú, hogy ezek a programok kiegészítik egymást, és mindkét irányba épülnek a 
két programot összekötő hidak. Ily módon a strukturális alapoknak is jut szerep – mind 
felfelé, mind lefelé – a Horizont 2020 célkitűzések tekintetében.

A strukturális alapok a Horizont 2020-hoz viszonyítva felfelé használhatók 
kapacitásfejlesztésre, valamint számos módosítást elfogadtak már az alábbiakra kiterjedően:

 A strukturális alapok felhasználhatók eszközfinanszírozásra, emberi erőforrás-
fejlesztésre és a Horizont 2020-ban meghatározott prioritási területeken belüli 
klaszterek létrehozására, de a Horizont 2020 keretében benyújtandó javaslatok 
elkészítéséhez felhasználható kis összegű támogatások forrásaként is megjelölhetjük a 
strukturális alapokat;

 Az ERC, a Marie Curie vagy más együttműködési projektek finanszírozásához olyan 
nemzeti és regionális forrásokat is igénybe lehet venni, amelyek megfelelnek a 
kiválóság kritériumának, de finanszírozásuk az európai források hiánya miatt nem 
lehetséges. A Horizont 2020 „kiválósági pecsétjével" láthatná el a pozitív elbírálás alá 
eső projekteket, amelyek a költségvetési korlátozások következtében nem tudtak 
megfelelő finanszírozási forráshoz jutni.

A Horizont 2020-tól lefelé pedig a strukturális alapokat a kezdettől a piacra jutásig tartó út 
kisimítására lehetne felhasználni.  Ismét két fontos területet tudunk itt megkülönböztetni: 
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 A strukturális alapokat a Horizont 2020 kutatási projekteket követő projektek 
finanszírozására vagy társfinanszírozására lehet felhasználni (pl.: próba és 
demonstrációs projektek)

 A strukturális alapokat a kutatási eredmények valorizálására lehetne használni oly 
módon, hogy ösztönözzük a tudáshoz való könnyű hozzáférést, vagy könnyítsük meg a 
folyamat eredményeképpen létrejövő tudás felhasználását annak közvetlen gazdasági 
vagy társadalmi felhasználása szempontjából.

Végezetül, pedig két általánosabb módosításra is sor került:

 A kutatási és innovációs célú EU finanszírozás kulcsfontosságú, amelyet a 
nyomásgyakorlás érdekben feltétlenül ki kell használni. A Horizont 2020-nak további 
forrásokat kell elérnie a strukturális alapokból, az EBB-től és magánszférából, ami egy 
multi-finanszírozási megközelítés elfogadását tételezi fel.

 A Horizont 2020 és a strukturális alapok eszközei közötti átjárhatóságot javítani kell.  
Ez a kompatibilis szabályok és eljárások; koherens alkalmazási formátumok és 
értékelési kritériumok; közös belépési pontok tervezését; az intelligens specializáción 
keresztüli prioritás-meghatározásokat, valamint közös költség-meghatározások és egyéb 
adminisztratív és pénzügyi kritériumok rögzítését feltétezi.  Ezen felül ez szintén 
magában foglalná a szinkronizált ütemterveket és adminisztratív ciklusokat, ideértve 
például az iskolaév és naptár tiszteletben tartásának szükségességét, különös tekintettel 
az egyetemekre.

3. Az európai ipar versenyképessége
A jelenlegi gazdasági környezetben elengedhetetlenül fontos megerősíteni Európa ipari 
bázisát.  A kutatási keretprogramokban való ipari részvétel jelentősen csökkent az utóbbi 
néhány évben. 43% volt a 4. keretprogramban, 37% az 5. keretprogramban, 29% a 6. 
keretprogramban, majd a 7. keretprogramban kis emelkedéssel elérte a 31%-ot.
Emellett Európa nehézségekbe ütközik a kutatási eredmények olyan innovatív termékekké és 
szolgáltatásokká alakítása terén is, amelyek aztán kijutnak a piacra. Az innovációra való 
képesség mellett az innovációs folyamat életképes piaci megoldássá alakulása 
végigkísérésének a képessége is kulcsfontosságú a versenyképesség szempontjából
E nehézség leküzdése érdekében négy területet módosítottak:

 Elsősorban a Horizont 2020-at oly módon kell megtervezni, hogy az ösztönözze az ipar 
képviselőit az európai projektekben való részvételre.  Ugyanakkor az ipari részvétel 
nem szorítkozhat pusztán az ipari vezetői szerep pillérben való részvételre.  Az 
innováció akkor szárnyal igazán, amikor a kiválóságra tör, illetve akkor, amikor valós 
megoldásokat képes nyújtani a meglévő társadalmi kihívásokra;

 Másodsorban pedig a Horizont 2020-at a teljes innovációs ciklus lefedésére tervezték.  
Különösen az innovációt már az ötlettől a piacra jutásig tartó folyamat legelejétől 
fogva támogatni kell.  Ugyanakkor elképzelhető, hogy az innovációs ciklus későbbi 
fázisait érintő bizottsági javaslat a technológiai innovációtól eltérő, azon túllépő 
innovációs formákat is tartalmaz.

 Harmadsorban, a kkv-k kiemelt fontossággal bírnak az európai ipar 
versenyképességének megerősítésében és az európai projektekben való részvételüket 
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mindhárom pillérben támogatni kell. A kkv eszközről szóló bizottsági javaslat egy 
kivételesen nagy örömmel fogadott kezdeményezés.  Szükség van továbbá egy 
egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb mechanizmus kialakítására.  E tekintetben 
javaslatot tettek az innovációs utalvány rendszer kialakítására; 

 Negyedsorban pedig a szabványosítást be kell építeni a technológiai fejlesztési 
projektekbe és meg kell jelennie ezen projektek különböző szakaszaiban is.

4. Horizontális kérdések 
A Horizont 2020-at úgy kell kialakítani, hogy aktívan járuljon hozzá az Európai Kutatási 
Térség (EKT) kiépítéséhez. A Horizont 2020-nak többnek kell lennie egy egyszerű 
finanszírozási programnál: Jótékony szerkezeti hatást kell kifejtenie az európai szintű 
kutatásszervezésre.  E tekintetben nyolc konkrét intézkedés létezik, amely hozzájárulhat a 
megerősített és hatékonyabb EKT-hez: 

 Irányítás: A Horizont 2020-on belül minden egyes kutatási területnek szilárd irányítási 
mechanizmusokkal kell rendelkeznie. E mechanizmusok célja a Horizont 2020 
végrehajtása, a kommunikáció javítása, valamint az adatok és bevált gyakorlatok 
cseréje. Ezek a célkitűzések alapvetően fontosak a különböző kutatási területeken, 
többek között az egészségügyi kutatások kutatási és innovációs folyamatainak 
felgyorsítása szempontjából;

 Projektméret és projekttípus: Az együttműködő kutatásnak a Horizont 2020 központi 
elemének kell lennie, főként az Ipari vezetői szerep és a Társadalmi kihívások pillérben. 
E pillérekben meg kell találni az egyensúlyt a kisméretű összpontosított projektek és a 
nagyméretű integrációs projektek között;

 A belépés akadályai: A kisebb kutatási egységek létező európai hálózatokban való 
részvétele nehézségekbe ütközik. Különösen az ezekből a hálózatokból kívül eső 
egységek találkoznak a nagy konzorciumokban való részvétel akadályaival, és e 
probléma megoldására intézkedéseket kell hozni. 

 Nemi egyensúly: Ösztönözni kell a nők általános részvételét a különböző projektekben, 
ideértve a csoportkoordinátorként történő részvételt is. Például a Horizont 2020 
terjesztési cselekvéseinek a női tudósokat kell megcéloznia. Gondoskodni kell a 
program, a szakértői és tanácsadói bizottságok nemi egyensúlyáról.

 Fiatalok foglakoztatása: A fiatal tudósok projektcsoportokban való részvételét az ipari 
és tudományos szervezetek együttműködő tevékenységeinek kontextusában támogatni 
kell.  Az alkalmazott szabályoknak elő kell segíteniük az egyetemi munkaerő felvételét 
a Horizont 2020 projekteken történő munkavégzés és a fiatal kutatók jövedelemszerző 
foglakoztatásban tartásának céljával.

 Terjesztés és kiaknázás: a kutatási és demonstrációs projektek eredményeit 
hatékonyabban kell terjeszteni, az innováció és a kereskedelmi szempontból érzékeny 
kérdések védelmének tiszteletben tartása mellett. 

 A tudomány és a társadalom közötti fokozott párbeszéd: A Horizont 2020-nak elő kell 
mozdítani a különböző érintett szereplők közötti hatékony párbeszédet, és törekednie 
kell a közvélemény tudomány iránti érdeklődésének és lelkesedésének fokozására. 

 Nemzetközi együttműködés: A kulcsfontosságú nemzetközi partnerekkel a stratégiailag 
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kialakított prioritások mentén történő együttműködés megerősítése érdekében a 
nemzetközi együttműködésnek meg kell jelennie a Horizont 2020 teljes 
keresztmetszetében.


