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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 normál 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) létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0809),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
valamint 173. cikkének (3) bekezdésére és 182. cikkének (1) bekezdésére, amelynek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0466/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Régiók Bizottsága XX-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

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

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Parlament 2010. november (5) Az Európai Parlament 2010. november 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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11-i állásfoglalásában az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás gyökeres 
egyszerűsítését szorgalmazta, 2011. május 
12-i állásfoglalásában kiemelte az
„Innovatív Unió” kezdeményezés 
fontosságát Európának a válság utáni 
világhoz való alkalmazkodásában, 2011. 
június 8-i állásfoglalásában felhívta a 
figyelmet a hetedik keretprogram időközi 
értékeléséből levonható fontos 
tanulságokra, 2011. szeptember 27-i 
állásfoglalásában pedig támogatásáról 
biztosította a kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
keretének elképzelését.

11-i állásfoglalásában az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozás gyökeres 
egyszerűsítését szorgalmazta, 2011. május 
12-i állásfoglalásában kiemelte az
„Innovatív Unió” kezdeményezés 
fontosságát Európának a válság utáni 
világhoz való alkalmazkodásában, 2011. 
június 8-i állásfoglalásában felhívta a 
figyelmet a hetedik keretprogram időközi 
értékeléséből levonható fontos 
tanulságokra, 2011. szeptember 27-i 
állásfoglalásában pedig támogatásáról 
biztosította a kutatás- és 
innovációfinanszírozás közös stratégiai 
keretének elképzelését, és egyúttal kérte, 
hogy a költségvetést emeljék a hetedik 
keretprogram költségvetésének 
kétszeresére.

Or. en

Indokolás

Az EU költségvetésének tükröznie kell a „Horizont 2020” keretprogram ambiciózus 
célkitűzéseit, kiemelt hangúlyt adva a jövőre összpontosíató beruházásoknak. Az ilyen típusú 
beruházásoknak különösen értelmük van a pénzügyi és költségvetési válsággal küzdő jelenlegi 
helyzetben. A „Horizont 2020” keretprogram számára javasolt 80 milliárd eurós költségvetés 
csak szerény (reálértéken kb. 6%-os) növekedést jelent a hetedik keretprogram 2013-as 
finanszírozási szintjéhez képest. Ez a növekedés nem elégséges, és alatta marad az EP 
ajánlásának, amely 100 milliárd eurós költségvetés elkülönítését javasolta erre a programra.

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások

(11) A „Horizont 2020” európai uniós 
kutatási és innovációs keretprogram (a 
továbbiakban: „Horizont 2020” 
keretprogram) három fő prioritásra 
összpontosít, nevezetesen hogy az Unió 
világviszonylatú tudományos 
kiválóságának megerősítése érdekében 
kiváló tudományos tevékenységet 
folytasson, hogy a vállalkozás – és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások
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(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra. A
„Horizont 2020” keretprogramnak 
támogatásban kell részesítenie az 
innovációs lánc valamennyi szakaszát –
különösen a piachoz közeli 
tevékenységeket, beleértve a pénzügyi 
eszközöket is, valamint a nem 
technológiai és a szociális innovációt –, és 
célja, hogy az uniós szakpolitikák széles 
körének kutatási igényeit úgy teljesítse, 
hogy különös figyelmet fordít a támogatott 
tevékenységekből származó tudás minél 
szélesebb körű alkalmazására és 
terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. A „Horizont 2020” 
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

(kkv-k) – és az innováció támogatása 
érdekében ipari szerepvállalásra 
ösztönözzön, és hogy kezelje a társadalmi 
kihívásokat, s ezáltal – a tevékenységeknek 
a kutatástól a piacig terjedő teljes 
tartományát támogatásban részesítve –
közvetlen választ adjon az Európa 2020 
stratégiában megjelölt kihívásokra.
Jóllehet az uniós hozzáadott érték főleg a 
kísérleti fejlesztési, transznacionális, 
együttműködésen alapuló kutatás 
finanszírozásában rejlik, amelynek a 
„Horizont 2020” keretprogramon belül 
legalább a hetedik keretprogram szintjét el
kell érnie, különös figyelmet kell fordítani
a támogatott tevékenységekből származó 
tudás minél szélesebb körű alkalmazására 
és terjesztésére, egészen a kereskedelmi 
hasznosításáig. A „Horizont 2020”
keretprogramnak ennélfogva 
támogatásban kell részesítenie az 
innovációs lánc valamennyi szakaszát, 
beleértve az innovatív pénzügyi 
eszközöket, valamint a nem technológiai 
és szociális innovációt. A „Horizont 2020”
keretprogram prioritásait ezenkívül egy, az 
Euratom-Szerződés alapján induló 
nukleáris kutatási és képzési program is 
szolgálni hivatott.

Or. en

Indokolás

A hatékony tudás- és technológiatranszfer biztosítása érdekében fontos, hogy a kutatási és 
fejlesztési és az innovációs tevékenységek zavartalan támogatást élvezzenek, ugyanakkor fenn 
kell tartani a megfelelő egyensúlyt. A „Horizont 2020” program középpontjában továbbra is 
a transznacionális, együttműködésen alapuló, kísérleti kutatási és fejlesztési projekteknek kell 
állniuk, miközben többet kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy e projektek 
eredményei valós hatást fejtsenek ki, és új termékek és szolgáltatások kifejlesztésére 
szolgáljanak, ezáltal segítséget nyújtva a társadalmi kihívások megoldásához és a gazdasági 
lehetőségek kiaknázásához.

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés



PE489.637v02-00 8/159 PR\905549HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kutatást, az oktatást és az innovációt 
felölelő tudásháromszöggel 
összefüggésben az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet hatókörébe tartozó 
tudományos és innovációs társulásoknak –
különösen a kutatás, az oktatás és az 
innováció integrálása révén – nagyban 
hozzá kell járulniuk a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek eléréséhez, 
beleértve a társadalmi kihívások kezelését 
is. A „Horizont 2020” keretprogramon 
belüli kiegészítő jelleg biztosítása és a 
finanszírozás megfelelő felhasználása 
érdekében az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézetnek szánt pénzügyi 
hozzájárulást két előirányzatra kell 
felosztani, melyek közül a második 
felülvizsgálat függvénye.

(13) A kutatást, az oktatást és az innovációt 
felölelő tudásháromszöggel 
összefüggésben az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet hatókörébe tartozó 
tudományos és innovációs társulásoknak –
különösen a kutatás, az oktatás és az 
innováció integrálása révén – nagyban 
hozzá kell járulniuk a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek eléréséhez, 
beleértve a társadalmi kihívások kezelését 
is.

Or. en

Indokolás

en el kell indítani a következő generációs TIT-ket, a költségvetést pedig az évenkénti 
eredményeiktől függően, fokozatosan kell bevezetni. Minden szektor eltérő jelleget mutat, 
ezért egészségesebb megközelítésnek tűnne, ha minden egyes TIT esetében a saját 
eredményükön alapulna az adott költségvetési határozat, és nem más TIT-ek teljesítménye 
alapján dőlne el, hogy az új TIT-ek mekkora költségvetést kapnak.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy az Európai 
Parlament elláthassa a politikai ellenőrzés 
feladatát, és biztosítsa az átláthatóságot és 
az elszámoltathatóságot, a Bizottságnak 
megfelelően és rendszeresen tájékoztatnia 
kell az Európai Parlamentet a program 
megvalósításának valamennyi fontos 
vonatkozásáról, beleértve a 
munkaprogramok előkészítését és 
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kidolgozását, a költségvetési bontás 
végrehajtását és azt, hogy szükség lehet 
kiigazításra, valamint a 
teljesítménymutatóknak az elérendő 
célkitűzések és a várt eredmények 
tekintetében történő kialakítását. 

Or. en

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása alkalmat adhat kiegészítő 
programoknak csak egyes tagállamok 
részvételével való megvalósítására, a 
tagállamok által indított programokban 
való uniós részvételre vagy az EUMSZ 
184., 185. és 187. cikke szerinti közös 
vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására.

(19) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása – bizonyos feltételek mellett–
alkalmat adhat kiegészítő programoknak 
csak egyes tagállamok részvételével való 
megvalósítására, a tagállamok által indított 
programokban való uniós részvételre vagy 
az EUMSZ 184., 185. és 187. cikke szerinti 
közös vállalkozások vagy egyéb struktúrák 
létrehozására. E kiegészítő programoknak 
vagy struktúráknak egyértelmű uniós 
hozzáadott értékkel kell rendelkezniük, 
valódi partnerségeken kell alapulniuk, ki 
kell egészíteniük a „Horizont 2020” 
keretprogram szerinti egyéb 
tevékenységeket, és a tagállamok, illetve 
az uniós ipar részvétele szempontjából 
minél inkluzívabbnak kell lenniük. 

Or. en

Indokolás

E javaslat kiemeli, hogy a hetedik keretprogram elmozdulást mutat abba az irányba, hogy a 
költségvetés egyes részeit kiszervezzék partnerségek létrehozásán keresztül. Ez a megoldás 
magában hordozza ugyan a nagyobb fellendítő hatás elérésének lehetőségét, és megfelel az 
európai kutatási színtér jobb összehangolására vonatkozó logikának, de a jelen helyzetben 
nem tűnik túl reálisnak, ha túlzottan ezekre a (PPP és P2P) struktúrákra támaszkodunk, mert 
lehet, hogy csupán néhány szereplő venne ezekben részt, utat nyitva ezzel a tudományos és 
technológiai bázisunk további polarizálódása felé.
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Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása folyamán reagálni kell a 
tudomány és a technológia, az ipar, a 
szakpolitikák és a társadalom 
lehetőségeinek és igényeinek alakulására.
A menetrendeket tehát valamennyi ágazat 
érdekelt feleivel szoros egyeztetésben kell 
kijelölni, és kellő rugalmasságot kell 
hagyni az új fejlemények 
figyelembevételéhez. A „Horizont 2020” 
keretprogram ideje alatt folyamatosan 
külső szaktanácsadáshoz kell folyamodni, 
igénybe véve egyebek mellett a megfelelő 
struktúrákat – például az európai 
technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is.

(21) A „Horizont 2020” keretprogram 
végrehajtása folyamán reagálni kell a 
tudomány és a technológia, az ipar, a 
szakpolitikák és a társadalom 
lehetőségeinek és igényeinek alakulására.
A menetrendeket tehát valamennyi ágazat 
érdekelt feleivel szoros egyeztetésben kell 
kijelölni, és kellő rugalmasságot kell 
hagyni az új fejlemények 
figyelembevételéhez, a folyamatban lévő 
projektek szintjén is. A „Horizont 2020” 
keretprogram ideje alatt folyamatosan 
külső szaktanácsadáshoz kell folyamodni, 
igénybe véve egyebek mellett a megfelelő 
struktúrákat – például az európai 
technológiai platformokat, a közös 
programozási kezdeményezéseket és az 
európai innovációs partnerségeket – is.

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A konszenzuson alapuló és a 
nagyobb áttörést eredményező kutatás, 
fejlesztés és innováció (K+F+I) közötti 
megfelelő egyensúly biztosítása érdekében 
a „Társadalmi kihívások” prioritás és az 
„Ipari vezető szerep” elnevezésű 
prioritáson belül a „Vezető szerep az alap-
és ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés költségvetésének alulról 
építkező, kutatásorientált logikát kell 
követnie. A „Társadalmi kihívások” és az 
„Ipari vezető szerep” prioritásokon belül 
továbbá meg kell találni a helyes 



PR\905549HU.doc 11/159 PE489.637v02-00

HU

egyensúlyt a kisebb és a nagyobb 
projektek között, tekintetbe véve a sajátos 
ágazati struktúrát, tevékenységi típust, 
technológiát és kutatási területet.

Or. en

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Annak érdekében, hogy globálisan 
felvehesse a versenyt, hatékonyan kezelje 
a hatalmas társadalmi kihívásokat és 
elérje a 2020 stratégia céljait, az Uniónak 
teljes mértékben hasznosítania kell 
humán erőforrásait. A „Horizont 2020” 
keretprogramnak az európai kutatási 
térség megvalósítása tekintetében 
katalizátornak és erőteljes ösztönzőnek 
kell lennie azáltal, hogy támogatja azon 
intézkedések egész sorát, amelyek 
vonzzák, megtartják, képezik és fejlesztik a 
kutatással és innovációval foglalkozó 
tehetségeket. E cél elérése, valamint a 
tudástranszfer fokozása és a kutatók 
tekintetében a mennyiségi és minőségi 
szempontú növelés érdekében a 
humántőke-építéssel kapcsolatos 
tevékenységeknek, többek között a 
kifejezetten a fiatalokra és a nőkre 
irányulóknak, az Unió által finanszírozott 
valamennyi kutatási és innovációs 
tevékenység alapvető elemét kell 
képezniük.

Or. en

Indokolás

A világ más részei eredményesebbek Európánál abból a szempontból, hogy odavonzzák és 
megtartják a legtehetségesebb embereket. Ha Európa versenyképes akar maradni 
világviszonylatban is, javítania kell a vonzerején. Ezért az Unió pénzügyi támogatásában 
részesülő kutatási és innovációs tevékenységek vonatkozásában különleges figyelmet kell 
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fordítani a humán erőforrásokra. A „Horizont 2020” keretprogramnak különösen ösztönzőleg 
kell hatnia az európai kutatási térség megvalósítására, és az európai kutatási és innovációs 
rendszerben a humán tőke fejlesztésére.

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy nagyobb 
legyen a kutatói életpályának az Unión 
belüli vonzereje. Megfelelő figyelmet kell 
fordítani – önkéntes jellegük tiszteletben 
tartása mellett – a Kutatók Európai 
Chartájára és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexére, valamint az európai 
kutatási térséggel összefüggésben 
meghatározott egyéb referenciakeretekre.

(22) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy nagyobb 
legyen a kutatói életpályának az Unión 
belüli vonzereje. Teljes figyelmet kell 
fordítani a Kutatók Európai Chartájára és a 
kutatók felvételi eljárásának magatartási 
kódexére, valamint az európai kutatási 
térséggel összefüggésben meghatározott 
egyéb referenciakeretekre.

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Minden kutatás és innováció azon 
alapul, hogy a tudósok, kutatóintézetek, 
vállalkozások és polgárok szabadon 
hozzáférhessenek a tudományos 
információkhoz, megoszthassák és 
felhasználhassák azokat. Az ismeretek 
terjesztésének és hasznosításának 
fokozása érdekében a tudományos 
publikációkhoz való – a hetedik 
keretprogramban már szereplő –
ingyenes, nyílt online hozzáférést kell 
általános elvnek tekinteni azon 
tudományos kiadványok vonatkozásában, 
amelyek közfinanszírozásban részesülnek 
a „Horizont 2020” keretprogramból. A 
„Horizont 2020” keretprogramnak 
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továbbá tapasztalatokat kell szereznie a 
közpénzekből finanszírozott kutatás révén 
előállított vagy gyűjtött tudományos 
adatokhoz való nyílt online hozzáférés 
terén azzal a céllal, hogy 2020-ra az ilyen 
adatokhoz való nyílt hozzáférés általános 
szabállyá váljon.

Or. en

Indokolás

A nyílt hozzáférés révén a szakemberek és a politikai döntéshozók gyorsan hozzájuthatnak 
létfontosságú információkhoz. Ezért a „Horizont 2020” keretprogram által támogatott 
tudományos kutatáshoz való ingyenes, nyílt online hozzáférést kell általános szabálynak 
tekinteni. Másrészt ösztönözni kell a tudományos adatokhoz való nyílt hozzáférést. A nyílt 
hozzáférés kétségkívül gazdaságilag hatékonnyá tenné az Unió által finanszírozott kutatást 
azáltal, hogy felgyorsítja a tudományos haladást, és gátat szab a költséges átfedéseknek.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 
biztonság, a kultúra és a média, továbbá a 
kohéziós politikai alapokkal és a 
vidékfejlesztési politikával, melyek 
különösen alkalmasak arra, hogy az 
intelligens szakosodás stratégiái keretében 
megerősítsék a nemzeti és a regionális 
szintű kutatási és innovációs 
képességeket.

(26) Annak érdekében, hogy minél 
hatásosabb legyen, a „Horizont 2020” 
keretprogramnak szorosabb szinergiákat 
kell kialakítania más, olyan területekkel 
foglalkozó uniós programokkal, mint az 
oktatás, a világűr, a környezetvédelem, a 
versenyképesség és a kkv-k, a belső 
biztonság, a kultúra vagy a média

Or. en

Indokolás

Az új, 2014–2020-as programozási időszakban a „Horizont 2020” keretprogram és a 
kohéziós politika között feltétlenül kialakítandó szinergiák fontossága megérdemel egy külön 
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preambulumbekezdést. A „Horizont 2020” program és más uniós programok közötti 
szinergiákra is szükség van azonban, amint azt az új megfogalmazás megállapítja.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Mind a „Horizont 2020” 
keretprogram, mind a kohéziós politika az 
Európa 2020 intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéssel kapcsolatos 
célkitűzéseinek – közös stratégiai keretük 
segítségével történő, átfogó –
összehangolásra törekszik. A regionális, 
nemzeti és európai szintű kutatási és 
innovációs potenciál maradéktalan 
kiaknázása érdekében ez az új stratégiai 
irány a két közös stratégiai keret fokozott 
és szisztematikus együttműködését teszi 
szükségessé.

Or. en

Indokolás

Bár a „Horizont 2020” keretprogram és a kohéziós politika eltérő területre összpontosít, 
mindkettő rendkívül fontos az „Európa 2020” célkitűzéseinek eléréséhez. Valóban szükség 
van tehát arra, hogy szinergiák jöjjenek létre közöttük, és hogy kiegészítsék egymást. A 
kohéziós politikának fel kell készítenie a regionális K+I szereplőket, hogy részt vegyenek a 
„Horizont 2020” projektjeiben, másrészt pedig biztosítania kell az eszközöket ahhoz, hogy 
kiaknázzák és gyorsan elterjesszék a piacon a „Horizont 2020” keretprogram által 
finanszírozott alapkutatásokból származó K+I eredményeket.

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) A kutatás és az innováció nagyobb 
mértékű és jobb összekapcsolódása 
érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogramnak támogatnia kell a tudás-
és technológiatranszfert, különös 
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tekintettel a közszférában folytatott 
kutatás és az uniós termelési struktúra 
közötti kapcsolatra, az Unió valamennyi 
régiójában.

Or. es

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
26 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26c) Az európai helyi és regionális 
hatóságok fontos szerepet játszanak az 
EKT megvalósításában és az Unió 
pénzügyi eszközei – különösen a Horizont 
2020 és a strukturális alapok – hatékony 
koordinációjának biztosításában, az 
intelligens szakosodásra alapuló 
regionális innovációs stratégiák 
keretében. A régiók is jelentős szerepet 
töltenek be a „Horizont 2020” 
keretprogram eredményeinek 
terjesztésében és megvalósításában, 
valamint a kiegészítő finanszírozási 
eszközök, többek között a közbeszerzés 
felajánlásában.

Or. en

Indokolás

A regionális hatóságok a kohéziós politika programozásában és megvalósításában részt vevő 
legfőbb szereplőként fontos funkciót töltenek be a kohéziós politika és a „Horizont 2020” 
program között szükséges szinergiák létrehozásában és érvényesítésében. Annak érdekében, 
hogy teljes mértékben kihasználhassuk a szinergiákra vonatkozó lehetőségeket, a regionális 
hatóságoknak ki kell dolgozniuk az intelligens szakosodásra irányuló saját kutatási és 
innovációs stratégiájukat, és elő kell segíteniük a „Horizont 2020” programból származó 
eredmények kiaknázását, különös figyelmet fordítva arra, hogy barátságos piaci 
körülményeket és barátságos üzleti környezetet teremtsenek.

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A közbeszerzések GDP-ben való 
részesedését a Bizottság „Közbeszerzési 
mutatók 2009” című 
munkadokumentumában 19,4%-ra 
becsüli, és a közbeszerzések e gazdasági 
jelentősége miatt az Unióban a 
közbeszerzési piac a gazdasági és 
szociálpolitikának nem csupán része, 
hanem annak stratégiai eszköze is. A 
közbeszerzések közvetlen célja viszont 
olyan megoldások biztosítása a 
közigazgatások számára, amelyek révén 
azok jobb szolgáltatásokat nyújthatnak az 
állampolgárok számára, és nem kétséges, 
hogy a hagyományos termékek, 
munkálatok és szolgáltatások jobb és 
szélesebb körű biztosításának egyik útja az 
innováció, amely az irányítási folyamatok 
hatékonyságát is növeli. Az uniós 
közbeszerzések együttes összegéből 
azonban nagyon keveset fordítanak 
innovatív termékekre és szolgáltatásokra, 
ezzel nagy lehetőség vész kárba.

Or. es

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27b) A „Horizont 2020” keretprogram 
hatásának maximalizálása érdekében 
különleges figyelmet kell fordítani a 
multidiszciplináris és interdiszciplináris 
megközelítésekre, amelyek a jelentős 
tudományos fejlődés szükséges elemét 
képezik. Tudományos áttörésekre gyakran 
a tudományágak határán vagy 
metszéspontjaiban kerül sor. Az Európa 
előtt álló problémák és kihívások 
összetettsége ezenkívül olyan 
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megoldásokat igényel, amelyek csak több 
tudományág együttműködésével 
biztosíthatók.

Or. en

Indokolás

A multidiszciplinaritás és az interdiszciplinaritás is alapvetően fontos a tudomány és az 
innováció fejlődéséhez. Összetettségük miatt a jelenlegi problémákra egyetlen tudományág 
gyakran nem képes megoldást találni. Ebből következően a legjobb megoldások megtalálása 
és kifejlesztése érdekében rendszeresen közös célkitűzésekre vagy közös kognitív struktúrákra 
van szükség a tudományágak között. A „Horizont 2020” programnak ennélfogva nem csupán 
rendelkeznie kell a multidiszciplinaritásról és az interdiszciplinaritásról, hanem elő is kell 
mozdítania ezeket.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
27 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27c) Az egyetemek – kiválósági 
alapintézményekként – alapvető szerepet 
töltenek be az Unió tudományos és 
technológiai bázisán belül, a képzés és a 
kutatás terén egyaránt.

Or. en

Indokolás

Az Unióban a kutatások több mint 60%-át egyetemeken végzik, és a kutatók túlnyomó 
többségét egyetemi központokban képzik.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 

(28) Az uniós finanszírozás minél 
hatásosabbá tétele érdekében a „Horizont 
2020” keretprogram szorosabb – akár 
közszektoron belüli társulások formájában 
megnyilvánuló – szinergiákat hivatott 
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kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzeti és regionális 
programokkal.

kialakítani a kutatást és az innovációt 
támogató nemzetközi, nemzeti és regionális 
programokkal.

Or. en

Indokolás

A nemzeti és regionális programok mellett a közös nemzetközi programokkal való szoros 
együttműködést és a programok közös kialakításának elősegítéséről és ösztönzéséről szóló 20. 
cikk (1) bekezdésével való összhang érdekében.

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
elő kell mozdítania a közös érdeken és a 
kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködést harmadik országokkal. A 
tudomány, a technológia és az innováció 
területén a nemzetközi együttműködésnek 
arra kell irányulnia, hogy előmozdítsa az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérését, vagyis a versenyképesség 
növelését, a társadalmi kihívások kezelését 
és az uniós külpolitika és fejlesztési 
politika támogatását, egyebek mellett 
azáltal, hogy külső programokkal 
szinergiákat alakít ki, és hozzájárul az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai –
például a millenniumi fejlesztési célok –
teljesítéséhez.

(30) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
elő kell mozdítania a közös érdeken, a 
kölcsönös előnyökön és adott esetben a 
viszonosságon alapuló együttműködést 
harmadik országokkal. A tudomány, a 
technológia és az innováció területén a 
nemzetközi együttműködésnek arra kell 
irányulnia, hogy előmozdítsa az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek elérését, 
vagyis a versenyképesség növelését, a 
társadalmi kihívások kezelését és az uniós 
külpolitika és fejlesztési politika 
támogatását, egyebek mellett azáltal, hogy 
külső programokkal szinergiákat alakít ki, 
és hozzájárul az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásai – például a 
millenniumi fejlesztési célok –
teljesítéséhez. Különös figyelem irányul 
majd az EU által a globális 
egészségügyben betöltött szerepről szóló 
tanácsi következtetésre1.
__________________
1A Külügyek Tanácsának 2010. május 10-
i következtetései.

Or. en
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Indokolás

Az EU által a globális egészségügyben betöltött szerepről szóló tanácsi következtetések 
megállapították, hogy az Uniónak és a tagállamoknak támogatniuk kell a mindenki egészségét 
szolgáló kutatás hatékony és tisztességes finanszírozását. Azt is kiemeli, hogy az Uniónak 
biztosítania kell, hogy az innovációk és a beavatkozások elérhető és megfizethető termékeket 
és szolgáltatásokat eredményezzenek. Ennélfogva a „Horizont 2020” keretprogramnak nem 
csak az EU-szintű társadalmi kihívásokkal kell foglakoznia, hanem – a fent említett európai 
kötelezettségvállalásokkal összhangban – a globális kihívásokkal is.

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A belső piacon működő összes 
vállalkozás egyenlő versenyfeltételeinek 
biztosítása érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram nyújtotta finanszírozást az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban kell kialakítani, ezáltal 
biztosítva a közkiadások eredményességét, 
és megelőzve a piactorzulást, például a 
magánfinanszírozás kiszorítását, nem 
hatékony piaci szerkezetek létrehozását 
vagy rossz hatékonysággal működő cégek 
fennmaradását.

(31) A belső piacon működő összes 
vállalkozás egyenlő versenyfeltételeinek 
biztosítása érdekében a „Horizont 2020” 
keretprogram nyújtotta finanszírozást az 
állami támogatási szabályokkal – többek 
között a kutatáshoz, fejlesztéshez és 
innovációhoz nyújtott állami támogatások 
közösségi keretrendszerével, valamint 
jelenlegi felülvizsgálatának 
figyelembevételével – összhangban kell 
kialakítani, ezáltal biztosítva a közkiadások 
eredményességét, és megelőzve a 
piactorzulást, például a magánfinanszírozás 
kiszorítását, nem hatékony piaci 
szerkezetek létrehozását vagy rossz 
hatékonysággal működő cégek 
fennmaradását.

__________________
1 HL L 323., 2006.12.30., 1.o.

Or. en

Indokolás

Ha túlzottan a rövid távú és piac közeli innováció finanszírozására tevődik át a hangsúly, ez 
torzíthatja a versenyt, és hátrányosan érintheti az inkább hosszú távú alapkutatást, amelyből 
gyakran radikális, nagyobb áttörést eredményező innovációk születnek. Ennélfogva a K+F 
állami támogatására vonatkozó szabályoknak nem csak a betűjét, hanem a szellemét is 
figyelembe kell venni.
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Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramot
(2014–2020) (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram), és meghatározza a 
kutatási és innovációs tevékenységek uniós 
támogatására irányadó és az innováció-, a 
kutatás- és a technológiafejlesztési 
politikában az ipar szempontjából rejlő 
lehetőségek jobb kihasználását ösztönző
keretszabályozást.

Az európai tudományos és technológiai 
bázis megszilárdításának, szellemi tőkéje 
fejlesztése biztosításának és a társadalom 
javára szolgáló előnyök, többek között az 
innováció-, a kutatás- és a 
technológiafejlesztési politikában az ipar 
szempontjából rejlő lehetőségek jobb 
kihasználása ösztönzésének céljából ez a 
rendelet létrehozza a „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramot
(2014–2020) (a továbbiakban: „Horizont 
2020” keretprogram), és meghatározza a 
kutatási és innovációs tevékenységek uniós 
támogatására irányadó keretszabályozást.

Or. en

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így a
magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést és Európa hosszú távú 
fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

A „Horizont 2020” keretprogram központi 
szerepet tölt be az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája – az 
Európa 2020 stratégia – teljesítésében 
azáltal, hogy közös stratégiai keretet nyújt 
az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak, s így az állami 
és magánberuházások mozgósítását, a 
munkahelyteremtést, a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót és Európa 
hosszú távú fenntartható növekedésének és 
versenyképességének biztosítását szolgáló 
eszközként lép fel.

Or. en
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Indokolás

Az Európát sújtó pénzügyi és gazdasági válság miatt bevezetett költségvetési 
megszorításokkal összefüggésben nem szabad aláásni az olyan magas hozzáadott értéket 
képviselő területekre irányuló intelligens befektetéseket, mint amilyen a kutatás és az 
innováció. Szinten kell tartani vagy növelni kell az állami pénzügyi szerepvállalást ezeken a 
területeken, és a „Horizont 2020” keretprogramnak ebből a szempontból fellendítő hatást kell 
kiváltania. Másrészről az Unió összes pénzügyi befektetésének középpontjában az Unió 
társadalmi, gazdasági és területi kohéziójának kell állnia.

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram kellő 
mennyiségű további kutatás-, fejlesztés- és 
innovációfinanszírozás mozgósítása révén 
hozzájárul a tudás- és innovációalapú
gazdaságnak az Unió egészében történő 
kiépítéséhez. Ezáltal támogatja az Európa 
2020 stratégia és az egyéb uniós politikák 
végrehajtását, valamint az európai kutatási 
térség létrehozását és működését. A 
vonatkozó eredményességi mutatókat az I. 
melléklet bevezetése ismerteti.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram kellő 
mennyiségű további kutatás-, fejlesztés- és 
innovációfinanszírozás mozgósítása révén 
hozzájárul a tudás- és innovációalapú
társadalomnak az Unió egészében történő 
kiépítéséhez. Ezáltal támogatja az Európa 
2020 stratégia és az egyéb uniós politikák 
végrehajtását, valamint az európai kutatási 
térség létrehozását és működését, az 
európai kutatási és innovációs rendszerek 
strukturális változásait előmozdító 
különleges és irányadó intézkedések 
segítségével. A vonatkozó eredményességi 
mutatókat az I. melléklet bevezetése 
ismerteti.

Or. en

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Közös Kutatóközpont az uniós 
politikai prioritások tudományos és 
technikai támogatásával előmozdítja az (1) 
és (2) bekezdés szerinti általános célkitűzés 
és prioritások elérését. A tevékenységeket 

(3) A Közös Kutatóközpont az uniós 
politikai prioritások tudományos és 
technikai támogatásával előmozdítja az (1) 
és (2) bekezdés szerinti általános célkitűzés 
és prioritások elérését. A tevékenységeket 
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nagy vonalakban az I. melléklet IV. része 
ismerteti.

nagy vonalakban az I. melléklet IV. része 
ismerteti. A Közös Kutatóközpont 
ezenkívül támogatást nyújt a nemzeti és 
regionális hatóságoknak az intelligens 
szakosodási stratégiáik kidolgozásában.

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpontnak a regionális és a helyi döntéshozatalt is támogatnia kell a 
legújabb KFI eredményekkel. Az erre való összpontosítást az intelligens szakosodási platform 
új fejleményeivel szoros összhangban kell megvalósítani.

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdésben említett 
prioritásokon és nagy vonalakban 
ismertetett tevékenységeken belül 
figyelembe vehetők a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtási időszaka 
folyamán újonnan felmerülő nem várt 
igények. Ide tartozik a felmerülő 
lehetőségekre, válságokra és 
fenyegetésekre, valamint az új uniós 
politikák kifejlesztésével kapcsolatos 
szükségletekre adandó válasz, továbbá a 
leendő programok keretében támogatandó 
cselekvések irányítása.

(5) A (2) bekezdésben említett 
prioritásokon és nagy vonalakban 
ismertetett tevékenységeken belül 
figyelembe vehetők a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtási időszaka 
folyamán újonnan felmerülő nem várt 
igények. Ide tartozik a felmerülő 
lehetőségekre, válságokra és 
fenyegetésekre, valamint az új uniós 
politikák kifejlesztésével kapcsolatos 
szükségletekre adandó válasz.

Or. en

Indokolás

Az uniós költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás során már rendelkeztek a kísérleti 
tevékenységekről.

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret 87 740 millió 
EUR, és ezen belül legfeljebb 86.198 
millió EUR fordítható az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
XIX. címe alapján végzett 
tevékenységekre.

(1) A „Horizont 2020” végrehajtására 
vonatkozó pénzügyi keret xxx millió EUR, 
és ennek legfeljebb 98,2%-a fordítható az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés
(EUMSZ) XIX. címe alapján végzett 
tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kiváló tudomány: 27 818 millió EUR; a) kiváló tudomány: a teljes költségvetés 
33,2%-a;

Or. en

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ipari vezető szerep: 20 280 millió EUR; b) ipari vezető szerep: a teljes költségvetés 
24%-a;

Or. en

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) társadalmi kihívások: 35 888 millió c) társadalmi kihívások: a teljes 
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EUR. költségvetés 37,7%-a;

Or. en

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege
2 212 millió EUR.

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseire a „Horizont 2020” 
keretprogramból fordítható uniós pénzügyi 
hozzájárulás legmagasabb teljes összege a 
teljes költségvetés 2,1%-a.

Or. en

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes prioritásokon belül a költségvetés 
különös célkitűzésenkénti indikatív
bontását és a Közös Kutatóközpont nem 
nukleáris közvetlen cselekvéseihez való 
hozzájárulás legmagasabb teljes összegét a 
II. melléklet tartalmazza.

Az egyes prioritásokon belül a költségvetés 
különös célkitűzésenkénti bontását és a 
Közös Kutatóközpont nem nukleáris 
közvetlen cselekvéseihez való hozzájárulás 
legmagasabb teljes összegét a II. melléklet 
tartalmazza.

Or. en

Indokolás

A költségvetési bontásnak egyértelműnek kell lennie, nem hagyhat teret félreértésekre.

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból 
legfeljebb 3194 millió EUR összegű
hozzájárulás erejéig, a II. mellékletben 
foglaltak szerint finanszírozható. Az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet számára az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés XVII. címe 
szerinti tevékenységekre első 
előirányzatként 1493 millió EUR-t kell 
biztosítani.  A legfeljebb 1 652 millió EUR 
összegű második előirányzat a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat 
függvényében kerül rendelkezésre 
bocsátásra. Ezt a további összeget a (2) 
bekezdés b) pontja szerinti „Ipari vezető 
szerep” prioritás „Vezető szerep az alap-
és az ipari technológiák területén” 
különös célkitűzésére és a (2) bekezdés c) 
pontja szerinti „Társadalmi kihívások” 
prioritásra szánt összegből kell 
arányossági alapon – a II. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően – fedezni.

(3) Az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet a „Horizont 2020” keretprogramból
a teljes költségvetés legfeljebb 3,1%-ának 
megfelelő hozzájárulás erejéig, a II. 
mellékletben foglaltak szerint 
finanszírozható.

Or. en

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a két többéves előirányzat útján történő 
finanszírozás a következőkre terjed ki:

törölve

a) az első előirányzat esetében a meglévő 
tudományos és innovációs társulások (a 
továbbiakban: TIT-ek) folyamatban lévő 
fejlesztései, valamint a TIT-ek következő –
három új TIT-ből álló – hullámához 
szükséges magvető tőke;
b) a második előirányzat esetében a 
meglévő tudományos és innovációs TIT-
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ek folyamatban lévő fejlesztései, valamint 
a TIT-ek harmadik – három új TIT-ből 
álló – hullámához szükséges magvető 
tőke.

Or. en

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második előirányzat a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat nyomán, 
különösen az alábbiak figyelembevételével 
bocsátandó rendelkezésre:

törölve

a) a TIT-ek harmadik hullámának 
létrehozására kijelölt ütemterv;
b) a meglévő TIT-ek pénzügyi 
szükségleteinek egyedi fejlődésük 
függvényében történő programozása;
c) az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet és TIT-jei hozzájárulása a 
„Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseihez.

Or. en

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
pénzügyi keretéből fedezhetők a „Horizont 
2020” keretprogram irányításához és 
célkitűzései eléréséhez szükséges 
előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, 
auditálási és értékelési tevékenységek, és 
különösen – ha kapcsolódnak a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzéseihez – a 

(4) A „Horizont 2020” keretprogram 
pénzügyi keretéből fedezhetők a „Horizont 
2020” keretprogram irányításához és 
célkitűzései eléréséhez szükséges 
előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, 
auditálási és értékelési tevékenységek, és 
különösen – ha kapcsolódnak a „Horizont 
2020” keretprogram célkitűzéseihez – a 
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tanulmánykészítés és a szakértői találkozók 
kiadásai, az elsődlegesen 
információfeldolgozásra és -cserére 
szolgáló informatikai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, továbbá a 
Bizottságnak a „Horizont 2020” 
keretprogram irányítása kapcsán felmerülő, 
a technikai és igazgatási
segítségnyújtáshoz kapcsolódó minden 
egyéb kiadása.

tanulmánykészítés és a szakértői találkozók 
kiadásai, az elsődlegesen 
információfeldolgozásra és -cserére 
szolgáló informatikai hálózatokkal 
kapcsolatos kiadások, továbbá a 
Bizottságnak a „Horizont 2020” 
keretprogram irányítása kapcsán felmerülő, 
a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó 
minden egyéb kiadása.

Or. en

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nem várt helyzetekre vagy új 
fejleményekre és szükségletekre való 
reagálás, valamint e cikk (3) bekezdésének 
figyelembevétele érdekében a Bizottság – a 
„Horizont 2020” keretprogramnak e 
határozat 26. cikke (1) bekezdésének a)
pontja szerinti időközi értékelése nyomán, 
az éves költségvetési eljárás keretében –
felülvizsgálhatja a prioritásokhoz a (2) 
bekezdésben rendelt összegeket és az e 
prioritásokon belül különös 
célkitűzésenként a II. mellékletben 
megállapított indikatív bontást, és 
legfeljebb a prioritásonként eredetileg 
megállapított teljes keret 10%-a, illetőleg a 
különös célkitűzésenként eredetileg 
megállapított indikatív bontás 10%-a 
erejéig átcsoportosíthatja a prioritások és a 
különös célkitűzések előirányzatait. Ez 
nem vonatkozik sem a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvései 
vonatkozásában a (2) bekezdésben rögzített 
összegre, sem az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet részére a (3) 
bekezdésben rögzített hozzájárulásra.

(5) A nem várt helyzetekre vagy új 
fejleményekre és szükségletekre való 
reagálás érdekében a Bizottság – az e 
rendelet 26. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott félidős 
felülvizsgálat nyomán, az éves 
költségvetési eljárás keretében –
javasolhatja a prioritásokhoz a (2) 
bekezdésben rendelt összegek és a (3) 
bekezdésben az EIT számára 
meghatározott hozzájárulás és az e 
prioritásokon belül különös 
célkitűzésenként a II. mellékletben 
megállapított indikatív bontás 
felülvizsgálatát, és legfeljebb a 
prioritásonként és az EIT számára
eredetileg megállapított teljes keret 10%-a, 
illetőleg a különös célkitűzésenként 
eredetileg megállapított indikatív bontás 
10%-a erejéig átcsoportosíthatja a 
prioritások és a különös célkitűzések 
előirányzatait. Ez nem vonatkozik a Közös 
Kutatóközpont közvetlen cselekvései 
vonatkozásában a (2) bekezdésben rögzített 
összegre. Az összegek felülvizsgálata 
során a Bizottság különösen a 
következőket veszi tekintetbe:
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a) a program különböző részeinek a 
„Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseihez való hozzájárulása;
b) az egyedi program II. mellékletében 
meghatározott programok különböző 
részei eredményeinek és a hatásainak 
értékelésére vonatkozó legfontosabb 
mutatók kidolgozása;
c) a program különböző részeinek és 
eszközeinek várható jövőbeni pénzügyi 
szükségletei.

Or. en

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hetedik keretprogramhoz társult 
országok és területek.

Or. en

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítani kell a „Horizont 2020” 
keretprogram három fő pillére közötti 
hatékony koordinációt.

Or. en

Indokolás

A keretprogramban meghatározott célkitűzések elérése érdekében szükség van a „Horizont 
2020” keretprogram három pillére közötti koordinációra.
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Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Stratégiai irányítás és koordináció

A kutatás és innováció közös 
célkitűzésekre irányuló és a „Horizont 
2020” keretprogramon belül szinergiákat 
feltételező stratégiai irányítására és 
koordinációjára kell törekedni.

Or. en

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Messzemenően figyelemmel kell lenni 
továbbá az európai technológiai 
platformok, a közös programozási 
kezdeményezések és az európai innovációs 
partnerségek által megállapított kutatási és 
innovációs menetrendek vonatkozó 
szempontjaira.

(2) Messzemenően figyelemmel kell lenni 
továbbá az európai technológiai 
platformok, a közös programozási 
kezdeményezések, az európai innovációs 
partnerségek és az európai nemzetközi 
kutatószervezetek által megállapított 
kutatási és innovációs menetrendek 
vonatkozó szempontjaira.

Or. en

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
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különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, az interdiszciplináris
kutatásra és innovációra, a társadalom-, a 
közgazdaság- és a 
bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

különös figyelmet kell fordítani a 
legfontosabb alap- és ipari technológiák 
fejlesztésére és alkalmazására, a felfedezés 
és a piaci alkalmazás közötti távolság 
áthidalására, a multi-, inter- és 
transzdiszciplináris kutatásra és 
innovációra, a társadalom-, a közgazdaság-
és a bölcsészettudományokra, az európai 
kutatási térség működésének és 
létrejöttének előmozdítására, a harmadik 
országokkal való együttműködésre, a 
nemek tekintetében is felelősségteljes 
kutatásra és innovációra, valamint a 
kutatási szakma vonzerejének növelésére 
és az ország- és ágazatközi kutatói 
mobilitás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések megfeleljenek a változó 
igényeknek, és amely számol a tudomány, 
a technológia, az innováció – amely itt 
üzleti, szervezési és szociális szempontból 
is értendő –, a piacok és a társadalom 
állandó fejlődésével.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, amely biztosítja, 
hogy a támogatott prioritások és 
cselekvések továbbra is megfeleljenek a 
változó igényeknek, és amely számol a
tudomány, a technológia, az innováció –
amely itt üzleti, szervezési és szociális 
szempontból is értendő –, a gazdaság és a 
társadalom állandó fejlődésével egy 
globalizált világban.

Or. en

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyenlőség 
ügyének, valamint – a kutatás és az 
innováció tartalmát illetően – a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását.

A „Horizont 2020” keretprogram keretében 
biztosítani kell a nemek közötti egyensúly 
eredményes előmozdítását valamennyi 
programban, értékelő bizottságban, 
szakértői és tanácsadó csoportban,
valamint bármely meglévő vagy a program 
megvalósítására létrehozott döntéshozó 
szervben. Ezért célkitűzéseket kell 
kidolgozni és a célkitűzések elérésére 
szolgáló, megfelelő intézkedéseket kell 
végrehajtani.

Or. en

Indokolás

Kutatások foglalkoztak már azzal a témával, hogy a társadalomba és a kutatóintézetekbe 
beágyazódó, nemek közötti egyenlőtlenségek milyen befolyást gyakoroltak a tudományra, az 
orvostudományra és a technológiára. A kutatásban a nemeken alapuló előítélet korlátozza a 
tudományos kreativitást, kiválóságot, és a társadalmi hasznosságot. Emellett még költséges is 
lehet. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos elemzéseknek az innováció ösztönzése 
céljából történő alkalmazásával a teljes kutatási folyamat interdiszciplináris tevékenységet 
foglal magában. Innovációt indít el új szempontok felvetésével, új kérdések 
megfogalmazásával, és újabb kutatandó területek megnyitásával.

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon kutatási projektekben, amelyekben –
alanyként vagy végfelhasználóként –
emberek vesznek részt, a „Horizont 2020” 
keretprogram biztosítja, hogy a nemekkel 
kapcsolatos dimenziót a kutatási és 
innovációs tartalomban megfelelően 
figyelembe vegyék a folyamat valamennyi 
szakaszában, többek között a prioritások 
kitűzése, a pályázati felhívások 
meghatározása, a projektek és a 
programok értékelése és nyomon követése, 
a tárgyalások és megállapodások során.



PE489.637v02-00 32/159 PR\905549HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Európának több tudósra, és a tudományban és a technológiában jártas emberre van szüksége 
ahhoz, hogy világviszonylatban is versenyképes legyen. A tudomány, a mérnöki tudományok 
és a műszaki tudományok területén jelenleg egyértelműen megfigyelhető a nemek közötti 
egyensúly hiánya. Ha az egész rendszerben javítjuk a nemek közötti egyensúlyt, a tudomány 
és a technológia területén egyértelmű lehetőség nyílik a humán tőke fejlesztésére. 
Következésképpen a „Horizont 2020” keretprogram egyik célkitűzésének az európai 
tudományos és technológiai rendszeren belül a nemek közötti egyensúly javítását kell 
tekinteni. Ezért a nemek közötti egyensúly kérdése a folyamat egészében jelen van.

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Humánerőforrás

A „Horizont 2020” keretprogramban 
prioritásnak kell tekinteni a tudományhoz, 
technológiához és innovációhoz Európa-
szerte szükséges humán erőforrások 
támogatását.
A „Horizont 2020” keretprogramnak 
hozzá kell járulnia a kutatói életpálya 
fejlődéséhez és vonzerejének növeléséhez 
Unió-szerte az európai kutatási térség 
keretében.

Or. en

Indokolás

A gazdasági és pénzügyi válság sok tagállam munkanélküliségi rátájára gyakorolt jelentős 
negatív hatást. Feltétlenül szükség van az olyan, nagy hozzáadott gazdasági értéket képviselő 
ágazatokban létrehozott új munkalehetőségekre, mint amilyen a kutatás és az innováció. A 
válságból való sikeres kilábalás, és globalizált világban az Unió hosszú távú 
versenyképességének biztosítása érdekében szükség van a humán erőforrások ezen 
ágazatokba történő vonzására és támogatására.
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Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. cikk
Nyílt hozzáférés

Az eredmények hasznosításának és 
terjesztésének fokozása, és ezáltal az 
európai innováció előmozdítása céljából a 
„Horizont 2020” keretprogram által 
finanszírozott kutatásból származó 
publikációkhoz való ingyenes, nyílt 
hozzáférésnek kötelezőnek kell lennie. 
Támogatni kell a „Horizont 2020” 
keretprogram által finanszírozott kutatás 
keretében előállított vagy összegyűjtött 
tudományos adatokhoz való ingyenes, 
nyílt hozzáférést.

Or. en

Indokolás

A nyílt hozzáférés révén a szakemberek és a politikai döntéshozók gyorsan hozzájuthatnak 
létfontosságú információkhoz. Ezért a „Horizont 2020” keretprogram által támogatott 
tudományos kutatáshoz való ingyenes, nyílt online hozzáférést kell általános szabálynak 
tekinteni. Másrészt ösztönözni kell a tudományos adatokhoz való nyílt hozzáférést. A nyílt 
hozzáférés kétségkívül gazdaságilag hatékonnyá tenné az Unió által finanszírozott kutatást 
azáltal, hogy felgyorsítja a tudományos haladást, és gátat szab a költséges átfedéseknek.

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait, 
beleértve a strukturális alapokat is.

A „Horizont 2020” keretprogramot olyan 
módon kell végrehajtani, hogy kiegészítse 
az Unió egyéb finanszírozási programjait.

Or. en
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Indokolás

Az új, 2014–2020-as programozási időszakban a „Horizont 2020” keretprogram és a 
kohéziós politika között feltétlenül kialakítandó szinergiák fontossága megérdemeli, hogy 
külön megemlítsük.

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Szinergiák a strukturális alapokkal

A „Horizont 2020” keretprogram 
hozzájárul az Európai Unión belüli 
kutatási és innovációs szakadékok 
megszüntetéséhez azáltal, hogy lehetővé 
teszi a kohéziós politikával való szinergiák 
kialakulását a kutatásnak és az 
innovációnak a kiegészítő intézkedések 
összehangolt végrehajtásán keresztül 
történő támogatása érdekében. A két 
eszköz együttműködési képességét 
lehetőség szerint elő kell mozdítani, és 
ösztönözni kell a kumulatív és összetett 
finanszírozást.

Or. en

Indokolás

Amint azt a javasolt új (26a) preambulumbekezdés megállapítja, bár a „Horizont 2020” 
keretprogram és a kohéziós politika eltérő területre összpontosít, mindkettő rendkívül fontos 
az „Európa 2020” célkitűzéseinek eléréséhez. Valóban szükség van tehát arra, hogy 
szinergiák jöjjenek létre közöttük, és hogy kiegészítsék egymást. A kohéziós politikának fel kell 
készítenie a regionális K+I szereplőket, hogy részt vegyenek a „Horizont 2020” 
projektjeiben, másrészt pedig biztosítania kell az eszközöket ahhoz, hogy kiaknázzák és 
gyorsan elterjesszék a piacon a „Horizont 2020” keretprogram által finanszírozott 
alapkutatásokból származó K+I eredményeket.

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés



PR\905549HU.doc 35/159 PE489.637v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen várhatóan
a „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
és a „Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének mintegy
15%-a jut a kkv-kre.

(3) A (1) és a (2) bekezdés szerinti integrált 
megközelítés eredményeképpen a „Vezető 
szerep az alap- és az ipari technológiák 
területén” különös célkitűzés és a
„Társadalmi kihívások” prioritás teljes 
együttes költségvetési keretének legalább
15%-a jut a kkv-kre.

Or. en

Indokolás

Az európai kutatási és innovációs rendszer megerősítéséhez feltétlenül szükséges, hogy ebben 
fontos szerepet játsszanak a kkv-k, ehhez pedig egyértelmű célkitűzésekre és egyértelmű 
pénzügyi támogatásra van szükség. Az indikatív számadat helyett egyértelműbb és 
kiszámíthatóbb, ha egy minimum értéket határozunk meg.

Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása az 
EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával; az EUMSZ 187. cikke 
alapján létrehozott új köz-magán társulások 
részére; valamint a(z) XX/2012/EU 
rendelet [új költségvetési rendelet] 55. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának v. vagy 
vii. alpontja szerinti finanszírozó szervek 
részére. A partnerségeknek ez a formája 
csak akkor alkalmazható, ha az elérendő 
célkitűzések hordereje és a szükséges 
források nagyságrendje indokolja;

a) uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtása az 
EUMSZ 187. cikke alapján, a hetedik 
keretprogram keretében létrehozott közös 
vállalkozások részére, alapaktusuk 
módosításával, maradéktalanul tekintetbe 
véve az ezen eszköz előírt 
hatásvizsgálatának alapján elvégzendő 
költség-haszon elemzés eredményeit, 
valamint a (3) bekezdésben meghatározott 
kritériumok teljesítésére is figyelemmel;
az EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott 
új köz-magán társulások részére; valamint 
a(z) XX/2012/EU rendelet [új költségvetési 
rendelet] 55. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának v. vagy vii. alpontja szerinti 
finanszírozó szervek részére. A 
partnerségeknek ez a formája csak akkor 
alkalmazható, ha az elérendő célkitűzések 
hordereje és a szükséges források 
nagyságrendje indokolja, és amennyiben a 
partnerségek más formái nem teljesítik a 
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célkitűzéseket vagy nem idézik elő a 
szükséges ösztönzést;

Or. en

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A köz-magán társulásokat nyílt és 
átlátható módon, az alábbi kritériumok 
alapulvételével kell kijelölni:

(3) A köz-magán társulásokat nyílt és 
átlátható módon, az alábbi kritériumok 
alapulvételével kell kijelölni és 
megvalósítani:

Or. en

Indokolás

Nem csupán a PPP-k kiválasztásakor, hanem a megvalósításuk során is ragaszkodni kell 
bizonyos szempontokhoz, például a „Horizont 2020” keretprogram többi részéhez igazodva a 
szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályok, a hozzáférési jog, az átláthatóság és 
nyitottság, valamint az elérendő közös célok előzetes meghatározásának szükségessége, és az 
ezekkel szembeni elszámoltathatóság tekintetében.

Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értéke;

a) a cselekvés uniós szintű hozzáadott 
értéke és a köz-magán társulás eszközének 
hozzáadott értéke;

Or. en

Indokolás

A köz- és magánszféra közötti partnerségeket kizárólag akkor szabad létrehozni, ha más 
lehetséges eszközökhöz képest a PPP hozzáadott értéket képvisel (pl. az ipar részvétele, a 
magántőke bevonása vagy egy teljes értéklánc versenyképessége tekintetében).
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Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje;

b) az ipar versenyképességére, a 
fenntartható fejlődésre és a társadalom-
gazdaságtani kérdésekre gyakorolt hatás 
nagyságrendje, világos és mérhető 
társadalmi és versenyképességi 
célkitűzések, többek között a 
munkahelyteremtéssel és 
oktatással/képzéssel kapcsolatos célok, 
valamint e célkitűzések elérésére 
vonatkozó elszámoltathatóság 
meghatározása révén;

Or. en

Indokolás

A válsággal összefüggésben a gazdasági és társadalmi célkitűzéseket világosan meg kell 
határozni, azoknak mérhetőnek kell lenniük, hogy a célszerűség szempontjából értékelni 
lehessen az adott eszközt. Különös figyelmet kell szentelni a munkahelyteremtésnek, mert a 
válság egyik fő következménye a foglalkoztatási rátára gyakorolt egyértelműen negatív hatás.

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közös szemléleten és egyértelműen 
kijelölt célkitűzéseken alapuló hosszú távú 
kötelezettségvállalás valamennyi partner 
részéről;

c) közös szemléleten és egyértelműen 
kijelölt célkitűzéseken alapuló hosszú távú 
kötelezettségvállalás – többek között 
kiegyensúlyozott hozzájárulás –
valamennyi partner részéről;

Or. en

Indokolás

A közszférában jellemző költségvetési megszorításokkal összefüggésben feltétlenül szükséges a 
magántőke bevonása és hozzájárulása. A „Horizont 2020” és az „Európa 2020” 
célkitűzéseinek eléréséhez nem csak a közszféra támogatására van szükség, hanem a 
magánszféra elkötelezettségére is.
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Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a „Horizont 2020” keretprogram 
részvételi szabályainak való megfelelés, 
különösen a szellemi tulajdonjogok, az 
átláthatóság és a nyitottság tekintetében;

Or. en

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a „Horizont 2020” keretprogram 
részeivel való kiegészítő jelleg és az Unió 
kutatási és innovációs stratégiai 
menetrendjével való összehangolás;

Or. en

Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) az egész értéklánc valamennyi érdekelt 
partnerének, többek között a 
végfelhasználók, a kkv-k és 
kutatóintézetek bevonása a partnerségbe.

Or. en
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Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok közös programozási 
kezdeményezéseire.

Különös figyelmet kell fordítani a 
tagállamok közös programozási 
kezdeményezéseire, és e kezdeményezések 
adott esetben régiókat és városokat 
foglalhatnak magukban. Az Unió 
pénzügyi hozzájárulása korlátozott 
jellegű, és mindig az átláthatóságnak, a 
tagállamok nagymértékű részvételének, az 
uniós hozzáadott érték meglétének és a 
források addicionalitásának 
bizonyításától függ. A kiegészítő 
finanszírozás az összes tagállamból való 
részvételre állandóan nyitott 
kezdeményezésekre korlátozódik.

Or. en

Indokolás

Elsősorban nagyobb rugalmasságra, és a közös programozásra irányuló kezdeményezések 
kialakításában a régiók számára megnövelt szerepre van szükség. Másodsorban, az Uniónak 
a közös programozásra irányuló kezdeményezésekben való részvételét minden esetben a 
kezdeményezések európai hozzáadott értékétől és az érintettek bevonásától kell függővé tenni.

Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) több tagállam által indított 
programokban való uniós részvétel az 
EUMSZ 185. cikkével összhangban.

b) több tagállam által indított 
programokban való uniós részvétel az 
EUMSZ 185. cikkével összhangban, adott 
esetben szubnacionális hatóságok 
részvételével.

Or. en

Indokolás

A regionális hatóságok által megvalósított programokban való részvételkor az Unió esetében 
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is ugyanazon logikának kell érvényesülnie, mint amely a tagállamokra vonatkozik. Ez lenne 
összhangban az EUMSZ 185. cikkének szellemével.

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A harmadik országokban letelepedett 
jogalanyok és a nemzetközi szervezetek 
a(z) XX/XX/EU rendeletben [részvételi 
szabályok] előírt feltételekkel jogosultak a
„Horizont 2020” keretprogram közvetett 
cselekvéseiben való részvételre. A
„Horizont 2020” keretprogramon belül a
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való nemzetközi 
együttműködést különösen a következő 
célkitűzések elérése céljából kell 
előmozdítani:

(1) A harmadik országokban letelepedett 
jogalanyok és a nemzetközi szervezetek 
a(z) XX/XX/EU rendeletben [részvételi 
szabályok] előírt feltételekkel jogosultak a
„Horizont 2020” keretprogram közvetett 
cselekvéseiben való részvételre. A 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való nemzetközi 
együttműködést különösen a következő 
célkitűzések elérése céljából kell 
előmozdítani és beépíteni a „Horizont 
2020” keretprogramba:

Or. en

Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unió külpolitikai és 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
támogatása a külpolitika és a 
fejlesztéspolitika körébe tartozó programok 
kiegészítéseképpen.

c) az Európai Unió külpolitikai és 
fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
támogatása a külpolitika és a 
fejlesztéspolitika körébe tartozó 
programok, valamint a nemzetközi 
kötelezettségek, például a millenniumi 
fejlesztési célok teljesítésének
kiegészítéseképpen.

Or. en

Indokolás

Világos koherenciára van szükség a „Horizont 2020” keretprogram, az általa támogatott 
tevékenységek, és az Unió általános külpolitikai és fejlesztési céljai között. Továbbá ezeknek 
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az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásaival is teljes összhangban kell állniuk.

Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Célzott cselekvéseket kell végrehajtani 
az együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 
való előmozdítása céljából, a közös érdek 
és a kölcsönös előny elve alapján, 
figyelembe véve az adott országok, illetve 
országcsoportok tudományos és 
technológiai képességeit és piaci 
lehetőségeit, valamint a várható hatást.

(2) Célzott cselekvéseket kell végrehajtani 
az együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok – különösen az 
Unió stratégiai partnereinek –
viszonylatában való előmozdítása céljából, 
a közös érdek és a kölcsönös előny elve 
alapján, figyelembe véve az adott 
országok, illetve országcsoportok 
tudományos és technológiai képességeit és 
piaci lehetőségeit, valamint a várható 
hatást.

Or. en

Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elő kell mozdítani a harmadik országok 
programjaiban viszonossági alapon való 
részvétel lehetőségét. A hatás 
maximalizálása érdekében elő kell 
mozdítani a tagállamok és a társult 
országok kezdeményezéseivel való 
összehangolást és szinergiateremtést.

Elő kell mozdítani és időszakonként 
nyomon kell követni a harmadik országok 
programjaiban viszonossági alapon való 
részvétel lehetőségét. A hatás 
maximalizálása érdekében elő kell 
mozdítani a tagállamok és a társult 
országok kezdeményezéseivel való 
összehangolást és szinergiateremtést.

Or. en

Indokolás

Az Unió által a „Horizont 2020” keretprogramhoz garantált hozzáférés viszonosságának 
biztosítása érdekében a harmadik országok programjainak időszakos nyomon követésére van 
szükség. A nyomon követésnek meg kell állapítania, hogy a harmadik országok gyakorlatában 
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történtek-e olyan változások, amelyek az említett elvárt, viszonossági alapon történő 
hozzáférést akadályozhatja.

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram alapján 
támogatott cselekvések mindegyikének 
szerves részét képezik az 
információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységek.

A „Horizont 2020” keretprogram alapján 
támogatott cselekvések mindegyikének 
szerves részét képezik az 
információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységek. A nemekkel kapcsolatos 
dimenziónak az információterjesztési és 
kommunikációs tevékenységekbe történő 
beépítése a tényleges rendszerek részét 
képezi, és értékelésére sor kerül.

Or. en

Indokolás

A nemekkel kapcsolatos dimenziónak a„Horizont 2020” keretprogram valamennyi 
szakaszában jelen kell lennie, beleértve az információterjesztési és kommunikációs 
tevékenységeket is.

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából;

c) olyan cselekvések, amelyek több projekt 
– köztük más forrásból finanszírozott 
projektek – eredményeit gyűjtik össze 
felhasználóbarát adatbázisok és a fő 
eredményeket összefoglaló jelentések 
rendelkezésre bocsátása céljából, valamint 
ezek közlése és terjesztése a tudományos 
közösség és a nyilvánosság felé;

Or. en
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Indokolás

A projektek eredményeivel kapcsolatos megállapításokat és következtetéseket közölni kell a 
tudományos közösséggel és más csoportokkal is, a nagyobb mértékű részvétel ösztönzése 
érdekében a kutatói közösség, az ipar, a polgárok és a civil társadalom körében.

Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ellenőrzési rendszernek megfelelő 
egyensúlyt kell biztosítania a bizalom és az 
ellenőrzés között, figyelemmel az 
igazgatási és egyéb ellenőrzések minden 
szinten felmerülő költségeire, annak 
érdekében, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram elérhesse célkitűzéseit, és 
magához vonzhassa a legkiválóbb 
kutatókat és a leginnovatívabb 
vállalkozásokat.

(2) Az ellenőrzési rendszernek megfelelő 
egyensúlyt kell biztosítania a bizalom és az 
ellenőrzés között, figyelemmel az 
igazgatási és egyéb ellenőrzések minden 
szinten – többek között a 
kedvezményezettek szintjén – felmerülő 
költségeire, annak érdekében, hogy a
„Horizont 2020” keretprogram elérhesse 
célkitűzéseit, és magához vonzhassa a 
legkiválóbb kutatókat és a leginnovatívabb 
vállalkozásokat.

Or. en

Indokolás

Tudomásul kell venni és tekintetbe kell venni a kedvezményezettek azon adminisztratív 
költségeit, amelyek az ellenőrzési intézkedések teljesítésével kapcsolatban merülhetnek fel.

Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság évente nyomon követi a
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre is, mint a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

(1) A Bizottság évente nyomon követi a
„Horizont 2020” keretprogram és egyedi 
programja végrehajtását, valamint az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
tevékenységeit. A nyomon követésnek ki 
kell terjednie az olyan, több területet érintő 
kérdésekre vonatkozó információkra és 
mutatókra is, mint a nemek közötti 
egyenlőség, a fenntarthatóság és az 



PE489.637v02-00 44/159 PR\905549HU.doc

HU

éghajlatváltozás, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások összegét is.

Or. en

Indokolás

A program hatékony nyomon követéséhez egyértelmű mutatókra van szükség. Ezenkívül a 
nemek közötti egyensúly fontossága külön említésre érdemes.

Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Félidős felülvizsgálat

Or. en

Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az értékeléseket kellő időben kell 
elvégezni ahhoz, hogy a döntéshozatali 
folyamatban felhasználhatók legyenek.

(1) A felülvizsgálatokat és az értékeléseket 
kellő időben kell elvégezni ahhoz, hogy a 
döntéshozatali folyamatban 
felhasználhatók legyenek.

Or. en

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig –
független szakértők segítségével – elvégzi 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet felülvizsgálatát. Az Európai 

törölve
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Innovációs és Technológiai Intézetre 
szánt – a 6. cikk (3) bekezdése szerinti –
második előirányzatot a szóban forgó 
felülvizsgálat nyomán kell rendelkezésre
bocsátani. A felülvizsgálat az alábbiakhoz 
mérten értékeli az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet előrehaladását:
i) a 6. cikk (3) bekezdése szerinti első 
előirányzat felhasználásának szintje, 
megkülönböztetve a TIT-ek első 
hullámának fejlesztésére felhasznált 
pénzösszeget és a megvető tőkének a 
második szakaszra tett hatását, valamint 
az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet képességét arra, hogy a 
tudományos és innovációs társulások 
partnereit és a magánszférát bevonja a 
finanszírozásba, a(z) XX/2012 rendeletben 
[felülvizsgált EIT-rendelet] foglaltaknak 
megfelelően.
ii) a tudományos és innovációs társulások 
harmadik hullámának létrehozására 
kijelölt ütemterv, valamint a meglévő 
társulások pénzügyi szükségleteinek 
egyedi fejlődésük függvényében történő 
programozása; továbbá
iii) az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet és a tudományos és 
innovációs társulások hozzájárulása a 
„Horizont 2020” keretprogram 
„Társadalmi kihívások” prioritásához és 
„Vezető szerep az alap- és az ipari
technológiák területén” különös 
célkitűzéséhez.

Or. en

Indokolás

El kell indítani a következő generációs TIT-ket, a költségvetést pedig az évenkénti 
eredményeiktől függően, fokozatosan kell bevezetni. Minden szektor eltérő jelleget mutat, 
ezért egészségesebb megközelítésnek tűnne, ha minden egyes TIT esetében a saját 
eredményükön alapulna az adott költségvetési határozat, és nem más TIT-ek teljesítménye 
alapján dőlne el, hogy az új TIT-ek mekkora költségvetést kapnak.
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Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére és az 
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet felülvizsgálatára, független 
szakértők segítségével a „Horizont 2020”
keretprogramról, annak egyedi
programjáról – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet
tevékenységeiről időközi értékelést készít, 
melyben beszámol a „Horizont 2020” 
keretprogram célkitűzéseinek (az 
eredményekben és a kívánt hatás felé tett 
előrelépésben mérhető) eléréséről, az 
intézkedések relevanciájának 
fennállásáról, a források hatékonyságáról 
és felhasználásáról, a további 
egyszerűsítési lehetőségekről és az uniós 
hozzáadott értékről. Az értékelés során 
szempontként figyelembe kell venni a 
finanszírozási lehetőségek 
hozzáférhetőségét is valamennyi térség 
résztvevői, a kkv-k és a nemek közötti 
egyensúly érvényre jutása tekintetében. Az 
említett értékelésnek ezenkívül ki kell 
terjednie arra, hogy az intézkedések 
mennyiben járultak hozzá az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
prioritásaihoz, és hogyan befolyásolták a 
korábbi intézkedések hosszú távú hatásait.

b) A Bizottság legkésőbb 2017 végéig, 
figyelemmel a hetedik keretprogram 2015-
ben lezáruló utólagos értékelésére, 
független szakértők segítségével elvégzi a
„Horizont 2020” keretprogram, annak 
egyedi programjai – beleértve az Európai 
Kutatási Tanácsot – és az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet
tevékenységei félidős felülvizsgálatát. A
felülvizsgálat az alábbiakhoz mérten 
értékeli a „Horizont 2020” keretprogram
különböző részeinek előrehaladását:

i. a „Horizont 2020” keretprogram 
célkitűzéseinek (az eredményekben és a 
kívánt hatás felé tett előrelépésben 
mérhető, az egyedi program II. 
mellékletében ismertetett mutatókon 
alapuló) elérése, az intézkedések 
relevanciájának fennállása;
ii. a források hatékonysága és 
felhasználása, különleges figyelmet 
fordítva a több területet érintő 
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cselekvésekre és a 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott egyéb 
tényezőkre; és
iii. az uniós hozzáadott érték.
A félidős felülvizsgálat során 
szempontként figyelembe kell venni a 
további egyszerűsítési lehetőségeket és a 
finanszírozási lehetőségek 
hozzáférhetőségét is valamennyi térség 
résztvevői, a kkv-k és a nemek közötti 
egyensúly érvényre jutása tekintetében. A 
felülvizsgálatnak ezenkívül ki kell 
terjednie arra, hogy az intézkedések 
mennyiben járultak hozzá az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
prioritásaihoz, és hogyan befolyásolták a 
korábbi intézkedések hosszú távú hatásait.

Or. en

Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzése az, hogy az Unió egészében 
tudás- és innovációalapú gazdaságot
építsen ki, és emellett hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődéshez. A keretprogram 
előmozdítja az Európa 2020 stratégia és az 
egyéb uniós politikák megvalósítását, 
valamint az európai kutatási térség 
létrehozását és működését.

A „Horizont 2020” keretprogram általános 
célkitűzése az, hogy az Unió egészében 
tudás- és innovációalapú társadalmat
építsen ki, és emellett hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődéshez. A keretprogram 
előmozdítja az Európa 2020 stratégia és az 
egyéb uniós politikák megvalósítását, 
valamint az európai kutatási térség 
létrehozását és működését.

Or. en

Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 2 bekezdés – 2 
a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a humán erőforrásokkal kapcsolatos 
következő mutatók: a kutatók hányadának 
(FTE) változása az aktív lakosságon 
belül; az összes kutató vonatkozásában a 
nők arányának változása; változások a 
külföldi kutatók vonzása és a kutatók 
agyelszívása tekintetében.
Valamennyi eredményességi mutatót a 
változás kiemelésére, az uniós belső 
kutatásban való részvétel 
egyenlőtlenségeinek tekintetében látható 
előrehaladás elérésére és a globális 
nemzetközi összevetés lehetővé tételére 
kell felhasználni.

Or. en

Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram eredményeit a programban foglalt mutatók mellett még a 
humán erőforrások fejlesztése szempontjából is értékelni kell. A gazdasági válságból történő 
sikeres és fenntartható kilábaláshoz stabil humán tőkére van szükség a kutatási és innovációs 
rendszerben. Másrészről pedig az értékeléseket és a felülvizsgálatokat össze kell vetni a 
megelőző helyzettel, hogy egyértelmű legyen a„Horizont 2020” keretprogram hatása.

Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 3a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindhárom prioritás nemzetközi 
dimenziót foglal magába. A nemzetközi 
tudományos és technológiai 
együttműködés döntő fontosságú kérdés 
az Unió számára, következésképpen a 
„Horizont 2020” keretprogram támogatja 
annak három fő vetületét:
– a legkorszerűbb kiválósági normák 
elérése és terjesztése, valamint a 
legmagasabb szinteken folytatandó 
verseny érdekében a legfejlettebb 
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tudásközpontokkal való a tudományos és 
technológiai együttműködés előmozdítása;
– a kapacitásépítésre, az Unión belül az 
intézményeknek a kutatási és fejlesztési 
képességek és a humán erőforrások 
világméretű gyors expanziójával járó 
előnyökhöz való hozzájárulása és azok 
megosztása tekintetében a kezdetektől 
biztosítandó segítségnyújtásra irányuló 
nemzetközi tudományos és technológiai 
együttműködés előmozdítása;
– a világméretű béke és stabilitás 
megteremtésére irányuló tudományos és 
technológiai együttműködés előmozdítása, 
elismerve azt az alapvető kötelességet, 
amelyet a tudomány és a kutatás emberi 
és társadalmi értékei az instabil 
társadalmak megszilárdítása és a 
nemzetközi konfliktusok békés rendezése 
tekintetében viselnek.

Or. en

Indokolás

A modern tudomány és technológia tudományos nemzetközi együttműködési hálózatok révén 
alakult ki, és ezek a szerveződések napjainkban egyre fontosabbá válnak a tudomány és 
technológia új területeinek sikeres feltárásában. Az elmúlt évtizedben a felsőoktatásban és a 
kutatásban bekövetkezett robbanásszerű fejlődés nyomán példátlan pénzügyi és humán 
erőforrások állnak rendelkezésre az új ismeretek felkutatásához. Folyamatosan újra meg kell 
határozni az Unió szerepét ebben a kialakuló tudásalapú társadalmakból álló, táguló 
világban. Az Unió együttműködésen alapuló kutatása terén való nemzetközi tudományos és 
technológiai együttműködés most már kulcsfontosságú a sikeres intézmények összes stratégiai 
tervében.

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Kutatóközpont a „Horizont 2020” 
keretprogram általános célkitűzésének 
eléréséhez és prioritásai teljesítéséhez azzal 
a különös célkitűzéssel járul hozzá, hogy 
az uniós szakpolitikákhoz ügyfélre szabott 

A Közös Kutatóközpont a „Horizont 2020” 
keretprogram általános célkitűzésének 
eléréséhez és prioritásai teljesítéséhez azzal 
a különös célkitűzéssel járul hozzá, hogy 
az uniós szakpolitikákhoz ügyfélre szabott 
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támogatást nyújt. támogatást nyújt. A Közös Kutatóközpont 
uniós hozzáadott értékét a következő 
mutatókhoz mérten kell értékelni:
– a Közös Kutatóközpont műszaki és 
tudományos támogatásának köszönhető 
konkrét, kézzelfogható hatások száma az 
uniós szakpolitikákban,
– a lektorált publikációk száma.

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont szerepét bizonyos konkrét mutatók alapján kell értékelni.

Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 6a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európán belüli kutatási és innovációs 
szakadék megszüntetésének elősegítése 
érdekében a strukturális alapokkal való 
kiegészítő jelleg és alapos szinergiák 
kidolgozására kerül sor a kezdeti 
szakaszban (kapacitásépítés a 
tagállamokban a „Horizont 2020” 
keretprogramban való részvételük 
megfelelőbb előkészítése céljából) és a 
későbbiekben is (a „Horizont 2020” 
keretprogramból származó kutatási és 
innovációs eredmények hasznosítása és 
terjesztése). A két eszköz együttműködési 
képességét lehetőség szerint elő kell 
mozdítani. Ösztönözni kell a kumulatív 
vagy összetett finanszírozást. Különösen 
törekedni kell a szinergiákra „A kiválóság 
terjesztése és a részvétel növelése” 
célkitűzésben meghatározott 
tevékenységek, az európai érdekű kutatási 
infrastruktúra regionális 
partnerlétesítményei, valamint az EIT-n 
és TIT-jein keresztül végrehajtott 
tevékenységek tekintetében.
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Or. en

Indokolás

Amint azt a javasolt új (16a) preambulumbekezdés megállapítja, bár a „Horizont 2020” 
keretprogram és a kohéziós politika eltérő területre összpontosít, mindkettő rendkívül fontos 
az „Európa 2020” célkitűzéseinek eléréséhez. Valóban szükség van tehát arra, hogy 
szinergiák jöjjenek létre közöttük, és hogy kiegészítsék egymást. A kohéziós politikának fel kell 
készítenie a regionális K+I szereplőket, hogy részt vegyenek a „Horizont 2020” 
projektjeiben, másrészt pedig biztosítania kell az eszközöket ahhoz, hogy kiaknázzák és 
gyorsan elterjesszék a piacon a „Horizont 2020” keretprogram által finanszírozott 
alapkutatásokból származó K+I eredményeket.

Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés –
bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek a résznek az a célja, hogy fokozza 
és bővítse az Unió tudományos alapjainak 
kiválóságát, valamint megszilárdítsa az 
európai kutatási térséget azzal a céllal, 
hogy az Unió kutatási és innovációs 
rendszere világviszonylatban 
versenyképesebbé váljon. A prioritás négy
különös célkitűzésből áll:

Ennek a résznek az a célja, hogy fokozza 
és bővítse az Unió tudományos alapjainak 
kiválóságát, valamint megszilárdítsa az 
európai kutatási térséget azzal a céllal, 
hogy az Unió kutatási és innovációs 
rendszere világviszonylatban 
versenyképesebbé váljon. A prioritás hat
különös célkitűzésből áll:

Or. en

Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – b 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A jövőbeni és feltörekvő technológiákra 
vonatkozó különös célkitűzés az Európa 
magas szintű és paradigmaváltó innovációs 
képességének bővítését szolgáló, 
együttműködésben végzett kutatást 
támogatja. A célkitűzés ösztönzi a 
gyökeresen új, fokozottan kockázatos 

b) A jövőbeli és feltörekvő
tudományágakra és technológiákra 
vonatkozó különös célkitűzés az Európa 
magas szintű és paradigmaváltó innovációs 
képességének bővítését szolgáló, 
együttműködésben végzett kutatást 
támogatja. A célkitűzés ösztönzi a 
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elképzelések kapcsán folytatott, több 
területet érintő együttműködést, és 
felgyorsítja a tudomány és a technológia 
legígéretesebb feltörekvő területeinek, 
valamint az érintett tudományos 
közösségek uniós szintű struktúrájának 
fejlődését.

gyökeresen új, fokozottan kockázatos 
elképzelések kapcsán folytatott, több 
területet érintő együttműködést, és 
felgyorsítja a tudomány és a technológia 
legígéretesebb feltörekvő területeinek, 
valamint az érintett tudományos 
közösségek uniós szintű struktúrájának 
fejlődését.

Or. en

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

Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – d 
a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kiválóság terjesztése és a részvétel 
növelése a szakpolitikai képzési, 
hálózatépítési és képzési lehetőségek 
támogatása révén kibontakoztatja az 
európai tehetségekben rejlő lehetőségeket;

Or. en

Indokolás

Szükség van a kiválóság terjesztésére és a „Horizont 2020” keretprogramban való részvétel 
növelésére a versenyképesség növelése, ugyanakkor az európai gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megteremtése érdekében is. Az ezen új különös célkitűzés szerinti egyedi 
támogatás növelheti az európai kiválósági potenciált.

Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 7 bekezdés – d 
b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a felelős kutatás és innováció új 
tehetségeket vonz az európai 
társadalmakban a tudomány és 
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technológia tanulmányozásához, 
megszünteti az Unióban a kutatás 
területén dolgozó humán erőforrás 
tekintetében megfigyelhető, nemek közötti 
különbségeket, valamint növeli a 
tudományos és technológiai lehetőségek 
társadalmi elismerését.

Or. en

Indokolás

Ez az új különös célkitűzés támogatja a tudomány és a társadalom közötti párbeszéd 
gazdagítását, ugyanakkor a nemek közötti megfelelőbb egyensúly megteremtésével és a fiatal 
tehetségeknek a tudományos és technológiai pálya felé történő orientálásával fejleszti a 
tudományos és innovációs terület humán erőforrásait.

Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés –
bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E résznek az a célja, hogy felgyorsítsa 
olyan technológiák és innovatív 
megoldások kifejlesztését, amelyekre a 
jövő vállalkozásai támaszkodhatnak, és 
amelyek az innovatív európai kkv-ket 
segítik abban, hogy világviszonylatban 
vezető cégekké fejlődjenek. A prioritás 
három különös célkitűzésből áll:

E résznek az a célja, hogy felgyorsítsa 
olyan technológiák és innovatív 
megoldások kifejlesztését, amelyekre a 
jövő vállalkozásai támaszkodhatnak, és 
amelyek az innovatív európai kkv-ket 
segítik abban, hogy világviszonylatban 
vezető cégekké fejlődjenek, valamint 
használják ki az új kkv-k számára kreatív 
terület létrehozásában rejlő lehetőséget.
Különös figyelmet kell fordítani az állami 
kutatóközpontokból a vállalkozások felé 
irányuló, valamint a vállalkozások közötti 
tudás- és technológiatranszferre. A
prioritás három különös célkitűzésből áll:

Or. en

Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 10 bekezdés – a 
pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
az IKT, a nanotechnológia, a fejlett 
anyagok, a biotechnológia, a korszerű 
gyártás és feldolgozás és a világűr 
tárgyában végzett kutatáshoz, fejlesztéshez 
és demonstrációhoz nyújt célzott 
támogatást. Ezen belül kiemelt hangsúlyt 
kap a különböző technológiák közötti 
kölcsönhatás és konvergencia.

a) A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
az IKT, a nanotechnológia, a fejlett 
anyagok, a biotechnológia, a korszerű 
gyártás és feldolgozás és a világűr 
tárgyában végzett kutatáshoz,
szabványosításhoz, fejlesztéshez és 
demonstrációhoz nyújt célzott támogatást.
Ezen belül kiemelt hangsúlyt kap a 
különböző technológiák közötti 
kölcsönhatás és konvergencia, valamint a 
társadalmi kihívásokkal való kapcsolatuk.
A felhasználói igények megfelelő 
vizsgálatát mindezen területeken 
tekintetbe kell venni.

Or. en

Indokolás

Az „Ipari vezető szerepnek” hozzá kell járulnia az európai szabványok kialakításához, 
amelyeket világszerte elismernek és alkalmaznak. A technológiai szempontból összetett 
világban a szabványok piaci erőt is jelentenek és multiplikátor hatást fejtenek ki a kutatástól 
az innovációig vezető úton.

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, miáltal a 
társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó 
valamennyi különös célkitűzés és a
„Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” különös célkitűzés 
költségvetési keretének együttesen mintegy
15%-a juthat a kkv-kre.

A „Horizont 2020” keretprogram a kkv-k 
részvételéhez integráltan közelít, és 
egyértelmű mechanizmust hoz létre a kkv-
k tudás- és technológiatranszfer iránti 
igényeinek meghatározása és teljesítése 
céljából. A támogatás által a társadalmi 
kihívásokhoz kapcsolódó valamennyi 
különös célkitűzés és a „Vezető szerep az 
alap- és az ipari technológiák területén” 
különös célkitűzés költségvetési keretének 
együttesen legalább 15%-a jut a kkv-kre.

Or. en
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Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – a 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egészségügy, demográfiai változások és 
jólét;

a) egészségügy és jólét;

Or. en

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

Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – b 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság;

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, egészséges és fenntartható
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság;

Or. en

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

Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – f 
pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak.

f) az európai társadalmak és társadalmi 
változások megértése

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

Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 14 bekezdés – f 
a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a szabadság és biztonság védelme 
Európában

Or. en

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

Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15 bekezdés  

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek a kutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek,
mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az 
innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, 
például a kísérletezésre, a demonstrációra, 
a tesztelési környezetekre, a 
közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.

Minden tevékenység kihívásalapú 
megközelítést követ, vagyis a politikai 
prioritásokra összpontosít, a fejlesztésre 
érdemes technológiák és megoldások 
pontos előzetes kijelölése nélkül. A 
hangsúly a különböző területek, 
technológiák és tudományágak 
erőforrásainak és ismeretanyagának a 
kihívások kezelésére alkalmas kritikus 
tömeggé szervezésén van. A 
tevékenységek az alapkutatástól a piacig 
elvezető teljes folyamatra kiterjednek,
többek között az innovációhoz kapcsolódó 
tevékenységekre, például a kísérletezésre, a 
demonstrációra, a tesztelési környezetekre, 
a közbeszerzések támogatására, a 
terméktervezésre, a végfelhasználó-
központú innovációra, a szociális 
innovációra és az innovatív megoldások 
piaci elterjedésére.



PR\905549HU.doc 57/159 PE489.637v02-00

HU

Or. en

Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 15a bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásalapú megközelítés követése 
érdekében a kutatási és innovációs 
tevékenységek összehangolt stratégiai 
tervezésére van szükség. A koordináció 
megoldhatja a széttöredezettség 
problémáját és javíthatja a technológiai és 
infrastrukturális erőforrásoknak az egész 
kutatói közösség által az egyes kihívások 
tekintetében történő felhasználását. Ezen 
túlmenően az esetek többségében az 
innovációval kapcsolatos siker eléréséhez 
a kiváló kutatás fenntartására vonatkozó 
hosszú távú kötelezettségvállalás 
szükséges. A stratégiai intézkedések és a 
tudományos irányítás a kezdetektől 
szakértői hozzájárulást biztosíthat a 
szakpolitika terén, fejlesztheti az 
innovációt és a versenyképességet az 
innovációs ciklus összetettségének 
megértése révén, és több külföldi kutató 
részvételét ösztönözheti. A kutatás és 
innováció egyes kihívásokkal kapcsolatos, 
tudományos irányításon alapuló stratégiai 
összehangolását a magas szintű független 
szakértőkből álló ágazati 
irányítóbizottságok alakítják ki, ami 
hozzájárul a legmegfelelőbb vezetésen 
alapuló kutatási és innovációs programok 
kijelöléséhez, és biztosítja a nagyobb 
léptékű kölcsönhatáshoz és szinergiákhoz 
szükséges lendületet és eszközöket. 

Or. en
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Módosítás 90
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A különös célkitűzések és a tevékenység nagy vonalakban – 17 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzésnek 
továbbá része egy, a kutatás és innováció 
területén fennálló különbségek 
megszüntetésére irányuló tevékenység, 
amely az Unió kevésbé fejlett térségeiben 
rejlő kiválóság felszabadítására szolgáló 
különös intézkedésekből áll.

törölve

Or. en

Indokolás

E tevékenységek jelenleg a „Kiváló tudomány” elnevezésű prioritásnak „A kiválóság 
fokozása és a részvétel ösztönzése”, újonnan javasolt különös célkitűzéshez tartoznak.

Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.1 alpont – 5a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően, míg Európában az 
egyetemet végzettek 60%-a nő, az A-
besorolású kutatóknak csupán 18%-a, 
szemben az Egyesült Államok 27%-os 
arányával. Óriási veszteséget jelent, hogy 
kevés nő folytathat tudományos karriert, 
tehetségek vesznek el, és ez akadályt képez 
az európai kutatás kiválósága 
szempontjából.

Or. en

Indokolás

A nemek közötti egyenlőség meghatározó tényező a kutatás minősége szempontjából. 
Bizonyított, hogy ha egy csoporton belül létrejön a nemek közötti egyensúly, az hozzájárul a 
kutatás és az eredmények színvonalához. Ezenkívül a nemek diverzifikációja ösztönzőleg hat 
az innovációra és a termelékenységre.
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Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.1 alpont – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett tényezők együtt azt 
eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára. Az egyesült államokbeli 
rendszerben kínált nagyobb egy kutatóra 
jutó forrásmennyiség és a vonzóbb 
karrierlehetőségek megmagyarázzák, hogy 
az USA hogyan képes folyamatosan a világ 
legjobb kutatóit, köztük több tízezer 
európai kutatót magához csábítani.

Az említett tényezők együtt azt 
eredményezik, hogy Európa 
világviszonylatban nem számít 
különösebben vonzónak a tehetséges 
kutatók számára. Az egyesült államokbeli 
rendszerben kínált nagyobb egy kutatóra 
jutó forrásmennyiség és a vonzóbb 
karrierlehetőségek megmagyarázzák, hogy 
az USA hogyan képes folyamatosan a világ 
legjobb kutatóit, köztük több tízezer 
európai kutatót magához csábítani.

Or. en

Módosítás 93
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT a finanszírozást jól meghatározott 
elvek szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat. Az EKT-támogatásokra 
olyan kutatócsoportok pályázhatnak, a 
kutatók életkorára és származási országára 
vonatkozó megkötés nélkül, amelyek 
Európában tevékenykednek. Az EKT célul 
tűzi ki az egész Európára kiterjedő 
egészséges verseny támogatását.

Az EKT a finanszírozást jól meghatározott 
elvek szerint nyújtja. Az EKT-támogatások 
odaítélésének egyedüli feltétele a 
tudományos kiválóság. Az EKT az alulról 
építkezés elvét követi, és előre nem határoz 
meg prioritásokat. Az EKT-támogatásokra 
olyan kutatócsoportok pályázhatnak, a 
kutatók életkorára és származási országára 
vonatkozó megkötés nélkül, amelyek 
Európában tevékenykednek. Az EKT célul 
tűzi ki az egész Európára kiterjedő 
egészséges verseny támogatását és 
biztosítja az akaratlan, nemi alapú 
előítélet megfelelő kezelését az értékelési 
eljárások során.

Or. en
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Indokolás

A nemek közötti egyensúlynak érvényesülnie kell az értékelési eljárásokban, mivel hatalmas
lehetőségek állnak rendelkezésre a nők tudományban való részvételének növelésére.

Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EKT kiemelt prioritásként kezeli a 
kiváló pályakezdő kutatók megfelelő 
mértékű támogatását függetlenné válásuk 
azon kritikus szakaszában, amikor 
kialakítják és stabilizálják 
kutatócsoportjukat és kutatási 
programjukat.

Az EKT kiemelt prioritásként kezeli a 
kiváló pályakezdő kutatók megfelelő 
mértékű támogatását függetlenné válásuk 
azon kritikus szakaszában, amikor 
kialakítják és stabilizálják 
kutatócsoportjukat és kutatási 
programjukat. A kutatóknak az EKT által 
finanszírozott időszak lejártát követő 
visszatéréséhez és visszailleszkedéséhez is 
nyújtható támogatás, különösen az 
„Európai Kutatási Térség tanszék” 
(„ERA chair”) programmal együtt. 

Or. en

Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 1.3 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb
kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára.  Az EKT különösképpen 

2020-ig bezárólag az EKT-nak képesnek 
kell lennie kimutatni, hogy a legjobb 
kutatók részt vesznek az EKT által kiírt 
versenyekben; hogy az EKT általi 
finanszírozás közvetlenül tetten érhető a 
legmagasabb színvonalú tudományos 
publikációk közzétételében, valamint az 
innovatív technológiák és ötletek piaci 
bevezetésében és alkalmazásában; továbbá 
hogy az EKT jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai kutatási 
környezet vonzóbbá váljék a világ legjobb 
kutatói számára.  Az EKT különösképpen 
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mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának
jelentős növelésére, valamint a legjobb 
kutatók támogatására irányuló nemzeti 
politikák és intézményi gyakorlat célzott 
javítására.

mérhető javulás elérésére törekszik a 
tekintetben, hogy növekedjen a világon 
leggyakrabban idézett publikációk felső 
1%-ába eső uniós publikációk aránya.
Törekszik továbbá a támogatását élvező 
nem európai kiváló kutatók számának 
növelésére, többek között a kiváló női 
kutatók számának markáns növelésére,
valamint a legjobb kutatók támogatására 
irányuló nemzeti politikák és intézményi 
gyakorlat célzott javítására.

Or. en

Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Jövőbeni és feltörekvő technológiák
(JFT)

2. Jövőbeni és feltörekvő tudományágak 
és technológiák (JFTT)

Or. en

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

Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a merőben új 
technológiák kifejlesztésének elősegítése a 
tudományos alapokon nyugvó, nagy 
kockázatú új ötletek megvalósítási 
lehetőségeinek feltárásán keresztül. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 
gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 

A különös célkitűzés az európai tudomány 
és technológia szempontjából új területek 
feltárásának lehetőségét magában 
hordozó felderítő kutatás elősegítése. A 
célirányos, több tudományágat átfogó, 
együttműködésen alapuló, különféle 
léptékű kutatások rugalmas támogatásának 
és az innovatív kutatási módszerek 
alkalmazásának célja a lakosság, a 
gazdaság és a társadalom javát szolgáló, 
hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 
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hosszú távra szóló lehetőségek feltárása és 
kiaknázása.

kiaknázása.

Or. en

Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 alpont – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jövőbeni és feltörekvő tudományágak és 
technológiák (JFTT) a jövőbeni és 
feltörekvő tudományos és technológiai 
lehetőségekkel kapcsolatos felderítő 
kutatásra irányuló, együttműködésen 
alapuló projektek révén fejlesztik a 
kiválóságot. A JFTT az együttműködésen 
alapuló, felderítő kutatás teljes területén, 
a felderítő alaptudománytól a felderítő 
technológiai fejleményeken keresztül 
átívelve, valamint a nemzetközi 
együttműködésnek a kutatás kezdetétől és 
a későbbiekben történő támogatásával 
uniós hozzáadott értékkel gazdagítja a 
modern felderítő kutatást, és elősegíti a 
kiváló kutatással kapcsolatos, 
együttműködésen alapuló kritikus tömeg 
Európa-szerte történő kialakítását.

Or. en

Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, geonómia, anyagtudomány, 

Az átalakító potenciált magukban hordozó 
radikális áttöréseknek egyre inkább 
feltétele az egyes tudományterületek és 
műszaki szakterületek (például információs 
és kommunikációs technológiák, biológia, 
vegyészet, matematika, geonómia, 
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idegtudomány és kognitív tudományok, 
társadalom- és gazdaság-tudományok), 
valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

anyagtudomány, idegtudomány és kognitív 
tudományok, társadalom- és gazdaság-
tudományok), valamint a művészetek és a 
bölcsészettudományok közötti intenzív 
együttműködés. Ehhez nemcsak 
tudományos és technológiai kiválóságra 
van szükség, hanem olyan új 
gondolkodásmódra és új interakciós 
formák elterjedésére is, amelyek lehetővé 
teszik a kutatási területek széles skálájáról 
érkező kutatók együttműködését.

Or. en

Módosítás 100
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizonyos ötleteket kis léptékű kutatás 
keretében is ki lehet dolgozni, mások 
azonban akkora kihívást jelenthetnek, hogy 
hosszan tartó, széles körű összefogást 
tesznek szükségessé. Ezt a világ nagyobb 
gazdaságai már felismerték, így
világszerte egyre élesedik a verseny a 
tudomány határain újonnan megjelenő 
technológiai lehetőségek feltárására és 
kiaknázására, ami jelentős innovációs és 
társadalmi előnyökkel járhat. Az említett 
tevékenységtípusok hatékonyságának 
biztosítása érdekében – a kritikus tömeg 
elérését, a szinergiák kihasználását és az 
optimális multiplikátorhatás elérését célul 
kitűző európai, nemzeti és regionális 
programok közötti összefogással – mielőbb 
növelni kell azok nagyságrendjét.

Bizonyos ötleteket kis léptékű kutatás 
keretében is ki lehet dolgozni, mások 
azonban akkora kihívást jelenthetnek, hogy 
hosszan tartó, széles körű összefogást 
tesznek szükségessé. Az említett 
tevékenységtípusok hatékonyságának 
biztosítása érdekében – a kritikus tömeg 
elérését, a szinergiák kihasználását és az 
optimális multiplikátorhatás elérését célul 
kitűző európai, nemzeti és regionális 
programok közötti összefogással – mielőbb 
növelni kell azok nagyságrendjét.

Or. en

Módosítás 101
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.3 alpont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kitűzött célokkal kapcsolatos 
erőfeszítések optimalizálása érdekében 
minden tevékenység esetében meg kell 
határozni a nyitottság és a kutatási 
témákra, a célközönségre és a 
finanszírozásra vonatkozó megkötések 
különböző mértékeinek helyes 
kombinációját.

törölve

Or. en

Módosítás 102
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont – 2.3 alpont – 3a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A JFTT forrásainak legalább 60%-a 
valamennyi területen az alulról építkező, 
együttműködésen alapuló felderítő 
kutatásra szolgál, míg legfeljebb 25% 
irányul a néhány kiemelt JFTT-
támogatáshoz tartozó kihívásra.
A JFTT irányítóbizottsága a legnagyobb 
szakmai megbecsülésnek örvendő és 
megfelelő szakértelemmel rendelkező, a 
kutatási területek sokféleségét biztosító 
tudósokból és mérnökökből áll, akik saját 
minőségükben szolgáltatnak információt 
és adnak tanácsot a Bizottságnak a JFTT 
tevékenységeire vonatkozó általános 
tudományos stratégiával, a 
munkaprogram és a pályázati felhívások 
kritériumainak kialakításával, valamint a 
proaktív JFTT-támogatások és a kiemelt 
JFTT-támogatások konkrét témáinak 
meghatározásával kapcsolatban.
Valamennyi JFTT-projekt értékelésére 
kizárólag a tudományos és technológiai 
kiválóság szigorú kritériumai szerint kerül 
sor.
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Or. en

Indokolás

Jóllehet Európa számára fontosak a kiemelt JFTT-támogatások, ezekre nem szabad túlzott 
mértékű finanszírozást koncentrálni. Jelentős összeget kell biztosítani az alulról építkező, 
együttműködésen alapuló felderítő kutatások számára, mert ezekben óriási potenciál rejlik, 
amivel hozzájárulhatnak a JFTT-vel kapcsolatos célkitűzések eléréséhez. A JFTT 
irányítóbizottsága az említett jellemzőkkel kétségkívül javítani fog a JFTT-től elvárt általános 
eredményeken, és biztosan javítani fogja e különös célkitűzés általános támogatottságát. Az 
EKT példáját követve, a JFTT értékelése során is egyedül a kiválóságot kell figyelembe venni.

Módosítás 103
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) Marie Curie-cselekvések 3) Marie Skłodowska–Curie-cselekvések

Or. en

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

Módosítás 104
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 3.1 alpont – 1bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az európai szellemi 
tőke optimális fejlesztése és dinamikus 
kihasználása, valamint új készségek
kialakítása és az innováció 
kibontakoztatása, ezen keresztül pedig 
valamennyi ágazat és régió teljes 
potenciáljának kihasználása.

A különös célkitűzés az európai szellemi 
tőke optimális fejlesztése és dinamikus 
kihasználása, valamint új készségek
kifejlesztése és új ismeretek létrehozása és
az innováció kibontakoztatása, ezen 
keresztül pedig valamennyi ágazat és régió 
teljes potenciáljának kihasználása.

Or. en

Módosítás 105
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.1 alpont – 5a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mobilitási programok tényleges 
esélyegyenlőséget biztosítanak a nők és 
férfiak között, valamint a női kutatók 
mobilitását akadályozó tényezők 
felszámolására irányuló egyedi 
intézkedéseket tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 alpont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Curie-cselekvések 
továbbfejlesztésétől az európai kutatási 
térség fejlődéséhez való jelentős 
hozzájárulás várható. Egész Európára 
kiterjedő, versenyszemléletű finanszírozási 
struktúrájuk révén a Marie Curie-
cselekvések ösztönözni fogják az újszerű, 
kreatív és innovatív képzési formák 
kialakítását – mint például az ipari 
doktorátus –, amelyekbe olyan oktatási, 
kutatási és innovációs szereplők is 
bevonhatók, amelyeknek világszinten kell 
megküzdeniük a kiváló hírnévért vívott 
versenyben. Az innovatív doktori képzés 
európai elveit követő legjobb kutatási és 
képzési programok uniós támogatásával a 
cselekvések hozzájárulnak e programok 
eredményeinek szélesebb körben történő 
terjesztéséhez és alkalmazásához, aminek 
köszönhetően elmozdulás történik egy 
jobban strukturált doktori képzés felé.

A Marie Curie-cselekvések 
továbbfejlesztésétől az európai kutatási 
térség fejlődéséhez való jelentős 
hozzájárulás várható. Egész Európára 
kiterjedő, versenyszemléletű finanszírozási 
struktúrájuk révén a Marie Curie-
cselekvések ösztönözni fogják az újszerű, 
kreatív és innovatív képzési formák 
kialakítását – mint például a közös vagy 
többszörös doktori fokozatok, az ipari 
doktorátus –, amelyekbe olyan oktatási, 
kutatási és innovációs szereplők is 
bevonhatók, amelyeknek világszinten kell 
megküzdeniük a kiváló hírnévért vívott 
versenyben. Az innovatív doktori képzés 
európai elveit követő legjobb kutatási és 
képzési programok uniós támogatásával a 
cselekvések hozzájárulnak e programok 
eredményeinek szélesebb körben történő 
terjesztéséhez és alkalmazásához, aminek 
köszönhetően elmozdulás történik egy 
jobban strukturált doktori képzés felé.

Or. en
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Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.2 alpont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Marie Curie-cselekvések keretében 
nyújtott támogatás a jövőben kiterjed majd 
a tapasztalt kutatók és mérnökök köz- és 
magánszektor közötti ideiglenes cseréjére 
is, ami ösztönözni és támogatni fogja az 
egyetemek, kutatóközpontok és 
vállalkozások között uniós és nemzetközi 
szinten folyó együttműködést. A kiforrott, 
átlátható és méltányos elbírálási 
rendszernek köszönhetően a Marie Curie-
cselekvések keretében lehetőség nyílik a 
kutatás és az innováció legkiválóbb 
tehetségeinek nemzetközi szintű verseny 
alapján történő kiválasztására, az ezzel járó 
presztízs pedig motivációt jelent a kutatók 
számára, hogy karrierjüket Európában 
folytassák.

A Marie Curie-cselekvések keretében 
nyújtott támogatás a jövőben kiterjed majd 
a pályakezdő és tapasztalt kutatók, 
valamint mérnökök köz- és magánszektor 
közötti ideiglenes cseréjére is, ami 
ösztönözni és támogatni fogja az 
egyetemek, kutatóközpontok és 
vállalkozások között uniós és nemzetközi 
szinten folyó együttműködést. A kiforrott, 
átlátható és méltányos elbírálási 
rendszernek köszönhetően a Marie Curie-
cselekvések keretében lehetőség nyílik a 
kutatás és az innováció legkiválóbb 
tehetségeinek nemzetközi szintű verseny 
alapján történő kiválasztására, az ezzel járó 
presztízs pedig motivációt jelent a kutatók 
számára, hogy karrierjüket Európában 
folytassák.

Or. en

Indokolás

Előnyös lenne a tevékenységet kiterjeszteni a pályakezdő kutatókra, például rövid távra szóló 
állásokra, hogy szakosodott képzési tevékenységekben vegyenek részt.

Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.3 pont – a alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
pályakezdő kutatók kiváló és újszerű 
posztgraduális képzésben részesüljenek, 
amelyben szerepet kapnak a különböző 
országok egyetemeinek, 
kutatóintézeteinek, vállalatainak, kkv-inek 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainak részvételével szervezett 
interdiszciplináris projektek és doktori 

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
pályakezdő kutatók kiváló és újszerű 
posztgraduális képzésben részesüljenek,
amely lehetővé teszi a kutatók számára 
kutatási tervük fejlesztését, és amelyben 
szerepet kapnak a különböző országok 
egyetemeinek, kutatóintézeteinek, 
vállalatainak, kkv-inek és egyéb 
társadalmi-gazdasági csoportosulásainak 
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programok. Ezzel a köz- és a 
magánszektorban egyaránt javulni fognak a 
posztgraduális képzésben részt vevő fiatal 
kutatók karrierlehetőségei.

részvételével szervezett interdiszciplináris 
projektek és doktori programok. Ezzel a 
köz- és a magánszektorban egyaránt
alakulni és javulni fognak a posztgraduális 
képzésben részt vevő fiatal kutatók 
karrierlehetőségei.

Or. en

Indokolás

Meg kell találni a helyes egyensúlyt a kutatási cél és a megfelelő mentorálási program között. 

Módosítás 109
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.3 pont – b alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
tapasztalt kutatók számára vonzó 
karrierlehetőségek nyíljanak európai és 
Európán kívüli országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, vállalatainál, kkv-inál 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainál, és ezáltal a kutatók 
ösztönzést kapjanak képességeik 
gyarapítására és elmélyítésére. Támogatást 
kell továbbá nyújtani a kutatói karrier 
megszakítást követő újrakezdéséhez is.

Ennek érdekében a legfontosabb az, hogy a 
tapasztalt kutatók számára vonzó 
karrierlehetőségek nyíljanak európai és 
Európán kívüli országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, vállalatainál, kkv-inál 
és egyéb társadalmi-gazdasági 
csoportosulásainál, és ezáltal a kutatók 
ösztönzést kapjanak képességeik 
gyarapítására és elmélyítésére, ami annak 
lehetőségét biztosítja a kutatók számára, 
hogy harmadik országokban színvonalas 
kutatószervezetekben képzésben 
részesüljenek és új ismereteket 
szerezzenek, majd hazatérjenek.
Támogatást kell továbbá nyújtani a kutatói 
karrier megszakítást követő újrakezdéséhez 
is.

Or. en

Indokolás

Ha valamilyen harmadik országbeli képzést követően a kutatók lehetőséget kapnak a 
visszatérésre, azáltal a kutatás és innováció területén fejlődik az európai humán tőke.
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Módosítás 110
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.3 pont – d alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a legfontosabb a 
regionális, nemzeti és nemzetközi 
szervezetek arra való ösztönzése egy 
társfinanszírozási mechanizmus 
segítségével, hogy hozzanak létre új 
programokat, a már működő programokat 
pedig nyissák meg a nemzetközi és az 
ágazatközi képzés, a mobilitás és a 
pályafutás-fejlesztés előtt. Ez –
pályafutásuk minden szakaszában, ideértve 
a doktori szintet is – javítani fogja a kutatói 
képzést Európában, előmozdítja a kutatók 
és a tudományos ismeretek szabad 
mozgását Európán belül, a nyílt felvételi 
eljárásnak és a vonzó munkafeltételeknek 
köszönhetően vonzóvá teszi a kutatói 
pályát, továbbá fellendíti az egyetemek, 
kutatóintézetek és vállalkozások között 
zajló kutatási és innovációs 
együttműködést, valamint a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott együttműködést.

Ennek érdekében a legfontosabb a 
regionális, nemzeti és nemzetközi 
szervezetek arra való ösztönzése egy 
társfinanszírozási mechanizmus 
segítségével, hogy hozzanak létre új 
programokat, a már működő programokat 
pedig nyissák meg a nemzetközi és az 
ágazatközi képzés, a mobilitás és a 
pályafutás-fejlesztés előtt. Ez –
pályafutásuk minden szakaszában, ideértve 
a doktori szintet is – javítani fogja a kutatói 
képzést Európában, előmozdítja a kutatók 
és a tudományos ismeretek szabad 
mozgását Európán belül, a nyílt felvételi 
eljárásnak és a vonzó munkafeltételeknek 
köszönhetően vonzóvá teszi a kutatói 
pályát, továbbá fellendíti az egyetemek, 
kutatóintézetek és vállalkozások között 
zajló kutatási és innovációs 
együttműködést, valamint a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott együttműködést. Különleges 
figyelmet kell fordítani a nemek közötti 
egyenlőségre és a strukturális változásra.

Or. en

Módosítás 111
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3.3 pont – e alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a Marie Curie-cselekvések 
eredményeinek nyomon követése, 
hiányosságainak feltárása és kedvező 
hatásainak erősítése. Ennek érdekében 
mutatók felállítására és a kutatói 
mobilitásra, készségekre és pályafutási 
lehetőségekre vonatkozó adatok 

A cél a Marie Curie-cselekvések 
eredményeinek nyomon követése, 
hiányosságainak és akadályainak feltárása 
és kedvező hatásainak erősítése. Ennek 
érdekében mutatók felállítására és a kutatói 
mobilitásra, készségekre és pályafutási 
lehetőségekre, valamint a nemek közötti 
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elemzésére lesz szükség, törekedve az 
„Inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak” különös célkitűzés keretében 
a kutatók, munkaadóik és finanszírozóik 
összefüggésében végrehajtott szakpolitikai 
támogatási cselekvésekkel kapcsolatban 
adódó szinergiák kihasználására és az e 
cselekvésekkel való szoros együttműködés 
fenntartására. A tevékenység további célja 
a kutatói életpálya vonzerejének és 
fontosságának tudatosítása, valamint a 
Marie Curie-cselekvések keretében 
támogatásban részesülő tevékenységekből 
eredő kutatási és innovációs vonatkozású 
eredmények terjesztése.

egyenlőségre vonatkozó adatok elemzésére 
lesz szükség, törekedve a „Felelősségteljes 
kutatás és innováció” különös célkitűzés 
keretében a kutatók, munkaadóik és 
finanszírozóik összefüggésében 
végrehajtott szakpolitikai támogatási 
cselekvésekkel kapcsolatban adódó 
szinergiák kihasználására és az e 
cselekvésekkel való szoros együttműködés 
fenntartására. A tevékenység további célja 
a kutatói életpálya vonzerejének és 
fontosságának tudatosítása, valamint a 
Marie Curie-cselekvések keretében 
támogatásban részesülő tevékenységekből 
eredő kutatási és innovációs vonatkozású 
eredmények terjesztése. Magában kell 
foglalnia a nők mobilitása akadályainak 
felszámolására irányuló egyedi 
intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 112
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A korszerű kutatási infrastruktúrák egyre 
összetettebbek és egyre költségesebbek, 
ezért sok esetben a különböző 
felszerelések, szolgáltatások és 
adatforrások integrációjára, valamint 
kiterjedt nemzetközi együttműködésre van 
szükség. Nincs olyan ország, amelyik 
képes lenne az általa használt összes 
kutatási infrastruktúrát egymagában 
finanszírozni. Az utóbbi években az 
ESFRI-ütemterv végrehajtásával, a nemzeti 
kutatólétesítmények integrációjával és 
megnyitásával, valamint a digitális európai 
kutatási térség alapját jelentő elektronikus 
infrastruktúra kifejlesztésével jelentős 
előrelépés történt a kutatási 
infrastruktúrával kapcsolatos európai 
megközelítésmód terén. A kutatási 

A korszerű kutatási infrastruktúrák egyre 
összetettebbek és egyre költségesebbek, 
ezért sok esetben a különböző 
felszerelések, szolgáltatások és 
adatforrások integrációjára, valamint 
kiterjedt nemzetközi együttműködésre van 
szükség. Nincs olyan ország, amelyik 
képes lenne az általa használt összes 
kutatási infrastruktúrát egymagában 
finanszírozni, ennélfogva azon bevált 
európai kutatási infrastruktúrák értékét, 
amelyek a források összegyűjtését és a 
közös szemlélet hozzáadott értékét jól 
bizonyították az elmúlt negyven évben. Az 
utóbbi években az ESFRI-ütemterv 
végrehajtásával, a nemzeti 
kutatólétesítmények integrációjával és 
megnyitásával, valamint egy nyitott és 
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infrastruktúrák hálózatba rendezése erősíti 
Európa humántőkealapját, mivel ezekhez 
kapcsolódóan a kutatók és a mérnökök új 
generációja világszínvonalú képzésben 
részesül, és ösztönzést nyer a 
tudományágak közötti együttműködés.

eredményes digitális európai kutatási 
térség alapját jelentő elektronikus 
infrastruktúra kifejlesztésével jelentős 
előrelépés történt a kutatási 
infrastruktúrával kapcsolatos európai 
megközelítésmód terén. A kutatási 
infrastruktúrák hálózatba rendezése erősíti 
Európa humántőkealapját, mivel ezekhez 
kapcsolódóan a kutatók és a mérnökök új 
generációja világszínvonalú képzésben 
részesül, és ösztönzést nyer a 
tudományágak közötti együttműködés.

Or. en

Indokolás

Fontos kiemelni az e területen rendelkezésre álló együttműködési tapasztalatokat, amelyek 
lehetővé tették a bevált európai kutatási infrastruktúrák létrehozását, amelyek világszerte 
elismerésnek örvendenek.

Módosítás 113
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.2 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk uniós szinten 
való terjedése jelentős mértékben 
hozzájárul majd az európai kutatási térség 
kiteljesítéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 
majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az 
Unióra is fontos szerep hárul az 
infrastruktúra uniós szintű támogatása, az 
új létesítmények létrehozásának 
ösztönzése, a nemzeti és európai 
infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi 
szakpolitikák egységességének és 
hatékonyságának biztosítása terén. A 
párhuzamosságok elkerülése, valamint a 
létesítmények használatának koordinációja 
és ésszerűsítése mellett az erőforrások 

A kutatási infrastruktúrák további 
fejlesztése és használatuk uniós szinten 
való terjedése jelentős mértékben 
hozzájárul majd az európai kutatási térség 
kiteljesítéséhez. Noha a tagállamok a 
jövőben is központi szerepet játszanak 
majd a kutatási infrastruktúra 
fejlesztésében és finanszírozásában, az 
Unióra is fontos szerep hárul az 
infrastruktúra uniós szintű támogatása,
például a szétszórt európai kutatási 
infrastruktúrák tevékenységeinek 
összehangolása, az új létesítmények 
létrehozásának ösztönzése, a nemzeti és 
európai infrastruktúrákhoz való széles körű 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi 
szakpolitikák egységességének és 
hatékonyságának biztosítása terén. A 
párhuzamosságok elkerülése, valamint a 
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együttes hasznosítására is szükség lesz 
ahhoz, hogy az Unióban világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák létesüljenek és 
működjenek.

létesítmények használatának koordinációja 
és ésszerűsítése mellett az erőforrások 
együttes hasznosítására is szükség lesz 
ahhoz, hogy az Unióban világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák létesüljenek és 
működjenek.

Or. en

Módosítás 114
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.2 alpont – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IKT átalakítja a tudományt azáltal, 
hogy lehetővé teszi a távoli 
együttműködést, a tömeges 
adatfeldolgozást, a számítógépes („in 
silico”) kísérletezést és a távoli 
forrásokhoz való hozzáférést. A kutatás 
egyre inkább transznacionálissá és 
interdiszciplinárissá válik, ami 
szükségessé teszi az IKT-infrastruktúrák 
használatát, amelyek a tudományhoz 
hasonlóan szupranacionálisak. 
Ennélfogva indokolt, hogy az e különös 
célkitűzés költségvetésének 35%-át az —
infrastruktúrákkal kapcsolatos kutatás és 
innováció kapja.

Or. en

Indokolás

Az IKT-nek a modern tudomány és innováció kialakításában betöltött fontos szerepe 
megkívánja, hogy az ilyen jellegű infrastruktúrák számára minimális támogatást állapítsunk 
meg.

Módosítás 115
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.3 pont – a alpont – 1 albekezdés



PR\905549HU.doc 73/159 PE489.637v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az ESFRI és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának 
és üzemeltetésének biztosítása, ideértve a
regionális partnerlétesítmények kialakítását 
is; a nemzeti kutatási infrastruktúrák 
integrációja és igénybevételük 
lehetőségének biztosítása; valamint az 
elektronikus infrastruktúra egyes 
komponenseinek kifejlesztése, kiépítése és 
üzemeltetése.

A cél az ESFRI és más világszínvonalú 
kutatási infrastruktúrák megvalósításának 
és üzemeltetésének biztosítása, ideértve az 
európai érdekű regionális 
partnerlétesítmények, valamint a 
világszínvonalú európai kutatási 
infrastruktúrákhoz való transznacionális 
hozzáférés kialakítását is; a nemzeti 
kutatási infrastruktúrák integrációja és
transznacionális igénybevételük 
lehetőségének biztosítása; valamint az 
elektronikus infrastruktúra egyes 
komponenseinek kifejlesztése, kiépítése és 
üzemeltetése a hálózatépítéssel, 
számítástechnikával és tudományos 
adatokkal kapcsolatos világszínvonalú 
képesség biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Számos infrastruktúra több tagállamra kiterjed, és bár ezen infrastruktúrák létrehozásának 
alapvető költségeit nemzeti kötelezettségvállalások révén finanszírozzák, a transznacionális 
elemek vonatkozásában az európai hozzáadott érték megvalósulásához alapvetően fontos az 
uniós finanszírozás.

Módosítás 116
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.3 pont – b alpont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél annak elérése, hogy a kutatási 
infrastruktúrák az elsők között alkalmazzák 
a technológiai újdonságokat, az iparral 
létrejövő K+F-partnerségek támogatása, a 
kutatási infrastruktúrák ipari 
hasznosításának megkönnyítése és az 
innovációs klaszterek létrehozásának 
ösztönzése. A tevékenység keretében 
támogatást fog kapni ezenkívül a kutatási 
infrastruktúrákat kezelő és üzemeltető 
munkaerő képzése és/vagy cseréje is.

A cél annak elérése, hogy a kutatási 
infrastruktúrák az elsők között alkalmazzák
vagy fejlesszék ki a technológiai 
újdonságokat, az iparral létrejövő K+F-
partnerségek támogatása, a kutatási 
infrastruktúrák ipari hasznosításának 
megkönnyítése és az innovációs klaszterek 
létrehozásának ösztönzése. A tevékenység 
keretében támogatást fog kapni ezenkívül a 
kutatási infrastruktúrákat használó, kezelő 
és üzemeltető munkaerő oktatása és
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képzése és/vagy cseréje is, beleértve a 
felső vezetés és a projektvezetők 
kirendelésére vonatkozó rendszert is.

Or. en

Indokolás

Az európai kutatási infrastruktúrákon belül jelenleg nagyon csekély a munkaerő mobilitása, 
és egyéni, ad hoc megoldásokon alapul. A munkaerő-mobilitás jelentősen megnövekszik a 
felső vezetésnek és a projektvezetőknek szóló program révén.

Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4 pont – 4.3 pont – c alpont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az érintett politikai döntéshozók és 
finanszírozó szervek által működtetett 
partnerségek, a döntéshozatalt segítő 
feltérképező és nyomonkövetési eszközök, 
valamint a nemzetközi együttműködésre 
irányuló tevékenységek támogatása.

A cél az érintett politikai döntéshozók és 
finanszírozó szervek által működtetett 
partnerségek, a döntéshozatalt segítő 
feltérképező és nyomonkövetési eszközök, 
valamint a nemzetközi együttműködésre 
irányuló tevékenységek támogatása. Az 
európai kutatási infrastruktúrák számára 
támogatást kell nyújtani a nemzetközi 
kapcsolatokra irányuló 
tevékenységeikhez, és a nemzetközi 
kutatási együttműködésre vonatkozó 
európai stratégia kialakításának 
folyamata során konzultálni kell velük.

Or. en

Indokolás

Az európai kutatási infrastruktúrák jelentős tapasztalattal rendelkeznek a saját területükön, és 
ezért a kutatási területet érintő, uniós nemzetközi együttműködési stratégia kialakításakor a 
tematikus prioritások tekintetében forrásul szolgálnak.

Módosítás 118
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A KIVÁLÓSÁG FOKOZÁSA ÉS A 
RÉSZVÉTEL ÖSZTÖNZÉSE
4a.1. A különös célkitűzés:
A különös célkitűzés az európai 
tehetségekben rejlő lehetőségek teljes 
mértékű kiaknázása, valamint az 
innováción alapuló gazdaság előnyei 
maximális kihasználásának és az Unió 
valamennyi országa, régiója és polgára 
közötti méltányos elosztásának biztosítása.
Az Unió kutatási és technológiafejlesztési 
politikájának célkitűzésire hivatkozva az 
EUMSZ világosan megállapítja, hogy „az 
Unió az egész területén ösztönzi a 
vállalkozásokat, a kis- és 
középvállalkozásokat is beleértve, a 
kutatási központokat és egyetemeket a 
magas színvonalú kutatási és 
technológiafejlesztési tevékenységeik 
terén”.
Már valóban régóta az Unió fontos 
politikai céljai közé tartozik annak 
biztosítása, hogy a kutatással és az 
innovációval kapcsolatos tevékenységek 
széles körben elterjedjenek valamennyi 
tagállamban. Annak ellenére azonban, 
hogy az utóbbi időben megfigyelhető az 
egyes tagállamok innovációs 
teljesítményének közeledésére utaló 
tendencia, még mindig markáns 
különbségek tapasztalhatók az Unió 27 
országában, amint azt az Innovatív Unió 
2011. évi eredménytáblája megállapítja. 
Ezen túlmenően a nemzeti költségvetési 
megszorítások miatt a jelenlegi gazdasági 
válság azzal fenyeget, hogy mélyül a 
szakadék a „vezető innovátorok” és a 
„lemaradó innovátorok” között.
4a.2. Indoklás és európai uniós 
hozzáadott érték
A fenntartható, inkluzív és intelligens
társadalom megvalósítása érdekében 
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Európának maximálisan ki kell aknáznia 
az Unióban rendelkezésre álló 
intellektuális képességeket, és ki kell 
bontakoztatnia a kihasználatlan kutatási 
és innovációs potenciált. Ez valódi 
európai kihívás, meghatározó nemzetközi 
versenyképességünk szempontjából, és ezt 
a kihívást az egyes tagállamok 
önmagukban nem tudják megoldani.
A közös kiválóság összes ágazatban és 
régióban történő fejlesztése és 
összekapcsolása révén, valamint a 
kiválóságnak a területén történő 
terjesztésével a javasolt tevékenységek 
hozzájárulnak az EKT 
megszilárdításához.
4a.3. A tevékenységek nagy vonalakban
A kutatás és az innováció finanszírozása 
hatékonyságának biztosítása érdekében a 
„Horizont 2020" keretprogramnak a 
résztvevők széles köre – többek között az 
új jelentkezők – előtt nyitva kell állnia, és 
biztosítania kell, hogy mindenhol a 
kiválóság érvényesüljön. A tehetségeket 
ezért fejleszteni és támogatni kell, hogy 
kiválóság jöjjön létre, Európa-szerte 
lehetővé téve a kutatók és innovátorok 
számára, hogy kihasználják a „Horizont 
2020" keretprogram eszközeit, hálózatait 
és támogatását.
A tevékenységek valamennyi tagállamban 
a potenciális kiválóság kibontakoztatására 
irányulnak – beleértve a kiemelkedő 
egyetemi szakemberek olyan 
intézményekhez vonzását, amelyek 
egyértelmű potenciállal rendelkeznek a 
kiváló kutatást illetően –, a kutatók és az 
innovátorok közötti kapcsolatok bővítésére 
szolgáló szakpolitikai képzési és 
hálózatépítési és ikerintézményi 
(„twinning”) programok előmozdítása, a 
szellemi tulajdonjogok jogosultjai és 
felhasználói közötti kapcsolat létrehozása, 
valamint a képzési lehetőségek 
támogatása révén. E tevékenységek a 
következőket foglalják magukban:
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a) az innováció tekintetében kevésbé 
eredményes tagállamokban és régiókban 
található feltörekvő kiválósági központok 
összekapcsolása élenjáró nemzetközi 
partnerekkel Európa más részein;
b) a kohéziós régiókban nemzetközileg 
versenyképes kutatóközpontok 
létrehozására vonatkozó verseny 
kezdeményezése; a versenyre olyan 
csapatok jelentkezhetnek, amelyek 
mindegyikét egy innovatív, de még 
kevésbé fejlett régió és egy nemzetközileg 
elismert, más európai kiválósági központ 
alkotja;
c) „EKT-tanszékek” létrehozása, hogy a 
kiemelkedő egyetemi szakembereket olyan 
intézményekhez vonzzák, amelyek 
egyértelmű potenciállal rendelkeznek a 
kiváló kutatást illetően, hogy így segítsék 
ezen intézményeket potenciáljuk teljes 
körű kibontakoztatásában és ezáltal a 
kutatás és innováció egyenlő feltételeinek 
az európai kutatási térségben való 
létrehozásában;
d) „kiválósági oklevél” adományozása a 
pozitívan értékelt EKK-, Marie 
Sklodowska-Curie- vagy együttműködésen 
alapuló projektekre irányuló javaslatok 
számára, amelyek a költségvetési 
megszorítások miatt ne részesülhettek 
finanszírozásban;
e) „kiválósági oklevél” adományozása a 
befejezett projektek számára a nyomon 
követés (pl. kísérleti, demonstrációs 
projektek vagy a kutatási eredmények 
értékelése) nemzeti vagy regionális 
források által történő finanszírozásának 
elősegítése érdekében;
f) a jelenleg Európán kívül dolgozó vagy 
Európában dolgozni szándékozó, vagy 
már Európában dolgozó, de valamely 
kevésbé fejlett régióba munkát vállalni 
szándékozó kutatók számára az EKT 
„visszatérési” ösztöndíjának felajánlása;
g) az összeg legalább 5%-ának az „Ipari 
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vezető szerep” és a „Társadalmi 
kihívások” prioritások alá tartozó 
tevékenységeknek való megítélése, hogy 
pénzügyileg támogassák azon kiegészítő 
megállapodásokat, amelyeket az 
együttműködésen alapuló kutatási 
projektek kedvezményezett szervezetei 
egymás között és más olyan szervekkel és 
szervezetekkel írtak alá, amelyek 
alapvetően a projektekben a képzési 
lehetőségek (azaz doktori és posztdoktori 
helyek) előmozdításának konkrét céljából 
közvetlenül részt vevőktől eltérő 
országokban telepedtek le;
h) a kutatással és innovációval 
kapcsolatos, magas színvonalú intézményi 
hálózatépítés létrehozására irányuló 
sikeres hálózatok megerősítése. A COST 
különös figyelmet kap, hogy támogassa a 
kiválósági pontok (magas színvonalú 
tudományos közösségek és pályakezdő 
vizsgálatvezetők) azonosítására és 
összekapcsolására irányuló 
tevékenységeket Európa-szerte;
i) külön képzési mechanizmusok 
kidolgozása a „Horizont 2020” 
keretprogramban való részvétel módjával 
kapcsolatban, maradéktalanul 
kihasználva meglévő hálózatok, például a 
nemzeti kapcsolattartók által biztosított 
előnyöket;
j) doktori és posztdoktori ösztöndíjak, 
valamint továbbképzési ösztöndíjak 
mérnökök rendelkezésére bocsátása, hogy 
Európában valamennyi nemzetközi 
kutatási infrastruktúrához hozzáférjenek, 
beleértve a nemzetközi tudományos 
szervezetek kezelésébe tartozókat;
k) az intelligens szakosodási stratégiák 
fejlesztésének és nyomon követésének 
támogatása. Kialakításra kerül egy 
szakpolitika támogató eszköz és a 
regionális szintű szakpolitikai képzést 
nemzetközi szakemberek által végzett 
értékeléssel és a bevált gyakorlatok 
megosztásával segítik elő.
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l) egy online piac létrehozása, ahol 
lehetőség van a szellemi tulajdonjogok 
hirdetésére a jogosultak és a felhasználók 
közötti kapcsolat kialakítása érdekében.

Or. en

Módosítás 119
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 4b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. FELELŐS KUTATÁS ÉS 
INNOVÁCIÓ
4b.1. A különös célkitűzés:
A különös célkitűzés hatékony 
párbeszédet szándékozik kiépíteni a 
tudomány és a társadalom között, hogy új 
tehetségeket lehessen felfedezni a 
tudomány számára, és hogy a tudományos 
kiválósághoz társadalmi tudatosság és 
felelősség társuljon.
A modern tudományos kutatás és 
innováció terén bekövetkező gyors 
fejlemények fontos erkölcsi, jogi és 
társadalmi kérdéseket vetettek fel, 
amelyek megkövetelik a tudomány és a 
társadalom közötti fokozott kapcsolatot és 
elkötelezettséget.
Az Európa előtt álló kihívásokra való 
megfelelő válaszok megtalálásához a 
kutatás és az innováció területéről minél 
több, különböző résztvevőt be kell vonni. 
A tudomány és a társadalom közötti 
kapcsolat hagyományosan egyirányú, 
felülről lefelé, a szakértőktől a 
polgárokhoz irányuló tudástranszferre 
korlátozódott. Egy nyitott, eredményes és 
demokratikus, tudásalapú társadalom 
kialakulása felé való előrehaladás a 
hagyományos tudományos oktatáson 
túlmenően inkább egy kétirányú 
párbeszédre irányuló változást tesz 
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szükségessé, illetve megkívánja, hogy a 
polgárok jelenlegi felfogása 
megváltozzon, és ne csupán a kutatási 
eredmények fogyasztóinak tartsák 
magukat. Ez a párbeszéden alapuló 
kapcsolat kétségtelenül lehetővé teszi, 
hogy felelősebb tudomány és innováció 
jöjjön létre.
Az Uniónak tehetségekre van szüksége 
ahhoz, hogy fokozza versenyelőnyét a 
világgazdaságban. A GDP 3%-ának 
megfelelő K+F-intenzitással kapcsolatos 
célkitűzés 2020-ig történő eléréséhez 
Európában szükséges nettó 1 millió 
további kutató biztosításához az Uniónak 
a legtehetségesebb fiatalokra van 
szüksége, akik a tudományos karriert 
választják, továbbá az Unió sokszínű és a 
nemek szempontjából kiegyensúlyozott 
munkaerőt igényel.
Mindazonáltal egyre nehezebb elérni, 
hogy a tudomány és a technológia több 
fiatalt vonzzon, és Európában egyre 
nagyobb az aggodalom amiatt, hogy a 
tehetséges fiatalok nem e területeken 
választanak karrierlehetőséget. Ezenkívül 
azt is biztosítani kell, hogy azok, akik 
tudományos vagy technológiai területen 
kezdték el pályafutásukat, megtartsák 
lelkesedésüket és motivációjukat, és 
tudományterületük elhagyása nélkül 
legyen lehetőségük személyes fejlődésre.
A tudomány terén egyértelmű a nemek 
közötti egyensúly hiánya. Ha Európa 
bizonyos akar lenni abban, hogy hatékony 
és eredményes kutatási és innovációs 
programokat finanszíroz, külön figyelmet 
kell fordítania arra, hogy a nők arányban 
képviseltetik magukat a tudományon 
belüli, és valamint hogy a kutatás terén 
nem veszik figyelembe a nemek közötti 
különbségeket.
4b.2. Indoklás és európai uniós 
hozzáadott érték
A tudomány és a technológia társadalmi 
és politikai támogatásának szélesítése 
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egyre inkább rendkívül fontos kérdés 
valamennyi tagállamban, amit a jelenlegi 
gazdasági válság még tovább fokozott: a 
demokratikus társadalmakban a 
tudománnyal kapcsolatos állami 
befektetések előnyben részesítéséhez egy 
olyan hatalmas társadalmi és politikai 
körre van szükség, amelynek tagjai 
osztják a tudományos értékeket, annak 
keretében részesültek képzésben, és 
képesek felismerni a tudáshoz, a 
társadalomhoz és a gazdasági fejlődéshez 
való hozzájárulásait.
A tudomány és a társadalom közötti 
eredményes párbeszéd minden bizonnyal 
elősegíti egy felelősségteljesebb tudomány 
kialakulását, és a polgárok szempontjából 
relevánsabb politikák kidolgozását. Az 
sokszínű „természetes laboratórium”, 
amelyet Európa képvisel, és a kontinensen 
kialakuló különböző elképzelések 
hozzáadott értéket biztosítanak, amely 
növeli a különböző szereplők közötti 
párbeszéd jelentőségét.
Továbbá egy európai tudományos kultúra 
kialakulásának előmozdítása 
megszilárdítja a demokratikus és emberi 
értékeket, és fokozza a tudományos és 
műszaki karrier iránti érdeklődést. Az 
európai tudományos és technológiai 
rendszerek megfelelő állapota a 
tehetségek vonzására való képességétől 
függ.
4b.3. A tevékenységek nagy vonalakban
Az intézkedéseknek az európai 
társadalmakban az új tehetségeknek a 
tudomány és technológia 
tanulmányozásához vonzására, az 
Unióban a kutatás területén dolgozó 
humán erőforrás tekintetében 
megfigyelhető, nemek közötti különbségek 
megszüntetésére kell irányulniuk. 
Támogatásban részesül a tudományos és 
technológiai ismereteknek és 
módszereknek a döntéshozatali 
eljárásokba történő beépítésére való 
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kapacitás, a választási lehetőségek 
társadalmi elismerésének szélesítését és 
mélyítését lehetővé tévő mechanizmusok 
kialakítása, valamint annak biztosítása is, 
hogy a populista és tudományellenes 
mozgalmakat ne fogadják el tiltakozás 
nélkül, és hogy az erkölcsi és társadalmi 
értékeket az innovációs folyamat 
egészében figyelembe vegyék.
A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:
a) a tudományos és műszaki karrier 
vonzóvá tétele a fiatalok számára, 
valamint az iskolák és a kutatóintézetek 
közötti állandó kölcsönös kapcsolat 
előmozdítása;
b) a nemek közötti egyenlőség biztosítása 
annak két vonatkozásában: egyenlőség 
biztosítása a tudományos karrierek 
tekintetében és a nemekkel kapcsolatos 
szempontok beépítése a kutatás 
fejlesztésébe;
c) a társadalomnak a tudományos és 
innovációval kapcsolatos kérdésekbe való 
bevonása; a tudomány polgárok általi 
megítélésének nyomon követése, és a 
polgárok kutatási és innovációs 
politikákban való részvételének 
támogatása;
d) a munkaerőt biztosító jövőbeni 
társadalom fejlődése és a demokráciában 
való együttélés szempontjából különösen 
szükség van a formális és informális 
tudományos oktatás segítségével annak 
elérésére, hogy a polgárok jártasak 
legyenek a tudományban, valamint 
tudományon alapuló tevékenységek 
terjesztése, különösen a tudományos 
központokban;
e) a tudományos eredményekhez és 
adatokhoz való nyílt hozzáférés 
előmozdítása a tudományos kiválóság és a 
gazdasági versenyképesség fokozása 
érdekében;
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f) a felelősségteljes kutatás és innováció 
fejlesztésének valamennyi érdekelt fél 
(kutatók, hatóságok, ipar) általi 
irányításának kialakítása, ami figyelembe 
veszi a társadalom igényeit és 
szükségleteit, és nyomon követi fejlődését.
g) a tudósok, a média és a nyilvánosság 
közötti kapcsolatok minőségének és 
hatékonyságának javítása érdekében a 
tudományos kommunikációval 
kapcsolatos ismeretek növelése.

Or. en

Módosítás 120
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 9 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttathatják az európai 
ipart. Az integrált megközelítés, amely a 
különböző innovációs ciklusokban és 
értékláncokban előmozdítja a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák 
összekapcsolódását, konvergenciáját és 
termékeny kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások és
újszerű alkalmazások előtt nyitja meg az 
utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 

A „Vezető szerep az alap- és az ipari 
technológiák területén” témakör egyik 
fontos elemét képezik a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, amelyek a 
következőkből állnak: mikro- és 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnológia, biotechnológia, fejlett 
anyagok és a korszerű gyártási rendszerek.
Ezek a multidiszciplináris, tudás- és 
tőkeintenzív technológiák sok különféle 
ágazatot érintenek, és ezáltal jelentős 
versenyelőnyhöz juttatják az európai ipart
és hozzájárulnak a 
munkahelyteremtéshez. Az integrált 
megközelítés, amely a különböző 
innovációs ciklusokban és értékláncokban 
előmozdítja a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák összekapcsolódását, 
konvergenciáját és termékeny 
kölcsönhatását, ígéretes kutatási 
eredményekkel kecsegtet, valamint új ipari 
technológiák, termékek, szolgáltatások, 
valamint újszerű alkalmazások és 
fenntartható szemléletmódok előtt nyitja 
meg az utat (pl. az űrkutatás, a közlekedés, 
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közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

a környezetvédelem és az egészségügy 
területén). A kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és az alaptechnológiák 
közötti számos kölcsönhatást mint az 
innováció fontos forrását ezért rugalmas 
módon kell majd kiaknázni. Ez ki fogja 
egészíteni a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal összefüggő kutatás-
fejlesztést érintő, a nemzeti vagy regionális 
hatóságok által a kohéziós politika 
alapjaiból az intelligens szakosodási 
stratégiák keretében nyújtott támogatást.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi körülmények között feltétlenül munkahelyeket kell teremteni és növelni kell Európa 
versenyképességét.

Módosítás 121
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 12 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az űrkutatás gyorsan fejlődő ágazat, amely 
a modern társadalom számos területe 
számára szolgál létfontosságú 
információkkal, kiszolgálja a társadalom 
alapvető igényeit, egyetemes tudományos 
kérdésekkel foglalkozik, továbbá 
megszilárdítja az Unió pozícióját a 
nemzetközi élet jelentős szereplőjeként. Az 
űrkutatás adja a világűrben folytatott 
valamennyi tevékenység alapját, jelenleg 
azonban szétaprózódik az uniós 
tagállamok egy csoportjának nemzeti 
programjaiban. Az űrkutatás területén 
uniós szintű koordinációra és 
beruházásokra van szükség (lásd az 
EUMSZ 189. cikkét) a versenyelőny 
megőrzése, a világűrbe telepített uniós 
infrastruktúra, például a Galileo védelme 
és a világűr tekintetében az Unió jövőbeni 
szerepének fenntartása érdekében.
Mindezen túlmenően az űrkutatásból 

Az űrkutatás gyorsan fejlődő ágazat, amely 
a modern társadalom számos területe 
számára szolgál létfontosságú 
információkkal, kiszolgálja a társadalom 
alapvető igényeit, egyetemes tudományos 
kérdésekkel foglalkozik, továbbá 
megszilárdítja az Unió pozícióját a 
nemzetközi élet jelentős szereplőjeként. Az 
űrkutatás adja a világűrben folytatott 
valamennyi tevékenység alapját. Az 
űrkutatás területén uniós szintű 
koordinációra és beruházásokra van 
szükség (lásd az EUMSZ 189. cikkét) a 
versenyelőny megőrzése, a világűrbe 
telepített uniós infrastruktúra, például a 
Galileo védelme és a világűr tekintetében 
az Unió jövőbeni szerepének fenntartása 
érdekében. Ez az Európai Űrügynökséggel 
szoros együttműködésben érhető el.
Mindezen túlmenően az űrkutatásból 
származó információk felhasználására 
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származó információk felhasználására 
épülő, kapcsolódó (downstream) innovatív 
szolgáltatások és alkalmazások a 
növekedés és a munkahelyteremtés jelentős 
forrásai.

épülő, kapcsolódó (downstream) innovatív 
szolgáltatások és alkalmazások a 
növekedés és a munkahelyteremtés jelentős 
forrásai, fejlesztésük pedig fontos 
lehetőséget jelent az Unió számára.

Or. en

Módosítás 122
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 alpont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tartalomkezelési technológiák és 
információkezelés: a digitális tartalmakat 
és a kreativitást támogató IKT;

d) tartalomkezelési technológiák és 
információkezelés: a digitális tartalmakat, 
a kulturális iparágakat – többek között a 
kulturális örökséget és a turizmust – és a
kreativitást támogató IKT;

Or. en

Módosítás 123
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 alpont – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a kvantumfizikán és az 
információtudományon alapuló, 
következő generációs IKT-eszközök.

Or. en

Indokolás

A kvantumtechnológia kulcsszerepet játszik a kvantumfizikán és az információtudományon 
alapuló, következő generációs IKT-eszközök kifejlesztésében. Ez a technológia teljesen 
újszerű számítási módokat tesz lehetővé a kvantummechanikán alapuló, minőségileg új és 
hatékony algoritmusok használatával. A kvantumdinamika kontrollálása terén jelenleg elért 
eredmények megnyitották annak a lehetőségét, hogy kvantumviselkedést állítsunk elő fizikai 
rendszerekben, így új és eddig példátlan számítási és kommunikációs lehetőségek tárulnak fel, 
ezáltal megalkothatóvá válik a potenciálisan nagyobb áttörést eredményező technológiai 
család alapját képező új, koncepcionális platform.
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Módosítás 124
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 alpont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a hat fő tevékenységcsoport várhatóan 
minden igényt le fog fedni. Ezek közé 
tartozik az ipari vezető szerep kialakítása a 
főbb társadalmi kihívások kezeléséhez 
szükséges általános IKT-alapú 
megoldások, termékek és szolgáltatások, 
valamint az alkalmazásorientált IKT-
kutatási és -innovációs menetrendek 
területén, amelyek a kapcsolódó társadalmi 
kihívásokkal együtt részesülnek 
támogatásban.

E hét fő tevékenységi irányvonal a 
várakozások szerint az igények teljes 
skáláját lefedi majd. Ezek közé tartozik az 
ipari vezető szerep kialakítása a főbb 
társadalmi kihívások kezeléséhez 
szükséges általános IKT-alapú 
megoldások, termékek és szolgáltatások, 
valamint az alkalmazásorientált IKT-
kutatási és -innovációs menetrendek 
területén, amelyek a kapcsolódó társadalmi 
kihívásokkal együtt részesülnek 
támogatásban.

Or. en

Módosítás 125
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.3 alpont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a hat tevékenységcsoport az IKT-
specifikus kutatási infrastruktúrákra – ezen 
belül a nagy léptékű kísérletek végzésére 
szolgáló „élő laboratóriumokra” és a 
kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat kiszolgáló 
infrastruktúrákra – és azoknak a korszerű 
termékek és innovatív, intelligens 
rendszerek kifejlesztésében történő 
hasznosítására is ki fog terjedni: ilyenek 
többek között a berendezések, eszközök, 
támogató szolgáltatások, tiszta szobák és a 
prototípusgyártó létesítményekhez való 
hozzáférés.

Ez a hét tevékenységcsoport az IKT-
specifikus kutatási infrastruktúrákra – ezen 
belül a nagy léptékű kísérletek végzésére 
szolgáló „élő laboratóriumokra” és a 
kapcsolódó kulcsfontosságú 
alaptechnológiákat kiszolgáló 
infrastruktúrákra – és azoknak a korszerű 
termékek és innovatív, intelligens 
rendszerek kifejlesztésében történő 
hasznosítására is ki fog terjedni: ilyenek 
többek között a berendezések, eszközök, 
támogató szolgáltatások, tiszta szobák és a 
prototípusgyártó létesítményekhez való 
hozzáférés.

Or. en
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Módosítás 126
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.2 alpont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanotechnológia a bizonyítottan 
potenciállal rendelkező, fejlődő 
technológiák egész spektrumát jelenti, 
amely forradalmasítani fogja az 
anyagtudományt, az IKT-t, az 
élettudományokat, az egészségügyet és a 
fogyasztói termékeket, amint a kutatási 
eredmények tudományos áttörést képviselő
termékekben és termelési folyamatokban 
konkretizálódnak.

A nanotechnológia a bizonyítottan 
potenciállal rendelkező, fejlődő 
technológiák egész spektrumát jelenti, 
amely forradalmasítani fogja az 
anyagtudományt, az IKT-t, az 
élettudományokat, az egészségügyet és a 
fogyasztói termékeket, amint a kutatási 
eredmények versenyképes termékekben és 
termelési folyamatokban konkretizálódnak.

Or. en

Módosítás 127
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 alpont – a a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A nanoanyagok, komponensek és 
rendszerek hatékony szintézise és 
gyártása.
A hangsúly az új műveletekre, az új és 
meglévő folyamatok intelligens 
integrációjára helyeződik, valamint a 
gyártási volumennek a termékek 
tömegtermelését lehetővé tévő növelésére 
és rugalmas üzemek létesítésére, ami által 
a tudás hatékonyan átültethető az ipari 
innovációba.

Or. en

Módosítás 128
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 alpont – b a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A nanoanyagok, komponensek és 
rendszerek tervezéséhez, szimulációjához, 
jellemzéséhez és manipulációjához 
szükséges új eszköz kifejlesztése.
Az új nanoanyagok és rendszerek 
nanoléptékű tanulmányozása, ábrázolása 
és ellenőrzése céljából.

Or. en

Módosítás 129
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 alpont – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A nanoanyagok, komponensek és 
rendszerek hatékony szintézise és gyártása

törölve

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

Or. en

Módosítás 130
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.2 alpont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatni kell az újszerű környezetbarát 
innovációs szövetségek és az ipari 
szimbiózis kialakulását, amelyek lehetővé 
teszik az iparágak diverzifikálódását, üzleti 
modelljeik szélesítését és hulladékaiknak 

Támogatni kell az újszerű környezetbarát 
innovációs szövetségek és az ipari 
szimbiózis kialakulását, amelyek lehetővé 
teszik az iparágak diverzifikálódását, üzleti 
modelljeik szélesítését és hulladékaiknak 
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az új termelési folyamatokat kiszolgáló 
újrafelhasználását – ilyen például a szén-
dioxid széntartalmának hasznosítása a 
finomvegyszerek és az alternatív 
tüzelőanyagok gyártásában.

az új termelési folyamatokat kiszolgáló 
újrafelhasználását.

Or. en

Indokolás

Túl konkrét példa, és befolyásolhatja, hogy mi kerül a jövőbeni kutatás középpontjába.

Módosítás 131
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 alpont – c alpont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Új és innovatív módszerek és rendszerek 
kialakítására irányuló kutatás és fejlesztés.

Anyagokra, komponensekre vonatkozó új 
és innovatív termelési módszerek és 
rendszerek kialakítására irányuló kutatás és 
fejlesztés.

Or. en

Módosítás 132
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 alpont – d alpont – 1 albekezdés

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.

Olyan új anyagok, komponensek,
termékek és alkalmazások kialakítása, 
amelyek csökkentik az energiaigényt és 
elősegítik a termelés szén-dioxid-
kibocsátásának visszaszorítását.

Or. en

Módosítás 133
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 alpont – e alpont – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A formatervezésnek és a konvergáló 
technológiák fejlesztésének az újszerű 
anyagokon alapuló új üzleti lehetőségek 
létrehozására való felhasználása.

Or. en

Módosítás 134
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.3 alpont – g alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) Az anyagfelhasználás optimalizációja törölve
A felhasznált anyagokat helyettesítő 
anyagok és az innovatív üzletmodellek 
vizsgálatára irányuló kutatás és fejlesztés.

Or. en

Indokolás

Ez már más részekben is szerepel.

Módosítás 135
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 alpont – a alpont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feltörekvő technológiai területek, például 
a szintetikus biológia, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új 
alkalmazások kifejlesztése szempontjából.

A feltörekvő technológiai területek, például 
a szintetikus biológia, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia fejlesztése, amelyek 
rendkívül ígéretesek a teljesen új termékek,
alkalmazások és technológiák kifejlesztése 
szempontjából.

Or. en
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Módosítás 136
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 alpont – b alpont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ipari biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes ipari termékek és folyamatok 
kialakítása (például a vegyipar, az 
egészségügy, a bányászat, az energiaipar, a 
cellulóz- és papíripar, a textilipar, a 
keményítőgyártás és az élelmiszer-
feldolgozás terén) és a kapcsolódó 
környezetvédelmi vonatkozások 
kidolgozása érdekében.

Az ipari biotechnológia fejlesztése a 
versenyképes ipari anyagok, termékek és
fenntartható folyamatok kialakítása
(például a vegyi anyagok, az egészségügy, 
a bányászat, az energiaipar, a cellulóz- és 
papíripar, a textilipar, a keményítőgyártás 
és az élelmiszer-feldolgozás terén) és a 
kapcsolódó környezetvédelmi és 
egészségügyi vonatkozások kidolgozása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 137
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.4 pont – 1.4.3 alpont – c alpont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika és molekulás 
eszközök) fejlesztése azzal a céllal, hogy a 
gazdasági ágazatok széles körében 
megerősítsük vezető szerepünket és 
versenyelőnyünket.

Platformtechnológiák (pl. genomika, 
metagenomika, proteomika, molekulás 
eszközök és sejtalapú platformok) 
fejlesztése azzal a céllal, hogy a gazdasági
hatással rendelkező ágazatok széles 
körében megerősítsük vezető szerepünket 
és versenyelőnyünket. E módszer tovább 
fejlesztheti az új kkv-k potenciálját és 
jelentősen gyorsíthatja a piacra jutást.

Or. en

Módosítás 138
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 alpont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás, a technológiai fejlődés és az A kutatás, a technológiai fejlődés és az 
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innováció megalapozza az európai 
társadalom számára létfontosságú űrbéli 
képességek kiépítését. Miközben az 
Amerikai Egyesült Államok 
űrprogramjának mintegy 25%-át kutatás-
fejlesztésre fordítja, az Európai Unióban ez 
az arány kevesebb, mint 10%. Ezen 
túlmenően az uniós űrkutatás széttagolt, 
hiszen tulajdonképpen néhány tagállam
nemzeti űrprogramjából áll. A 
technológiai és versenyelőny megőrzése 
érdekében uniós szintű cselekvésre van 
szükség az űrkutatás koordinációjához, 
ahhoz, hogy az űrkutatásban valamennyi 
tagállam kutatói részt vegyenek, valamint 
az együttműködésen alapuló űrkutatás 
nemzeti határok mentén húzódó 
akadályainak lebontásához. Mindezt az 
Európai Űrügynökség koordinációjával 
kell végrehajtani, amely 1975 óta sikerrel 
fogja össze a néhány tagállam részvételével 
kormányközi alapon megvalósuló ipari 
műholdfejlesztést és mélyűri küldetéseket.
Ezenkívül az európai műholdak által 
szolgáltatott információk egyre nagyobb 
lehetőségeket biztosítanak majd az 
innovatív, műholdalapú kapcsolódó 
szolgáltatások további fejlesztése terén. Ez 
a kkv-k tipikus tevékenységi területe, 
amelyet kutatás- és innovációserkentő 
intézkedésekkel kell támogatni e lehetőség 
– és különösen a két kiemelt uniós 
kezdeményezésre, a Galileóra és a GMES-
re fordított jelentős beruházások –
maradéktalan kiaknázása érdekében.

innováció megalapozza az európai 
társadalom számára létfontosságú űrbéli 
képességek kiépítését. Miközben az 
Amerikai Egyesült Államok 
űrprogramjának mintegy 25%-át kutatás-
fejlesztésre fordítja, az Európai Unióban ez 
az arány kevesebb, mint 10%. Ezen 
túlmenően az uniós űrkutatással
tulajdonképpen a tagállamok nemzeti
űrprogramjai foglalkoznak. A 
technológiai és versenyelőny megőrzése 
érdekében uniós szintű cselekvésre van 
szükség az űrkutatás koordinációjához, 
ahhoz, hogy az űrkutatásban valamennyi 
tagállam kutatói részt vegyenek, valamint 
az együttműködésen alapuló űrkutatás 
nemzeti határok mentén húzódó 
akadályainak lebontásához. Mindezt az 
Európai Űrügynökség koordinációjával 
kell végrehajtani, amely 1975 óta sikerrel 
fogja össze a néhány tagállam részvételével 
kormányközi alapon megvalósuló ipari 
műholdfejlesztést és mélyűri küldetéseket.
Ezenkívül az európai műholdak által 
szolgáltatott információk egyre nagyobb 
lehetőségeket biztosítanak majd az 
innovatív, műholdalapú kapcsolódó 
szolgáltatások további fejlesztése terén. Ez 
a kkv-k tipikus tevékenységi területe, 
amelyet kutatás- és innovációserkentő 
intézkedésekkel kell támogatni e lehetőség 
– és különösen a két kiemelt uniós 
kezdeményezésre, a Galileóra és a GMES-
re fordított jelentős beruházások –
maradéktalan kiaknázása érdekében.

Or. en

Módosítás 139
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 alpont – a alpont – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a versenyképes és vállalkozó szellemű 
űripar, illetve a világszínvonalú űrkutató 

Ez a versenyképes, tiszta és vállalkozó 
szellemű űripar, illetve a világszínvonalú 
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közösség megőrzését és fejlesztését 
foglalja magában annak érdekében, hogy 
az űrtechnológia területén megőrizzük 
Európa vezető szerepét és önállóságát, 
ösztönözzük az űripari innovációt, 
valamint lehetővé tegyük az űralapú földi 
innovációt például a távérzékelés és a 
navigációs adatok felhasználása révén.

űrkutató közösség megőrzését és 
fejlesztését foglalja magában annak 
érdekében, hogy az űrtechnológia területén 
megőrizzük Európa vezető szerepét és 
önállóságát, ösztönözzük az űripari 
innovációt, valamint lehetővé tegyük az 
űralapú földi innovációt például a 
távérzékelés és a navigációs adatok 
felhasználása révén.

Or. en

Indokolás

Felhívja a figyelmet az űriparban szükséges környezetvédelmi fejlesztésekre.

Módosítás 140
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.3 alpont – c alpont – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS), a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

Az európai műholdak által szolgáltatott 
adatok fokozott mértékű kiaknázása úgy 
valósítható meg, ha közös erőfeszítéseket 
teszünk a világűrből származó adatok 
feldolgozásának, validálásának és 
szabványosításának koordinálására és 
szervezésére. Az adatkezelés és -terjesztés 
területét érintő innovációk az űrbéli 
infrastruktúra beruházási költségeinek 
nagyobb megtérülését is biztosíthatják, és 
hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez, különösen akkor, ha 
világszinten összehangoljuk őket például a 
Föld-megfigyelési rendszerek globális 
rendszerén (GEOSS) és a globális 
környezetvédelmi és biztonsági 
megfigyeléshez (GMES) való európai 
közreműködés, a Galileo elnevezésű 
európai műholdas navigációs programon és 
az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületen (IPCC) keresztül.

Or. en
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Indokolás

A „Horizont 2020” keretprogram és az Unió kiemelt űrkutatási programjai, különösen a 
GMES, valamint a GMES és a Föld-megfigyelési rendszerek globális rendszere közötti 
kapcsolat konkrétabb kifejezése érdekében.

Módosítás 141
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően a bankoknak általában 
nincsenek módszereik a tudásalapú 
eszközök, mint például a szellemi tulajdon 
értékelésére és így gyakran nem hajlandók 
tudásalapú vállalatokba befektetni. Ennek 
az a következménye, hogy számos létező 
innovatív vállalat – legyen az akár kicsi, 
akár nagy – nem kap hitelt a nagyobb 
kockázatú K+I tevékenységek végzésére.

Ezen túlmenően a bankoknak általában 
nincsenek módszereik a tudásalapú 
eszközök, mint például a szellemi tulajdon 
értékelésére és így gyakran nem hajlandók 
tudásalapú vállalatokba befektetni. Ennek 
az a következménye, hogy számos létező 
innovatív vállalat – legyen az akár kicsi, 
akár nagy – nem kap hitelt a nagyobb 
kockázatú K+I tevékenységek végzésére. A 
Bizottság megbízásából az 
adósságfinanszírozási eszközt kezelő 
Európai Beruházási Bankot fel kell 
hatalmazni arra, hogy hitelt  nyújtson a 
nagy technológiai kockázatú 
projektekhez, és ne csupán a piaci 
kamatnál alacsonyabb kamatozású 
hiteleket biztosítson az alacsony 
technológiai kockázatú projektekhez. Az 
energiaügy terén az adósságfinanszírozási 
eszköz a hetedik keretprogram 
kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmusa által finanszírozottaktól 
eltérő, az átlagosnál magasabb 
technológiai kockázatú projekteknek nyújt 
segítséget. Finanszírozás biztosíték nélküli 
hitelek formájában rendelkezésre áll. 

Or. en

Indokolás

A kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF) a viszonylag alacsony kockázattal járó 
energiatechnológiák demonstrációjának finanszírozására szolgál. Az új eszköznek a nagy 
kockázatú projekteket kell támogatnia. A kis mérlegfőösszeggel rendelkező kkv-knek 
szükségük lehet biztosíték nélküli hitelre, hogy meg tudják valósítani kezdeti növekedési 
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céljaikat.

Módosítás 142
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.2 pont – 3a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kérdéskör az egyetemeken és a 
kutatóközpontokban folyó állami és a 
vállalati kutatások között különösen a 
tudás- és technológiatranszfer azon 
folyamatait érinti, amelyek esetében –
megfelelő igazoló vizsgálat (proof of 
concept) formájában – validálásra van 
szükség az átadásra kerülő tudás és 
technológia által a piac számára nyújtott 
innovációs potenciál meglétének 
bizonyítására.

Or. es

Módosítás 143
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.3 pont – a alpont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az adósságfinanszírozás – hitelek, 
garanciák, viszontgaranciák, valamint az 
adósság- és kockázatfinanszírozás más 
formáinak – elérhetőbbé tétele a 
kockázatos beruházásokat igénylő kutatási 
és innovációs tevékenységekben részt vevő 
állami és magánszervezetek és köz-magán 
társulások számára ahhoz, hogy munkájuk 
gyümölcsöt hozzon. A hangsúly a 
kiválóság tekintetében nagy potenciállal 
rendelkező kutatás és innováció 
támogatásán lesz.

A cél az adósságfinanszírozás – hitelek, 
garanciák, viszontgaranciák, valamint az 
adósság- és kockázatfinanszírozás más 
formáinak – elérhetőbbé tétele a 
kockázatos beruházásokat igénylő kutatási 
és innovációs tevékenységekben részt vevő 
állami és magánszervezetek és köz-magán 
társulások számára ahhoz, hogy munkájuk 
gyümölcsöt hozzon. A hangsúly a nagy 
kockázatú, ugyanakkor a kiválóság 
tekintetében nagy potenciállal rendelkező 
kutatás és innováció támogatásán lesz.

Or. en

Indokolás
Fontos a különösen nagy kockázatú/magas megtérülésű innováció támogatása, ami gyakran 
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radikálisabb, nagyobb áttörést eredményező innovációhoz vezet, amelyet a hagyományos 
pénzügyi közvetítők nem szívesen finanszíroznak.

Módosítás 144
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.3 pont – a alpont – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel a „Horizont 2020” keretprogram 
egyik célkitűzése, hogy új vagy jobb 
termékek és szolgáltatások piacra 
jutásának előmozdítása által és az 
igazolási (proof of concept) szakasz a 
tudástranszferben játszott döntő 
szerepének figyelembevételével 
hozzájáruljon a K+F tevékenység és az 
innováció közötti szakadék 
megszüntetéséhez, létre kell hozni azokat 
a mechanizmusokat, amelyek lehetővé 
teszik az átadás tárgyát képező kutatási 
eredmények vagy találmányok 
jelentőségének, fontosságának és jövőbeni 
innovatív hatásának validálásához 
szükséges igazolási szakaszok 
finanszírozását.

Or. es

Módosítás 145
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 pont – 2.3 pont – b alpont – 5a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudás- és technológiatranszfer piacra 
gyakorolt innovatív hatásának igazolása 
és adott esetben növelése céljából az 
igazolási vizsgálat támogatja az említett 
átadási folyamatokat az ipari átvétel előtti 
szakaszban, csökkentve ezáltal az állami 
kutatás területén létrehozott kutatási 
eredményeknek és találmányoknak a 
termelő ágazatba történő áthelyezésével 
járó bizonytalanságot és kockázatokat.
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Or. es

Módosítás 146
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.1 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A javasolt cselekvések arra irányulnak, 
hogy kiegészítsék a vállalkozásokra 
irányuló nemzeti és regionális innovációs 
politikákat és programokat, elősegítsék a 
kkv-k és az innovációs terület más fontos 
szereplői közötti együttműködést, 
áthidalják a kutatás-fejlesztés és a sikeres 
piaci bevezetés között húzódó szakadékot, 
biztosítsák – a keresletoldali 
intézkedéseket is beleértve – az üzleti 
innovációnak kedvező környezet 
kialakítását, valamint hogy – az innovációs 
folyamatok változó jellegére is 
figyelemmel – támogassák az új 
technológiákat, piacokat és üzleti 
modelleket.

A javasolt cselekvések arra irányulnak, 
hogy kiegészítsék a vállalkozásokra 
irányuló nemzeti és regionális innovációs 
politikákat és programokat, elősegítsék a 
kkv-k és az innovációs terület más fontos 
szereplői közötti együttműködést, 
áthidalják a kutatás-fejlesztés és a sikeres 
piaci bevezetés között húzódó szakadékot, 
biztosítsák – a keresletoldali 
intézkedéseket is beleértve – az üzleti 
innovációnak kedvező környezet 
kialakítását, a további intézkedések pedig 
arra, hogy erősítsék az állami keretek 
között folyó kutatás eredményeinek a 
termelési szerkezetbe történő áthelyezését,
valamint hogy – az innovációs folyamatok 
változó jellegére is figyelemmel –
támogassák az új technológiákat, piacokat 
és üzleti modelleket.

Or. es

Módosítás 147
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.2 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós kutatásban és innovációban való 
részvétel erősíti a kkv-k K+F és 
technológiai képességeit, valamint fokozza 
képességüket az új ismeretek létrehozására, 
felvételére és használatára, javítja az új 
megoldások gazdasági kiaknázásának 
hatékonyságát, serkenti a termékek, 
szolgáltatások és üzleti modellek területén 

Az uniós kutatásban és innovációban való 
részvétel erősíti a kkv-k K+F és 
technológiai képességeit, valamint fokozza 
képességüket az új ismeretek létrehozására, 
felvételére és használatára, javítja az új 
megoldások gazdasági kiaknázásának 
hatékonyságát, serkenti a termékek, 
szolgáltatások és üzleti modellek területén 
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folyó innovációt, előmozdítja az üzleti 
tevékenységet a nagyobb piacokon és 
nemzetközivé teszi a kkv-k tudáshálózatait.
A megfelelő innovációkezelő rendszerrel 
rendelkező kkv-k, amelyek így gyakran 
külső szakértelmet és képességeket 
vesznek igénybe, teljesítményben 
felülmúlják a többi kkv-t.

folyó innovációt, előmozdítja az üzleti 
tevékenységet a nagyobb piacokon és 
nemzetközivé teszi a kkv-k tudáshálózatait.
A megfelelő innovációkezelő rendszerrel 
rendelkező kkv-k, amelyek így gyakran 
külső szakértelmet és képességeket 
vesznek igénybe, teljesítményben 
felülmúlják a többi kkv-t. A tudás- és 
technológiatranszfer folyamatainak 
fogadói és címzettjeiként is a kkv-k 
kulcsfontosságú szerepet töltenek be az 
egyetemek és a kutatással foglalkozó 
állami szervezetek keretében folyó 
kutatásokból származó innovációk piacra 
jutásához való hozzájárulásukkal. 

Or. es

Módosítás 148
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.3 pont – a alpont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak.
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani.
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra.
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat. A cél a kkv-k innovációs 
potenciáljának fejlesztése és kiaknázása 
azáltal, hogy kitöltjük a korai szakaszban 
végrehajtott nagy kockázatú kutatás és 
innováció finanszírozásában keletkezett 
rést, valamint ösztönözzük az innovációt és 
fokozzuk a kutatási eredmények 
magánszektorban történő forgalmazását.

A kkv-k a „Horizont 2020” keretprogram 
minden egyes részében támogatást kapnak.
Ennek érdekében egy célra rendelt kkv-
eszköz az innovációs ciklus egészére 
kiterjedő, több szakaszból álló, 
zökkenőmentes támogatást fog biztosítani.
A kkv-eszköz révén minden olyan 
innovatív kkv támogatásban fog részesülni, 
amely erősen törekszik a fejlődésre, a 
növekedésre és a nemzetközivé válásra.
Támogatásban minden típusú innováció 
részesülhet, beleértve a szolgáltatásokat, a 
nem technológiai és a társadalmi 
innovációkat is, mivel mindegyik 
tevékenység egyértelműen uniós 
hozzáadott értéket képvisel. A cél a kkv-k 
innovációs potenciáljának fejlesztése és 
kiaknázása azáltal, hogy kitöltjük a korai 
szakaszban végrehajtott nagy kockázatú 
kutatás és innováció finanszírozásában 
keletkezett rést, valamint ösztönözzük az 
innovációt és fokozzuk a kutatási 
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eredmények magánszektorban történő 
forgalmazását. Az eszköz minőségi 
védjegyet adományoz a közbeszerzésben 
való részvétel tekintetében sikeres kkv-k 
számára.

Or. en

Módosítás 149
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.3 pont – a alpont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi kihívásokra és az alap- és 
ipari technológiák területén kivívott vezető 
szerepre vonatkozó különös célkitűzések 
mindegyike alkalmazni fog célra rendelt 
kkv-eszközt, és e célra forrásokat is 
elkülönítenek majd.

törölve

Or. en

Módosítás 150
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 pont – 3.3 pont – da albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A tudás- és technológiatranszfer 
támogatása az állami kutatás és a piac 
között.
Az állami kutatás és az innovatív kkv-k 
közötti tudásátadás folyamatainak 
támogatása, az egyetemek és 
kutatóközpontok kutatási eredményei és 
találmányai piacra juttatásának hatékony 
mechanizmusaként.

Or. es
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Módosítás 151
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.

Az uniós társadalombiztosítási és 
egészségügyi rendszerek költségei 
folyamatosan növekednek, az ellátási és 
megelőzési intézkedések valamennyi 
korcsoportban egyre többe kerülnek, a 65 
évesnél idősebb európai polgárok száma a 
2008-as 85 millióról 2060-ig várhatóan 151 
millióra, a 80 évesnél idősebbeké pedig 
ugyanebben az időszakban 22 millióról 61 
millióra fog emelkedni. Az e jelenségekhez 
kapcsolódó költségeket csökkenteni kell, 
illetve bizonyos korlátok között kell 
tartani, hogy ne jelentsenek 
elviselhetetlenül magas terhet: ehhez 
részben az szükséges, hogy minden polgár 
egészségben és jólétben élhesse le életét, 
ami pedig a betegségek és a 
fogyatékosságok hatékony megelőzésének, 
gyógyításának és kezelésének függvénye.
A kizárólag a jelenlegi ismereteken 
alapuló fokozatos fejlesztés nem felel meg 
e szükségleteknek; radikálisan új 
elképzelésekre és ismeretekre, valamint 
ezek gyakorlati hasznosítására kell 
törekedni. A kihívások szoros 
együttműködést tesznek szükségessé a 
tudományos intézmények, az ipar, az 
egészségügyi szolgáltatók és a szabályozó 
hatóságok között.

Or. en

Módosítás 152
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 pont – 1.1 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 

Az olyan krónikus betegségek, mint a szív-
és érrendszeri megbetegedések, a rák, a 
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cukorbetegség, a mentális és idegrendszeri 
betegségek, a túlsúly és az elhízás, 
valamint a képességcsökkenés különböző 
formái nagy mértékben felelősek a 
fogyatékosságokért, a rossz egészségi 
állapotért és a korai halálozásért, emellett 
súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

cukorbetegség, a légzőszervi 
megbetegedések, a mentális és 
idegrendszeri betegségek, a túlsúly és az 
elhízás, valamint a képességcsökkenés 
különböző formái nagy mértékben 
felelősek a fogyatékosságokért, a rossz 
egészségi állapotért és a korai halálozásért, 
emellett súlyos társadalmi és gazdasági 
költségekkel is járnak.

Or. en

Módosítás 153
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be.

A szív- és érrendszeri megbetegedések az 
Unióban évente több mint 2 millió ember 
haláláért felelősek, a gazdaság számára 
pedig 192 milliárd EUR-t meghaladó 
költséget jelentenek, miközben a 45–64 év 
közöttiek esetében minden negyedik 
haláleset hátterében a rák áll. Az Unióban 
több mint 27 millió cukorbeteg él, az agyi 
rendellenességek (beleértve többek között 
a szellemi egészséget fenyegető 
betegségeket is) a becslések szerint 800 
milliárd EUR költséget okoznak. A 
környezeti, életstílusbeli, társadalmi és 
gazdasági tényezők az említett betegségek 
közül számosnak a kialakulásában fontos 
szerepet játszanak: becslések szerint az 
összes betegség akár egyharmada ezeknek 
tudható be. Becslések szerint csak 
depresszióban 165 millió ember szenved 
az Unióban, ami 118 milliárd EUR 
költséget jelent (ennek 61%-a a kiesett 
munkaidőből és a termelékenység terén 
jelentkező veszteségekből eredő áttételes 
költség). 

Or. es
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Módosítás 154
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 6a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A ritka betegségek alacsony 
prevalenciájú, de magas halálozási 
aránnyal rendelkező rendellenességek, 
amelyek esetében magas a korai 
elhalálozási arány, ami összességében sok 
millió európai gyermeket érint. Alacsony 
előfordulási gyakoriságuk miatt azonban 
a ritka betegségek kezelésére szolgáló, 
úgynevezett „árva” gyógyszerek kutatása 
és fejlesztése csekély mértékű.

Or. es

Módosítás 155
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.1 pont – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindeközben a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztési eljárások költségei egyre 
nőnek, hatékonyságuk pedig csökken.
Megoldást kell találnunk az 
egészségügyben fennálló 
egyenlőtlenségekre és valamennyi európai 
polgár számára biztosítanunk kell a 
hatékony és szakszerű ellátáshoz való 
hozzájutást az egészségügyi 
rendszerekben.

Mindeközben a gyógyszer- és 
vakcinafejlesztési eljárások költségei egyre 
nőnek, hatékonyságuk pedig csökken.
Megoldást kell találnunk az 
egészségügyben fennálló 
egyenlőtlenségekre (pl. nagy szükség van 
a ritka, elhanyagolt és autoimmun 
betegségekkel kapcsolatos 
gyógykezelésre), és valamennyi európai 
polgár számára biztosítanunk kell a 
hatékony és szakszerű ellátáshoz való 
hozzájutást az egészségügyi 
rendszerekben.

Or. en

Indokolás

Mind a mai napig évente emberek milliói halnak meg a szegénységgel kapcsolatos 
betegségekben, de a hasmenéses és az elhanyagolt trópusi betegségek miatt is. Ezeket a 
betegségeket a „szegénységgel kapcsolatos” és „elhanyagolt” kifejezésekkel illetik, mert a 
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legszegényebb és leginkább marginalizált környezetben maradnak fenn. Ugyanez a helyzet a 
ritka betegségekkel, a kisebb előfordulási gyakoriság, és/vagy a korlátozott kereskedelmi 
potenciál miatt a biogyógyszerészeti ipar 300-nál is kevesebb betegséggel foglalkozik. Ennek 
az a következménye, hogy a megfelelő megelőzési, diagnosztikai és kezelési eszközök 
tekintetében nincs K+F.

Módosítás 156
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nem csak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező együttműködést követel 
meg.

A kihívásokra adott válasz nem csak attól 
függ, hogyan teljesítünk az egészséggel, a 
betegségekkel, a fogyatékosságokkal, az 
ember növekedésével és öregedésével
(ezen belül a várható élettartammal) 
kapcsolatos alapvető ismereteink javítását 
célzó kutatások terén, hanem attól is, hogy 
miként tudjuk az új és a már meglévő 
tudást zökkenőmentesen és széles körben 
innovatív, igényekre szabható és hatékony 
termékekre, stratégiákra, beavatkozásokra 
és szolgáltatásokra váltani. Mivel a 
felvázolt problémák nem csak Európában, 
hanem – sok esetben – világszinten 
tartósan fennálló kihívást jelentenek, 
megoldásuk több tudományágat átfogó, 
vegyes összetételű szakértői csoportok 
közötti, hosszú távú, összehangolt 
támogatást élvező globális együttműködést 
követel meg, beleértve az endémiás 
területeken a kutatási és fejlesztési 
képességet is.

Or. en

Indokolás

Az orvosbiológiai területen elért tudományos előrehaladás példátlan lehetőségeket nyitott 
meg a globális egészségügyi problémák leküzdésére szolgáló, hatékony és megfizethető 
eszközök kifejlesztéséhez. A szegénységgel kapcsolatos betegségek diagnózisához, 
megelőzéséhez és kezeléséhez még mindig szükség van új gyógyászati eszközökre. A 
HIV/AIDS, a malária elleni oltóanyag felfedezése, a megelőzést szolgáló új eszközök, a 
tuberkolózis hatékonyabb diagnosztikája, a leishmaniasis vagy az álomkór hatékonyabb 
kezelése az egészségügy lényeges javulását eredményezné.
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Módosítás 157
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.2 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kihívás összetettsége és elemeinek 
kölcsönös egymásra utaltsága okán európai 
szintű fellépésre van szükség. Számos 
olyan megközelítés, eszköz és technológia 
létezik, amely a szóban forgó kihíváshoz 
kapcsolódó kutatási és innovációs területek 
legtöbbjén alkalmazható, és amelynek 
használata leghatékonyabban uniós szinten 
segíthető elő. Ezek között említhető a 
hosszú időszakot felölelő kohors 
vizsgálatok és klinikai vizsgálatok végzése, 
az „-omika” végződésű technológiák 
klinikai alkalmazása vagy az IKT-
alkalmazásoknak az egészségügyi 
ellátásban való hasznosítása, vagyis az e-
egészségügy. A népesség egyes konkrét 
csoportjainak igényei szintén integrált 
megközelítést alkalmazva elégíthetők ki a 
leghatékonyabban, például a 
betegcsoportra és/vagy személyre szabott 
gyógyászat fejlesztése, a ritka betegségek 
kezelése, és az életvitelt segítő, illetve az 
önálló életvitelt lehetővé tevő megoldások 
biztosítása révén.

A kihívás összetettsége és elemeinek 
kölcsönös egymásra utaltsága okán európai 
szintű fellépésre van szükség. Számos 
olyan megközelítés, eszköz és technológia 
létezik, amely a szóban forgó kihíváshoz 
kapcsolódó kutatási és innovációs területek 
legtöbbjén alkalmazható, és amelynek 
használata leghatékonyabban uniós szinten 
segíthető elő. Ezek között említhető a
betegségek molekuláris alapjának 
megértése, az innovatív gyógyászati 
stratégiák és új modellrendszerek 
meghatározása, a fizikával, kémiával és 
rendszerbiológiával kapcsolatos 
ismereteknek az egészségügyi ellenőrzésre 
történő multidiszciplináris alkalmazása, a
hosszú időszakot felölelő kohors 
vizsgálatok és klinikai vizsgálatok végzése, 
az „-omika” végződésű technológiák 
klinikai alkalmazása vagy az IKT-
alkalmazásoknak az egészségügyi 
ellátásban való hasznosítása, vagyis az e-
egészségügy. A népesség egyes konkrét 
csoportjainak igényei szintén integrált 
megközelítést alkalmazva elégíthetők ki a 
leghatékonyabban, például a 
betegcsoportra és/vagy személyre szabott 
gyógyászat fejlesztése, a szegénységgel 
kapcsolatos, az elhanyagolt és a ritka 
betegségek kezelése, és az életvitelt segítő, 
illetve az önálló életvitelt lehetővé tevő 
megoldások biztosítása révén.

Or. en

Indokolás

Bár a fejlődő országok lakosai viselik a betegségek globális terhének 90%-át, az egész 
világon az egészségügyre fordított kiadásoknak mindössze 10%-át használják fel e betegségek 
orvoslására. 1975 és 2000 között 1393 gyógyszert fejlesztettek ki, ebből mindössze 16 szolgált 
a jellemzően a fejlődő országok lakosságát érintő betegségek kezelésére. Alapvetően fontos 
tehát, hogy foglalkozzunk a kutatási hiányosságokkal, és e betegségeknek megfelelő, jobb 
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gyógymódokat fejlesszünk ki.

Módosítás 158
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.2 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szintű fellépések hatásának 
maximalizálása érdekében a kutatási és 
innovációs tevékenységek teljes spektruma 
támogatáshoz fog jutni: az alapkutatástól 
kezdve az ismeretek nagyszabású, 
magánberuházásokat mozgósító kísérleti és 
demonstrációs tevékenységek során való 
hasznosításán keresztül az új termékek, 
szolgáltatások, igényekhez igazítható – és 
szükség esetén interoperábilis és 
meghatározott szabványok és/vagy közös 
iránymutatásokon alapuló – megoldások 
közbeszerzéséig és a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzéséig. Az 
európai szintű, összehangolt fellépés hozzá 
fog járulni az EKT folyamatos 
fejlődéséhez, és szükség szerint 
kapcsolódni fog az „Egészségügy a 
növekedésért” program és az aktív és 
egészséges időskor kérdéskörével 
foglalkozó európai innovációs partnerség 
keretében kidolgozásra kerülő 
tevékenységekhez.

Az uniós szintű fellépések hatásának 
maximalizálása érdekében a kutatási és 
innovációs tevékenységek teljes spektruma 
támogatáshoz fog jutni: az alapkutatástól 
kezdve a betegségekre vonatkozó alapvető
ismeretek új terápiákban történő,
nagyszabású, magánberuházásokat 
mozgósító kísérleti és demonstrációs 
tevékenységek során való hasznosításán 
keresztül az új termékek, szolgáltatások, 
igényekhez igazítható – és szükség esetén 
interoperábilis és meghatározott 
szabványok és/vagy közös 
iránymutatásokon alapuló – megoldások 
közbeszerzéséig és a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzéséig.  Az
egészségügyi kutatás és innovációnak a 
„Horizont 2020” keretprogram egészében 
történő stratégiai koordinációjának 
előmozdítása és az orvosi kutatás 
támogatása érdekében létrejön a 
megfelelő egészségügyi ágazati 
irányítóbizottság. Ez a koordináció az e 
kihívással kapcsolatos egyéb programokra 
és eszközökre is kiterjeszthető. Ez az
európai szintű, összehangolt fellépés hozzá 
fog járulni az egészségügyi kutatással 
kapcsolatos tudományos és emberi 
képességek növeléséhez és az EKT 
folyamatos fejlődéséhez. Szükség szerint 
kapcsolódni fog az „Egészségügy a 
növekedésért” program és az aktív és 
egészséges időskor kérdéskörével 
foglalkozó európai innovációs partnerség 
keretében kidolgozásra kerülő 
tevékenységekhez.

Or. en
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Indokolás

A kihívásalapú megközelítés követése érdekében a kutatási és innovációs tevékenységek 
összehangolt stratégiai tervezésére van szükség. A koordináció megoldhatja a 
széttöredezettség problémáját és javíthatja a technológiai és infrastrukturális erőforrásoknak 
az egész kutatói közösség által az egyes kihívások tekintetében történő felhasználását.

Módosítás 159
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betegségek, a fogyatékosságok és a 
csökkent képességek megelőzésének, 
gondozásának és gyógyításának sikerét 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 
hatékony terjesztése és 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 
nagyban befolyásolják az őket 
meghatározó tényezőkkel és okokkal, 
folyamatokkal és hatásokkal, valamint a jó 
egészségi állapotot és a jólétet előmozdító 
tényezőkkel kapcsolatos alapvető 
ismeretek. Az ezekkel kapcsolatos adatok 
hatékony terjesztése, a szabványosított 
adatfeldolgozás és 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

Indokolás

A hatékony adatmegosztás és -felhasználás érdekében szabványosításra van szükség.

Módosítás 160
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.3 pont – 2a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénységgel kapcsolatos és az 
elhanyagolt betegségek globális problémát 
jelentenek, és a kutatási hiányosságokat a 
betegek szükségleteihez igazított innováció 
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révén kell pótolni. A régi 
fertőzőbetegségek, többek között a 
tuberkulózis európai régióban történő, 
újbóli megjelenése, a védőoltással 
megelőzhető betegségeknek a fejlődő 
országokban való, fokozott előfordulása és 
az antimikrobiális rezisztencia egyre 
növekvő problémája még inkább kiemeli, 
hogy az évente milliók halálát okozó 
betegségekkel kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés vonatkozásában átfogó 
megközelítésre és fokozott állami 
támogatásra van szükség.

Or. en

Indokolás

Erre hívott fel a fejlődő országbeli legfőbb és elhanyagolt betegségekről szóló európai 
parlamenti állásfoglalás (2005/2047(INI)). A WHO szerint Nyugat-Európában a 
multirezisztens tuberkulózis (MDR-TB) és a gyógyszeres kezelésre nem reagáló tuberkulózis 
(XDR-TB) terjedése riasztó méreteket ölt.

Módosítás 161
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 1 pont – 1.3 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos) tényezők 
megismerése, az egészségfejlesztés és a 
betegségmegelőzés javítása; a betegségek 
megértése és a diagnosztizálás javítása;
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; hatékonyabb védőoltások 
kifejlesztése; a számítógépes (úgynevezett
„in silico”) gyógyászat alkalmazása a 
betegségek kezelésének és előrejelzésének 
javítása érdekében; a betegségek 
gyógyítása; a klinikai gyakorlat során 
szerzett ismeretek innovatív, igényekre 
szabható tevékenységekké való alakítása;

A specifikus tevékenységek különösen a 
következőket célozzák: az egészséget 
befolyásoló (köztük a genetikai, a 
kórokozókkal, a környezettel, az 
éghajlatváltozással és a szegénységgel
kapcsolatos) tényezők megismerése, az 
egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés 
javítása; a betegségek alapjainak
megértése és a diagnosztizálás javítása;
hatékony szűrőprogramok kidolgozása, a 
megbetegedésre való hajlam felmérésének 
javítása; a felügyelet és a felkészültség 
fokozása; új és hatékonyabb védőoltások
és gyógyszerek kifejlesztése; a 
számítógépes (úgynevezett „in silico”) 
gyógyászat alkalmazása a betegségek 
kezelésének és előrejelzésének javítása 
érdekében; megfelelő kezelések 
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az egészséggel kapcsolatos adatok 
hatékonyabb felhasználása; az aktív 
időskor, az önálló életvitel és az életvitelt 
segítő megoldások alkalmazásának 
elősegítése; az egyének arra való 
bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak;
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.

kifejlesztése és a betegségek gyógyítása; a 
klinikai gyakorlat során szerzett ismeretek 
innovatív, igényekre szabható 
tevékenységekké való alakítása, beleértve a 
pszichoszociális szempontokat is; a 
szabályozási eljárások fejlesztése és a 
hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységek 
támogatása; az egészséggel kapcsolatos 
adatok hatékonyabb összegyűjtése és
felhasználása; szabványosított
adatelemzési módszerek; egészséges és
aktív időskor, az önálló életvitel és az 
életvitelt segítő megoldások 
alkalmazásának elősegítése; az egyének 
arra való bátorítása, hogy egészségükkel 
kapcsolatban felelős döntéseket hozzanak;
az integrált ellátás ösztönzése; a politikai 
döntéshozatalt és a szabályozás iránti 
igényeket támogató tudományos eszközök 
és módszerek javítása; végül az 
egészségügyi rendszerek hatékonyságának 
és eredményességének optimalizálása, 
illetve az egészségügyi különbségek és
egyenlőtlenségek csökkentése 
tudományosan megalapozott döntéshozatal, 
a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint 
az innovatív technológiák és 
megközelítések alkalmazása révén.
Mindezen tevékenységeknek kellőképpen 
figyelembe kell venniük a nemeken 
alapuló elemzést. E tevékenységek 
maradéktalanul kihasználják a valódi 
interdiszciplináris megközelítésre 
kínálkozó lehetőségeket, egyesítve a mind 
a hat kihívásból és más pillérekből 
származó ismereteket az adott területen a 
fenntartható megoldások biztosítása 
érdekében. Az eredmények gyors 
gyakorlati bevezetésének és 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
ösztönözni kell az egészségügyi 
szolgáltatók aktív részvételét.

Or. en

Indokolás

A környezeti tényezők mellett a társadalmi helyzet és a nemi hovatartozás is meghatározó 
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tényező az egészség szempontjából. A szegényeknek például számos ok miatt (pl. az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, egészségtelen életkörülmények, rossz táplálkozás 
stb.) gyakran rosszabb az egészségi állapota.

Módosítás 162
Irányelvre 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. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, egészséges és fenntartható
tengerkutatás és tengerhasznosítási célú 
kutatás, valamint a biogazdaság;

Or. en

Módosítás 163
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű élelmiszer és 
egyéb bioalapanyagú termék rendelkezésre 
állítása: ehhez termelékeny és erőforrás-
hatékony elsődleges termelési rendszereket 
kell kifejleszteni, meg kell erősíteni a 
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, valamint versenyképes és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátási 
láncokat kell létrehozni. Mindez fel fogja 
gyorsítani a fenntartható európai 
biogazdaságra való áttérést.

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű, egészséges
élelmiszer és egyéb bioalapanyagú termék 
rendelkezésre állítása: ehhez termelékeny 
és erőforrás-hatékony elsődleges termelési
és élelmiszer-feldolgozó rendszereket kell 
kifejleszteni, meg kell erősíteni a hozzájuk 
kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokat, 
valamint versenyképes és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ellátási láncokat kell 
létrehozni. Mindez fel fogja gyorsítani a 
fenntartható európai biogazdaságra való 
áttérést.

Or. en

Indokolás

Tekintettel napjaink étkezési szokásaira, az egészséges élelmiszerek egyre fontosabbak 
Európában az egészség színvonalának javításához és a kockázatok csökkentéséhez. Másrészt 
az élelmiszer-termelés az élelmiszer-feldolgozást is magában foglalja, tehát figyelembe kell 
venni.
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Módosítás 164
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi 
és vízi környezetből származó erőforrások 
fenntartható termelését, azok élelmiszerré, 
bioalapanyagú termékekké és energiává 
való átalakítását, valamint a kapcsolódó 
közjavakat foglalja magában – magas 
európai uniós hozzáadott értéket hoz létre.
A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait.
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.

Egy teljes mértékben működőképes 
európai biogazdaság – amely a szárazföldi, 
tengeri és vízi környezetből származó 
erőforrások fenntartható termelését, azok 
élelmiszerré, bioalapanyagú termékekké és 
energiává való átalakítását, valamint a 
kapcsolódó közjavakat foglalja magában –
magas európai uniós hozzáadott értéket hoz 
létre. A biogazdaság, amennyiben sikerül 
fenntartható módon kezelni, mérsékelheti 
az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait.
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken és a part menti 
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal és a 
biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások Európát és a világot egyaránt 
érintik. Az uniós szintű fellépések nyomán 
klaszterek jöhetnek létre, így biztosítva az 
egyes tagállamok által önállóan vagy 
közösen végrehajtott erőfeszítések 
kiegészítéséhez szükséges támogatottság és 
kritikus tömeg elérését. A többszereplős 
fellépés révén biztosítható a kutatók, a 
vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb 
termelők, a tanácsadók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatokat. Az 
uniós szintű fellépés továbbá ahhoz is 
szükséges, hogy a kihívások kezelése az 
egyes ágazatokban egységes módon 
történjen, és szorosan kötődjön a 
kapcsolódó uniós szakpolitikákhoz. A 
kutatás és innováció uniós szinten való 
koordinációja Unió-szerte ösztönözni és 
gyorsítani fogja a szükséges változások 
megvalósítását.
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Or. en

Módosítás 165
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.2 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatás és az innováció az uniós 
szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a közös halászati 
politika, az integrált tengerpolitika, az 
európai éghajlat-változási program, a 
vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv, az erdészeti 
cselekvési terv, a talajvédelmi tematikus 
stratégia, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig szóló uniós stratégia, 
az európai stratégiai energiatechnológiai 
terv, az EU ipari és innovációs 
szakpolitikái, illetve külső és fejlesztési 
segélyezési politikái, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben a kutatás és az 
innováció jobban beépül az uniós 
szakpolitikákba, az nagy mértékben 
növelni fogja azok európai hozzáadott 
értékét, multiplikátor hatást fejt ki, növeli a 
kutatás és az innováció társadalmi 
jelentőségét, és elősegíti a termőfölddel, a 
tengerekkel és az óceánokkal való 
fenntartható gazdálkodás és a bioalapú 
piacok továbbfejlesztését.

A kutatás és az innováció az uniós 
szakpolitikáknak és azok célkitűzéseinek 
széles skálájához kapcsolódik: ide 
tartoznak a közös agrárpolitika (és 
különösen a vidékfejlesztési politika), a 
mezőgazdasági termelékenységgel és 
fenntarthatósággal foglalkozó európai 
innovációs partnerség, a közös halászati 
politika, az integrált tengerpolitika, az 
európai éghajlat-változási program, a 
vízügyi keretirányelv, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló irányelv, az erdészeti 
cselekvési terv, a talajvédelmi tematikus 
stratégia, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig szóló uniós stratégia, 
az európai stratégiai energiatechnológiai 
terv, az EU ipari és innovációs 
szakpolitikái, illetve külső és fejlesztési 
segélyezési politikái, a növény-
egészségügyi stratégiák, az 
állategészségügyi és állatjóléti stratégiák, 
végül a környezet és az egészség 
védelmére, a biztonságra, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos fellépés előmozdítására, 
valamint a hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló szabályozási 
keretek. Amennyiben az alapkutatástól az 
innovációig terjedő teljes ciklus jobban 
beépül az uniós szakpolitikákba, az nagy 
mértékben növelni fogja azok európai 
hozzáadott értékét, multiplikátor hatást fejt 
ki, növeli a kutatás és az innováció 
társadalmi jelentőségét, egészséges 
élelmiszeripari termékeket biztosít és 
elősegíti a termőfölddel, a tengerekkel és 
az óceánokkal való fenntartható 
gazdálkodás és a bioalapú piacok 
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továbbfejlesztését.

Or. en

Módosítás 166
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 pont – a alpont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Fenntartható mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás

a) Fenntartható mezőgazdaság, beleértve az 
állattartást, és erdőgazdálkodás

Or. en

Módosítás 167
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 pont – c alpont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az élő vízi erőforrásokban rejlő 
lehetőségek kiaknázása

c) A halászatban, az akvakultúrában és a 
tengeri biotechnológiákban rejlő 
lehetőségek kiaknázása

Or. en

Módosítás 168
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 pont – da albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Több területet érintő tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás
Az élő és nem élő tengeri erőforrásokhoz 
kiaknázása, valamint a tengeri energia 
különböző forrásainak hasznosítása és a 
számtalan felhasználási mód több 
területet érintő tudományos és 
technológiai kihívásokat idéz elő. A 
tengerek és az óceánok az éghajlat 
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szabályozásában is döntő fontosságú 
szerepet játszanak, ugyanakkor a 
szárazföldi, part menti és tengeri emberi 
tevékenységek és az éghajlatváltozás is 
hatást gyakorolnak rájuk. Az általános cél 
a több területet érintő, tengerkutatási és 
tengerhasznosítási tudományos és 
technológiai ismeretek fejlesztése a „kék” 
növekedésben rejlő lehetőségeknek a 
tengerkutatási és tengerhasznosítási 
ágazatokban történő kiaknázása a tengeri 
környezet védelme és az 
éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodás mellett. A tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatásnak a 
„Horizont 2020” keretprogram 
valamennyi kihívása és pillére 
vonatkozásában történő koordinált 
stratégiai megközelítése a vonatkozó uniós 
politikák végrehajtását is támogatja a 
„kék” növekedés alapvető célkitűzéseinek 
elérése céljából.

Or. en

Indokolás

A tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatásnak a „Horizont 2020” keretprogram 
valamennyi kihívása és pillére vonatkozásában történő koordinált stratégiai megközelítésére 
a hosszú távú kötelezettségek tervezésének és a tagállamokkal és az érdekeltekkel való 
összehangolásának biztosításához van szükség, sürgősen elő kell mozdítani az Unió integrált 
tengerpolitikájának a „kék” növekedéssel kapcsolatos alapvető célkitűzései, valamint az Unió 
tengerkutatásra és tengerhasznosítási célú kutatásra vonatkozó stratégiájának célkitűzései 
elérése érdekében.

Módosítás 169
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 

Az Európai Unió 2020-ig 20%-kal, 2050-ig 
pedig 80–95%-kal kívánja csökkenteni 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es 
szinthez képest. A tervek szerint 2020-ban 
a végfelhasználói energiafogyasztás 20%-
át a megújuló energiaforrások fednék le. 
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Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. Ezek a 
célok csak az energiarendszer teljes 
felülvizsgálatával érhetők el, amelynek 
alacsony szén-dioxid kibocsátási profillal, 
energiaellátási biztonsággal és 
megfizethetőséggel kell együtt járnia, 
egyúttal pedig erősíteni kell az európai 
gazdasági versenyképességet is. Európa 
egyelőre távol áll ezeknek az átfogó 
céloknak a megvalósulásától. Az európai 
energiarendszer 80%-a még a fosszilis 
tüzelőanyagokra épül, az Unió teljes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 80%-
áért pedig az ágazat felel. Évente a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Mindezt kiegészíti egy 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzés. 2050-ig az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 80–95%-os 
csökkentését kell elérni. Az energiaára 
vonatkozó 2050-es ütemtervben szereplő 
összes széntelenítési forgatókönyv azt 
mutatja, hogy az évezred közepére az 
energiaellátási technológiák legnagyobb 
része a megújuló energiaforrásokból 
származik majd. Ennélfogva indokolt, 
hogy e kihívás költségvetésének 
kétharmadát a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció kapja. Ezek a célok csak az 
energiarendszer teljes felülvizsgálatával 
érhetők el, amelynek alacsony szén-dioxid 
kibocsátási profillal, energiaellátási 
biztonsággal és megfizethetőséggel kell 
együtt járnia, egyúttal pedig erősíteni kell 
az európai gazdasági versenyképességet is.
Európa egyelőre távol áll ezeknek az 
átfogó céloknak a megvalósulásától. Az 
európai energiarendszer 80%-a még a 
fosszilis tüzelőanyagokra épül, az Unió 
teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
80%-áért pedig az ágazat felel. Évente a 
bruttó hazai termék (GDP) 2,5%-át költjük 
energiaimportra, és ez az arány vélhetően 
növekedni fog. 2050-re ez a tendencia 
teljes olaj- és gázbehozatali függőséghez 
vezethet. Az energia világpiaci árának 
ingadozása és az ellátásbiztonságot érintő 
gondok miatt az európai ágazati szereplők 
és fogyasztók jövedelmük mind nagyobb 
hányadát fordítják energiára.

Or. en

Módosítás 170
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 3 pont – 3.2 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A SET-terv végrehajtásához szükséges 
források teljes becsült összege a következő 

A SET-terv végrehajtásához szükséges 
források teljes becsült összege a következő 
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10 évben évi 8 milliárd EUR. Ez messze 
meghaladja az egyes tagállamok vagy a 
kutatási és ágazati szereplők kapacitását.
Uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházásokra van szükség, amelyeket a 
közös végrehajtás, valamint a kockázatok 
és kapacitások megosztása révén 
erőforrásaink egész Európára kiterjedő 
mozgósításával ötvözünk. Az energiaipari 
kutatás és innováció uniós finanszírozása 
ily módon kiegészíti a tagállami 
fellépéseket, és azokra az intézkedésekre 
összpontosít, amelyek – azon túl, hogy 
egyértelmű uniós hozzáadott értéket 
képviselnek – képesek jelentősen 
mobilizálni a nemzeti erőforrásokat. Az 
uniós szintű cselekvés ezen kívül az egyes 
tagállamok kapacitását meghaladó, magas 
kockázatú, költségigényes, hosszú távú 
programok támogatására, a beruházási 
kockázatokat csökkentő erőfeszítések 
egyesítésére (például olyan nagyléptékű 
tevékenységek tekintetében, mint az ipari 
demonstrációs projektek) és az európai 
szintű, interoperábilis energiaipari 
megoldások kifejlesztésére irányul.

10 évben évi 8 milliárd EUR. Ez messze 
meghaladja az egyes tagállamok vagy a 
kutatási és ágazati szereplők kapacitását.
Uniós szintű kutatási és innovációs 
beruházásokra van szükség, amelyeket a 
közös végrehajtás, valamint a kockázatok 
és kapacitások megosztása révén 
erőforrásaink egész Európára kiterjedő 
mozgósításával ötvözünk. Az energiaipari 
kutatás és innováció uniós finanszírozása 
ily módon kiegészíti a tagállami 
fellépéseket, és azokra az intézkedésekre 
összpontosít, amelyek – azon túl, hogy 
egyértelmű uniós hozzáadott értéket 
képviselnek – képesek jelentősen 
mobilizálni a nemzeti erőforrásokat, 
továbbá különböző országok egymással 
együttműködni kívánó partnerei közötti 
projektek támogatására kell helyeznie a 
hangsúlyt. Az uniós szintű cselekvés ezen 
kívül az egyes tagállamok kapacitását 
meghaladó, magas kockázatú, 
költségigényes, hosszú távú programok 
támogatására, a beruházási kockázatokat 
csökkentő erőfeszítések egyesítésére
(például olyan nagyléptékű tevékenységek 
tekintetében, mint az ipari demonstrációs 
projektek) és az európai szintű, 
interoperábilis energiaipari megoldások 
kifejlesztésére irányul.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a kutatás nemzeti szintű finanszírozására szolgáló rendszerei nem 
megfelelőek a nemzetközi projektek finanszírozásához (pl. nincsenek összhangban a 
felhívások ütemtervei, eltérőek az értékelési kritériumok, a programok alkalmazási köre is 
más, és különbözőek a programokra vonatkozó szabályok). Igen hasznos lenne a nemzetközi 
együttműködést magában foglaló kutatás vagy innováció finanszírozására szolgáló 
mechanizmus létrehozása. Egy ilyen programot – jellegéből adódóan – uniós szinten kell 
igazgatni.

Módosítás 171
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.1 pont – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes 
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgálja.

A különös célkitűzés egy olyan európai 
közlekedési rendszer kialakítása, amely 
forráshatékony, környezetbarát, 
biztonságos, gördülékeny, és az egyes 
polgárok, a gazdaság és a társadalom javát 
szolgálja. A közlekedési rendszernek 
magában kell foglalnia az „egészséges 
időskorral” kapcsolatos elképzelést, tehát 
kortól, nemtől és fogyatékosságtól 
függetlenül mindenkinek a javára szolgál, 
ugyanakkor figyelembe veszi az általános 
érvényű tervezési szempontokat.

Or. en

Indokolás

A kutatások kimutatták, hogy az emberek városi közlekedését többek között a munkahely, a 
család és a kultúra befolyásolja. Tehát a közlekedési módokat meghatározó különböző 
tényezők, például a nem, a kor, a kultúra és a gazdasági helyzet, kulcsfontosságúak egy ilyen 
európai közlekedési rendszer megvalósítása szempontjából.

Módosítás 172
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 pont – b alpont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az 
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak és a biztonsági 
fenyegetések hatásainak erőteljes 
csökkentése.

Az intézkedések központi célkitűzése a 
torlódások csökkentése, a hozzáférés 
javítása és az utasigények jobb kielégítése 
a háztól házig történő integrált szállítás és 
logisztika előmozdításával; az utasok 
számára intermodális megoldások 
(intermodális jegykiadás) előmozdítása; az
intermodalitás erősítése és az intelligens 
tervezési és irányítási megoldások 
alkalmazása; valamint a balesetek 
előfordulásainak (pl. az infrastruktúra- és 
a közútműködtetők és a járművek közötti, 
intelligens rendszereken keresztül történő 
kommunikáció javítása, valamint a 
közlekedésben részt vevők 
magatartásának jobb megértése által a 
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járműveken található technológiai 
megoldások és az elsődleges és 
másodlagos közúti közlekedésbiztonsági 
védelem fejlesztése érdekébeni) és a
biztonsági fenyegetések hatásainak (pl. a 
légi közlekedésben a fenyegetések 
észlelésére szolgáló megbízható 
rendszerek kifejlesztése, valamint a 
tengerhajózási biztonságra szolgáló 
adatrögzítő eszközök kifejlesztése révén 
történő) erőteljes csökkentése.

Or. en

Indokolás

Az intermodalitás döntő fontosságú az európai közlekedési rendszerek szempontjából. 
Következésképpen megvalósíthatóságának és fejlesztésének érdekében egyszerű és innovatív 
megoldásokat kell biztosítani a felhasználók számára.

Módosítás 173
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 pont – ca alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Intelligens logisztika
A célkitűzés az egyre több új fogyasztói 
szokás összeegyeztetése egy hatékony 
erőforrás-ellátási lánccal és az utolsó 
szakaszra (az „utolsó mérföld”) vonatkozó 
optimális szállítással.
A tevékenységek középpontjában a 
következők állnak: az új és jövőbeni 
fogyasztói szokások hatásának és a városi 
szállítási logisztikának, közlekedésnek és a 
torlódásoknak a jobb megértése; új 
logisztikai IT és irányítási eszközök 
kidolgozása az áruk nyomon 
követhetőségét és visszakereshetőségét, 
valamint az áruforgalom irányítását és az 
infrastruktúra és a járművek közötti 
kommunikációt lehetővé tévő valós idejű 
információs rendszerek fejlesztésével; a 
hagyományostól eltérő áruelosztási 
rendszerek kifejlesztése; az áruforgalmat 
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javító, az ellátási láncra és a logisztikai 
platformokra vonatkozó, versenyképes 
intermodális megoldások kidolgozása.

Or. en

Indokolás

Az intelligens logisztika döntő fontosságú az európai közlekedési rendszerek fejlesztése 
szempontjából, ezért e kihívás alatt a tevékenységek középpontjaként kell megemlíteni.

Módosítás 174
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.1 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, a 
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 
kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség.

Az éghajlatváltozás egyre erősödő hatásai 
és a különböző környezeti problémák –
például az óceánok elsavasodása, az 
óceánok körforgásának változásai, a
tengervíz hőmérsékletének emelkedése, a
sarkvidéki jég olvadása, a termőföld 
minőségének romlása és növekvő mértékű 
kiaknázása, a vízhiány, a vegyi szennyezés 
és a biodiverzitás csökkenése – arra 
utalnak, hogy bolygónk 
fenntarthatóságának határaihoz 
közeledünk. Többek között ha nem javítjuk 
a hatékonyságot, a várható vízigény 20 év 
múlva 40%-kal fogja túlszárnyalni a 
rendelkezésre álló készleteket. Az erdők 
riasztóan magas arányban tűnnek el (évente 
5 millió hektár). Az erőforrások közötti 
kölcsönhatások rendszerkockázatokat 
okozhatnak, azaz egy erőforrás kimerítése 
más erőforrások és ökoszisztémák esetében 
visszafordíthatatlan változásokat okozhat.
A jelenlegi tendenciák alapján 2050-re a 
világ növekvő népességének eltartásához a 
Föld több mint kétszeresének megfelelő 
erőforrásra lenne szükség.

Or. en
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Indokolás

Az óceánok körforgásának változásai és a tengervíz hőmérsékletének emelkedése jelentős és 
nemkívánatos környezeti hatást válthat ki.

Módosítás 175
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyagok hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). Az 
innováció e területeken növekedési és 
foglalkoztatási, továbbá a tudományt, a 
technológiát, a gazdaságot, a politikát és a 
kormányzást is felölelő innovatív 
lehetőségeket fog kínálni. Ezért előkészítés 
alatt áll a nyersanyagokra vonatkozó 
európai innovációs partnerség létrehozása.

A nyersanyagok hozzáférhetőségének 
problémája összehangolt, tudományágakon 
és ágazatokon átívelő kutatási és 
innovációs erőfeszítéseket követel meg a 
biztonságos, gazdasági szempontból 
kivitelezhető, környezetkímélő és 
társadalmilag elfogadható megoldások 
biztosításához az értékteremtő hálózat 
egésze mentén (felkutatás, kitermelés, 
feldolgozás, újrafelhasználás, 
újrafeldolgozás és helyettesítés). A vízzel 
kapcsolatos feladatok közé tartozik a 
vidéki, városi és ipari környezetben 
történő vízfelhasználás és a vízi 
ökoszisztémák védelme. Az innováció e 
területeken növekedési és foglalkoztatási, 
továbbá a tudományt, a technológiát, a 
gazdaságot, a politikát és a kormányzást is 
felölelő innovatív lehetőségeket fog 
kínálni. Ezért előkészítés alatt áll a 
nyersanyagokra vonatkozó európai 
innovációs és a vízhatékonysági partnerség 
létrehozása. A cél:

Or. en

Módosítás 176
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 5 pont – 5.3 pont – b alpont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél: tudást biztosítani a természeti 
erőforrásokkal való olyan gazdálkodáshoz, 

tudást és eszközöket biztosítani a 
természeti erőforrásokkal való olyan 
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mely fenntartható egyensúlyt eredményez a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság szükségletei között. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni: az ökoszisztémák 
működéséről, a társadalmi rendszerekkel 
való kölcsönhatásaikról és a gazdasági és 
emberi jólét fenntartásában betöltött 
szerepükről szóló tudásunk bővítése;
továbbá a hatékony döntéshozatalhoz és a 
nyilvánosság bevonásához szükséges 
ismeretek és eszközök biztosítása.

gazdálkodáshoz és azok védelméhez, mely 
fenntartható egyensúlyt eredményez a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrások, valamint a társadalom és a 
gazdaság szükségletei között. A 
tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni: az ökoszisztémák 
működéséről, a társadalmi rendszerekkel 
való kölcsönhatásaikról és a gazdasági és 
emberi jólét fenntartásában betöltött 
szerepükről szóló tudásunk bővítése;
továbbá a hatékony döntéshozatalhoz és a 
nyilvánosság bevonásához szükséges 
ismeretek és eszközök biztosítása.

Or. en

Módosítás 177
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. INKLUZÍV, INNOVATÍV ÉS 
BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

6. AZ EURÓPAI TÁRSADALMAK ÉS 
TÁRSADALMI VÁLTOZÁS 
MEGÉRTÉSE

Or. en

Indokolás

Az inkluzívabb és innovatívabb társadalmak kialakulása érdekében az európai társadalmak 
megértésére kerül a hangsúly. Ezzel az új szemlélettel a humán és a társadalomtudomány 
szerepe kap hangsúlyt. Másrészt a korábbi rész, „Biztonságos társadalmak”, egy új kihívás –
„A szabadság és biztonság védelme Európában” – alá kerül. A különös célkitűzés Európa 
jobb megértése az inkluzívabb és innovatívabb társadalmak kiépítése érdekében.

Módosítás 178
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés az inkluzív, 
innovatív és biztonságos európai 

Európa a jövőjét nagy mértékben 
befolyásoló, jelentős társadalmi-gazdasági 
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társadalmak előmozdítása, tekintettel a 
korábban nem tapasztalt változásokra és a 
növekvő globális egymásrautaltságra.

kihívásokkal néz szembe, mint például:

Or. en

Módosítás 179
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európa a jövőjét nagy mértékben 
befolyásoló, jelentős társadalmi-gazdasági 
kihívásokkal néz szembe, mint például: a
növekvő gazdasági és kulturális 
egymásrautaltság, a társadalom 
elöregedése, a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység, az egyenlőtlenségek és a 
migrációs áramlások, a digitális szakadék 
felszámolása, az innováció és kreativitás 
kultúrájának elősegítése a társadalomban 
és a gazdaságban, továbbá a biztonság és 
szabadság, csakúgy mint a demokratikus 
intézményekbe vetett bizalom és a 
polgárok közötti bizalom biztosítása 
Európa határain belül és azokon túl. Ezek a 
rendkívüli kihívások közös európai
megközelítést kívánnak. Először is:

a növekvő gazdasági és kulturális 
egymásrautaltság, a társadalom 
elöregedése és a demográfiai változás, a 
társadalmi kirekesztés, a szegénység, az 
egyenlőtlenségek és a migrációs 
áramlások, a digitális szakadék 
felszámolása, az innováció és kreativitás 
kultúrájának elősegítése a társadalomban 
és a gazdaságban, továbbá a biztonság és 
szabadság, csakúgy mint a demokratikus 
intézményekbe vetett bizalom és a 
polgárok közötti bizalom biztosítása 
Európa határain belül és azokon túl.
Továbbá az európai közérdekű 
szociálpolitikákat egyre inkább döntő 
fontosságú tényezőnek tekintik az európai 
szociális modell fenntarthatósága 
szempontjából.
Ezek a rendkívüli kihívások az eltérő és 
közös európai megközelítések egyre 
összetettebb struktúráját kívánják, amely 
olyan közös tudományos ismereteken 
alapul, amelyeket csak a humán és 
társadalomtudomány biztosíthat. 

Or. en

Módosítás 180
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az Unióban, mind az országok között, mind 
az országokon belül jelentős 
egyenlőtlenségek állnak fenn. 2010-ben a 
humán fejlettségi mutató, azaz az 
egészségügyi, oktatásügyi és a jövedelem 
területén elért fejlettség összesített 
mutatója az uniós tagállamokat 0,743 és 
0,895 közé sorolja, amely az országok 
közötti jelentős eltérésekre utal. A nemek 
között is nagy mértékű egyenlőtlenségek 
figyelhetők meg: a nemek közötti 
bérkülönbség az Unióban például továbbra 
is 17,8% a férfiak javára. Manapság 
minden hatodik uniós polgárt (mintegy 80 
millió embert) veszélyeztet a szegénység.
Az elmúlt két évtizedben nőtt a szegénység 
a fiatal felnőttek és a gyermekes családok 
körében. A fiatalok munkanélküliségi 
aránya meghaladja a 20%-ot. 150 millió 
európai (a polgárok mintegy 25%-a) még 
nem használta az internetet és talán 
sohasem fog szert tenni megfelelő mértékű 
digitális műveltségre. A politikával 
szembeni közönyösség és a választásokon 
tapasztalható polarizálódás is nőtt, jelezve, 
hogy megrendült a polgároknak a jelenlegi 
politikai rendszerekbe vetett bizalma. A 
fenti számok arról tanúskodnak, hogy 
egyes társadalmi csoportok és közösségek 
folyamatosan kimaradnak a társadalmi-
gazdasági fejlődésből és/vagy a 
demokratikus politikából.

Az Unióban, mind az országok között, 
mind az országokon belül továbbra is
jelentős egyenlőtlenségek állnak fenn.
2010-ben a humán fejlettségi mutató, azaz 
az egészségügyi, oktatásügyi és a 
jövedelem területén elért fejlettség 
összesített mutatója az uniós tagállamokat 
0,743 és 0,895 közé sorolja, amely az 
országok közötti jelentős eltérésekre utal.
A nemek között is nagy mértékű 
egyenlőtlenségek figyelhetők meg: a 
nemek közötti bérkülönbség az Unióban 
például továbbra is 17,8% a férfiak javára.
Manapság minden hatodik uniós polgárt
(mintegy 80 millió embert) veszélyeztet a 
szegénység. Az elmúlt két évtizedben nőtt 
a szegénység a fiatal felnőttek és a 
gyermekes családok körében. A fiatalok 
munkanélküliségi aránya meghaladja a 
20%-ot. 150 millió európai (a polgárok 
mintegy 25%-a) még nem használta az 
internetet és talán sohasem fog szert tenni 
megfelelő mértékű digitális műveltségre. A 
politikával szembeni közönyösség és a 
választásokon tapasztalható polarizálódás 
is nőtt, jelezve, hogy megrendült a 
polgároknak a jelenlegi politikai 
rendszerekbe vetett bizalma. A fenti 
számok arról tanúskodnak, hogy egyes 
társadalmi csoportok és közösségek 
folyamatosan kimaradnak a társadalmi-
gazdasági fejlődésből és/vagy a 
demokratikus politikából.

Or. en

Módosítás 181
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Másodszor: Európa termelékenységi és Európa termelékenységi és gazdasági 
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gazdasági növekedési mutatói az elmúlt 
négy évtizedben viszonylagosan 
csökkentek. Európa részesedése a globális 
tudástermelésben és az innovációs 
teljesítmény terén betöltött vezető szerepe 
a kulcsfontosságú fellendülőben lévő 
gazdaságokhoz (például Brazíliához vagy 
Kínához) képest gyorsan csökken. Noha 
Európa erőteljes kutatóbázissal 
rendelkezik, ezt az innovatív termékek és 
szolgáltatások számára is erős támasszá 
kell tennie. Jóllehet köztudomású, hogy 
Európának többet kell beruháznia a 
tudományba és az innovációba, arra is 
szükség van, hogy ezeket a beruházásokat 
az eddigieknél jobban összehangolja: a 
nemzeti K+F költségvetések több mint 
95%-át uniós koordináció nélkül költik el, 
mely a csökkenő finanszírozási 
lehetőségek idején nagy mértékű 
erőforrás-pazarláshoz vezethet. A 
tagállamok innovációs kapacitásai pedig, 
az utóbbi időben tapasztalható, kis 
mértékű konvergenciát leszámítva 
továbbra is nagyon különbözőek, így mély 
szakadék húzódik a „vezető innovátorok” 
és a „lemaradó innovátorok” között. 
Harmadszor:

növekedési mutatói az elmúlt négy 
évtizedben viszonylagosan csökkentek.
Európa részesedése a globális 
tudástermelésben és az innovációs 
teljesítmény terén betöltött vezető szerepe 
a kulcsfontosságú fellendülőben lévő 
gazdaságokhoz (például Brazíliához vagy 
Kínához) képest gyorsan csökken. Noha 
Európa erőteljes kutatóbázissal 
rendelkezik, ezt az innovatív termékek és 
szolgáltatások számára is erős támasszá 
kell tennie. Jóllehet köztudomású, hogy 
Európának többet kell beruháznia a 
tudományba és az innovációba, arra is
szükség van, hogy ezeket a beruházásokat 
az eddigieknél jobban összehangolja: a 
nemzeti K+F költségvetések több mint 
95%-át külön uniós koordináció nélkül 
költik el, mely a csökkenő finanszírozási 
lehetőségek idején hatalmas veszteséghez
vezethet.

Or. en

Indokolás

Ezzel a kiegyensúlyozatlansággal a „Kiváló tudomány” elnevezésű prioritásnak „A kiválóság 
terjesztése és a részvétel növelése”, újonnan javasolt különös célkitűzés foglalkozik.

Módosítás 182
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a biztonság hiányának számos típusa, 
legyen szó akár bűnözésről, erőszakról, 
terrorizmusról, számítógépes 
támadásokról, a magánélethez való jog 
megsértéséről, vagy a társadalmi-

törölve
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gazdasági zavarok más formáiról, egyre 
inkább érinti a polgárokat. A becslések 
szerint a bűncselekmények közvetlen 
sértettjeinek száma Európában évente a 
75 milliót is elérheti. A bűnözés, 
terrorizmus, illegális tevékenységek, 
erőszak és katasztrófák költségei 2010-ben 
Európában a becslések szerint legalább 
650 milliárd eurót (azaz az Unió GDP-
jének kb. 5%-át) tettek ki. A terrorizmus 
következményeinek szemléletes példája a 
manhattani ikertornyok ellen 2001. 
szeptember 11-én elkövetett támadás. 
Több ezren vesztették életüket, és a 
becslések szerint ez az esemény az USA 
termelékenységében 35 milliárd USD, az 
össztermelésben pedig 47 milliárd USD 
értékű veszteséget okozott, és a következő 
negyedévben a munkanélküliség csaknem 
1%-os emelkedéséhez vezetett. A polgárok, 
a cégek és az intézmények egyre több 
digitális interakcióban és tranzakcióban 
vesznek részt az élet társadalmi, pénzügyi 
és kereskedelmi területein, az internet 
fejlődése azonban a számítástechnikai 
bűnözést is magával hozta, amely évente 
több milliárd euró értékű kárt okoz, és 
megsérti az egyének vagy társaságok 
személyes adatainak védelmét szerte a 
kontinensen. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanságérzet 
növekedése és a váratlan események 
valószínűleg a polgároknak nemcsak az 
intézményekbe, de az egymásba vetett 
bizalmát is megingatják.

Or. en

Indokolás

A biztonsághoz kapcsolódó kérdésekkel a „A szabadság és biztonság védelme Európában” 
című új kihívás keretében foglalkoznak.

Módosítás 183
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 6 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a kihívásokat együttesen, innovatív 
módszerekkel kell kezelni, mivel 
bonyolult, és gyakran előre nem látható 
módon hatnak egymásra. Az innováció 
negatívan befolyásolhatja az integrációt, 
amint azt a digitális szakadék vagy a 
munkaerő-piaci szegmentáció jelensége is 
jól példázza. A társadalmi innováció, a 
társadalmi bizalom és biztonság olykor 
nehezen összeegyeztethetők a 
politikákban, például az európai 
nagyvárosok szociálisan hátrányos 
helyzetű területein. Emellett az innováció 
és a polgárok növekvő igényeinek 
összekötése is arra ösztönzi a politikai 
döntéshozókat, valamint a gazdasági és 
társadalmi élet szereplőit, hogy olyan új 
válaszokat találjanak, amelyek nem veszik 
figyelembe az ágazatok, tevékenységek, 
termékek vagy szolgáltatások között 
fennálló határokat. Az olyan, terjedőben 
lévő jelenségek, mint az internet, a 
pénzügyi rendszerek, az elöregedő 
gazdaság és az ökológiai társadalom 
erőteljesen rámutatnak, mekkora szükség 
van arra, hogy ezekre a kérdésekre az 
inkluzivitási, innovációs és biztonsági 
szempontokat egyidejűleg figyelembe véve 
keressünk választ.

törölve

Or. en

Módosítás 184
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kihívások bonyolultsága és az igények 
fejlődése tehát elengedhetetlenné teszi az 
innovációs kutatást és az olyan új, 
intelligens technológiák, folyamatok és 
módszerek, társadalmi innovációs 

E kihívások bonyolultsága és az igények 
fejlődése tehát elengedhetetlenné teszi az 
innovációs kutatást és az olyan új, 
intelligens technológiák, folyamatok és 
módszerek, társadalmi innovációs 
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mechanizmusok, összehangolt cselekvések 
és intézkedések kidolgozását, amelyek 
előrejelzik vagy befolyásolják a fő európai 
fejleményeket. Szükség van az e 
kihívásokban szerepet játszó mögöttes 
tendenciák és hatások megértésére, 
valamint a szolidaritás, a koordináció és a 
kreativitás olyan sikeres formáinak 
újrafelfedezésére, illetve újbóli 
feltalálására, amelyek Európát a világ többi 
részéhez képest az inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak különleges 
példájává teszik. Ez a harmadik 
országokkal való együttműködés még 
inkább stratégiai megközelítését kívánja
meg. Végül, mivel a biztonsági 
politikáknak kölcsönhatásban kell állniuk 
a különböző társadalmi politikákkal, a
biztonságkutatás társadalmi dimenziója is 
e kihívás fontos aspektusa lesz.

mechanizmusok, összehangolt cselekvések 
és intézkedések kidolgozását, amelyek 
előrejelzik vagy befolyásolják a fő európai 
fejleményeket. Szükség van az e 
kihívásokban szerepet játszó mögöttes 
tendenciák és hatások megértésére, 
valamint a szolidaritás, a koordináció és a 
kreativitás olyan sikeres formáinak 
újrafelfedezésére, illetve újbóli 
feltalálására, amelyek Európát a világ többi 
részéhez képest az inkluzív és innovatív 
társadalmak különleges példájává teszik. A
fő társadalmi kihívásokkal kapcsolatos 
más kutatási területekhez képest még 
inkább arra van szükség, hogy az említett 
kihívások hatékony kezelése érdekében 
mind a célkitűzés-központú (a korábban 
meghatározott konkrét kutatási 
kérdésekre reagáló), mind az alulról 
építkező (a kutatók által önként 
kezdeményezett kutatás alkalmazására sor 
kerüljön. Végül a harmadik országokkal 
való együttműködés még inkább stratégiai 
megközelítését kíván meg.

Or. en

Módosítás 185
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kihívások nincsenek tekintettel az 
országhatárokra, ezért a mobilitás 
(személyek, áruk, szolgáltatások, tőke, de 
a kompetenciák és a tudás 
vonatkozásában is), valamint az 
intézményi együttműködés, az 
interkulturális interakciók és a 
nemzetközi együttműködés formáinak 
összetettebb összehasonlító elemzéseit 
teszik szükségessé. Ha nem értjük meg és 
jelezzük előre jobban a globalizáció 
hajtóerőit, azok az európai országokat az 
együttműködés helyett a versengés felé 

E kihívások nincsenek tekintettel az 
országhatárokra, ezért valamennyi európai 
társadalomra kiterjedő elemzéseket 
tesznek szükségessé. A globalizációval 
összefüggésben a nemzeti és európai 
közpolitikákkal való kapcsolataik nem 
csupán kölcsönösen elismert kutatási 
programok létrehozását teszik lehetővé, 
hanem közös és szilárd európai tudást 
biztosítanak, amely alapján a tényeken 
alapuló európai politikák jobban 
megérthetők és értékelhetők.
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terelik, így Európában a hasonlóságok, 
illetve az együttműködés és a versengés 
közötti helyes egyensúly helyett a 
különbözőségek kerülnek majd előtérbe. 
Az ilyen kritikus társadalmi-gazdasági 
kihívásoknak a kizárólag nemzeti szinten 
történő kezelése azt a veszélyt rejti 
magában, hogy az erőforrások nem 
hatékonyan kerülnek felhasználásra, a 
problémák kiterjednek más európai és 
Európán kívüli országokra, valamint 
fokozódnak azok a társadalmi, gazdasági 
és politikai feszültségek, amelyek 
közvetlenül érinthetik az EK-Szerződésnek 
az értékekre vonatkozó célkitűzéseit, 
különös tekintettel az Európai Unióról 
szóló szerződés I. címében foglaltakra.

Or. en

Módosítás 186
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az inkluzív, innovatív és biztonságos 
társadalmak létrehozásához Európának 
olyan módszerre van szüksége, amely 
maga után vonja az új tudás, technológiák 
és képességek kialakítását, valamint a 
politikai lehetőségek kijelölését. Ez a 
vállalkozás segíteni fog Európának 
abban, hogy ne csak határain belül 
kezelje a kihívásokat, hanem a nemzetközi 
színtéren fellépő globális szereplőként is. 
Ez egyúttal segíteni fog a tagállamoknak 
is a máshol szerzett tapasztalatok 
hasznosításában és saját körülményeiknek 
megfelelő intézkedéseik jobb 
meghatározásában.

törölve

Or. en
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Módosítás 187
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az országok közötti együttműködés új
formáinak elősegítése az Unión belül és 
világszerte, valamint a vonatkozó kutatási 
és innovációs közösségek között ezért e 
kihívás egyik legfontosabb feladata. 
Szükség van a polgárok és a vállalatok 
bevonására, a társadalmi és technológiai 
innovációs folyamatok támogatására, az 
intelligens és a polgárok részvételére 
épülő közigazgatás ösztönzésére, valamint 
a kutatási eredményeken alapuló politikai 
döntéshozatal elősegítésére ahhoz, hogy 
az említett tevékenységek fontosabbá 
váljanak a politikai döntéshozók, a 
társadalmi-gazdasági szereplők és a 
polgárok számára. Ebből a szempontból a 
kutatás-fejlesztés az európai iparágak és 
szolgáltatások versenyképességének 
előfeltétele, különösen a biztonság, a 
digitális fejlődés és a magánélet védelme 
területén.

törölve

Or. en

Módosítás 188
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6 pont – 6.2 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a fő uniós politikák 
kidolgozására, végrehajtására és 
kiigazítására fog irányulni, nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
prioritásokra, a közös kül- és
biztonságpolitikára, valamint az Európai 
Unió belbiztonsági stratégiájára, mely a
katasztrófa-megelőzési és -elhárítási 

Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a fő uniós politikák 
kidolgozására, végrehajtására és 
kiigazítására fog irányulni, nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
prioritásokra. Kapcsolódni fog a közös
programozási kezdeményezésekhez, 
továbbá a Közös Kutatóközpont által 
folytatott közvetlen tevékenységekkel való 



PR\905549HU.doc 129/159 PE489.637v02-00

HU

politikákra is kiterjed. A koordináció a
Közös Kutatóközpont által folytatott 
közvetlen cselekvések révén fog történni.

koordinációra is törekedni fognak.

Or. en

Módosítás 189
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél a szolidaritás és a társadalmi, 
gazdasági és politikai integráció, valamint 
a pozitív interkulturális dinamika 
erősítése Európában és a nemzetközi 
partnerekkel az élvonalbeli tudományos 
kutatás, az interdiszciplinaritás, a 
technológiai haladás és a szervezeti 
innováció révén. Ebben a humán 
tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ 
többi tájához képest viszonyítva is 
elősegítik a szegénység elleni küzdelmet, 
és megelőzik a megosztottság, a 
diszkrimináció és az egyenlőtlenségek 
különböző formáinak kialakulását, 
például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását, és az Unió 
széles körű külső tevékenységeit szolgálja. 
Különleges intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a kiválóság a 
kevésbé fejlett régiókban is 
kibontakozzon, és ezáltal szélesedjen a 
Horizont 2020-ban részvevők köre.

A cél az európai társadalmi kihívások, 
azok társadalmi, gazdasági és politikai 
integrációra gyakorolt hatása, valamint az 
egyének, családok és közösségek jólétére 
és életminőségére vonatkozó elsődleges 
következményei mélyebb megértésének 
elérése. A kezelendő főbb kihívások a 
társadalmi kohézió és jólét európai 
modelljeivel, valamint az egyenlőtlenségek 
és a társadalmi kirekesztés, a demográfiai 
változások és az elöregedő társadalom, az 
életpálya és a család átalakulása, a 
munka- és életkörülmények, a migráció és 
a mobilitás, az oktatás és az élethosszig 
tartó tanulás, a többnyelvűség, a 
társadalompolitikák és a kormányzati 
dinamika területén jelentős tudásbázis 
szükségességével foglalkoznak, figyelembe 
véve ugyanakkor az európai gazdasági és 
társadalmi sokszínűséget.

Ebben a társadalomtudományok és a 
humán tudományok is fontos szerepet 
játszhatnak. A kutatásnak a politikai 
döntéshozókat olyan politikák 
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kidolgozásában kell támogatnia, amelyek 
az európai társadalmakban, és a világ 
többi tájához képest viszonyítva is 
elősegítik a szegénység elleni küzdelmet, 
és megelőzik a megosztottság, a 
diszkrimináció és az egyenlőtlenségek 
különböző formáinak kialakulását, 
például a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, valamint a digitális 
vagy innovációs szakadékokat. A kutatás 
különösen az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását és elfogadását szolgálja.

Or. en

Módosítás 190
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:

A tevékenységek középpontjában a fent 
említett kihívások megértése, európai 
szinten történő összehasonlítása és a
következők fejlesztéséhez való 
hozzájárulás fog állni:

Or. en

Módosítás 191
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés előmozdítása;

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés előmozdítására irányuló 
mechanizmusok, figyelembe véve az 
európai gazdasági és társadalmi 
sokszínűséget, valamint e sokszínűség 
változásának dinamikáját;

Or. en
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Módosítás 192
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rugalmas és befogadó európai 
társadalmak létrehozása;

b) rugalmas és befogadó európai 
társadalmak létrehozására irányuló 
gyakorlatok és politikák az 
egyenlőtlenségek, a demográfiai és a 
családot érintő változások, a mobilitás, az 
oktatás és a szociálpolitikák, valamint az 
állampolgárság területén a tudásbázis 
erősítése révén;

Or. en

Módosítás 193
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – ba alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a társadalmi kohézió és jólét európai 
modelljeinek nemzetközi viszonyítási 
alapként történő kezelése;

Or. en

Módosítás 194
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Európa mint globális szereplő
megerősítése;

c) Európa mint globális szereplő
megerősítésére irányuló intézkedések;

Or. en
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Módosítás 195
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az európai kutatási és innovációs 
szakadék megszüntetése.

törölve

Or. en

Módosítás 196
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén. Különleges
támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek
létrehozása.

A cél az innovatív európai társadalmak és 
politikák létrejöttének elősegítése a 
polgároknak, a vállalatoknak és a 
felhasználóknak a kutatásba és innovációba 
történő bevonása, valamint a 
globalizációval összefüggésben az 
összehangolt kutatási és innovációs 
politikák előmozdítása révén.
Támogatásban részesül az Európai Kutatási 
Térség és az innováció keretfeltételeinek
létrehozásával kapcsolatos kutatás, a 
társadalmi korlátok és lehetőségek jobb 
megértését és az innovációs folyamatban 
betöltött szerepét is beleértve.

Or. en

Módosítás 197
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Innovatív Unió és az Európai Kutatási 
Térség tudásalapjának és támogatásának 
megerősítése;

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

Or. en

Módosítás 198
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az innováció új formáinak 
feltérképezése, beleértve a társadalmi 
innovációt és kreativitást is;

b) az innováció új formáinak 
feltérképezése és megértése, beleértve a 
társadalmi innovációt és kreativitást is;

Or. en

Módosítás 199
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – ba alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kutatási és összehasonlítási 
folyamatok, amelyek kedvező hátteret 
biztosítanak a kreativitásnak és az 
innovációnak;

Or. en

Módosítás 200
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatásban és innovációban történő 
társadalmi szerepvállalás biztosítása;

törölve

Or. en
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Módosítás 201
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 pont – 2 albekezdés – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a harmadik országokkal történő 
koherens és hatékony együttműködés
előmozdítása. Biztonságos társadalmak

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

Or. en

Módosítás 202
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.3 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3.3. Biztonságos társadalmak törölve
A cél a belső és külső biztonságra 
vonatkozó uniós politikák támogatása, a 
kiberbiztonság, bizalom és az adatok 
védelmének biztosítása az egységes 
digitális piacon, ezzel egyidejűleg 
fejlesztve az Unió biztonsági, ikt- és 
szolgáltatási ágazatainak 
versenyképességét Erre az olyan innovatív 
technológiák és megoldások kidolgozása 
révén fog sor kerülni, amelyek kezelik a 
biztonsági réseket, és megelőzik a 
biztonsági kockázatokat. Ezek a 
küldetésorientált cselekvések integrálni 
fogják a különböző végfelhasználók 
(polgárok, vállalatok és közigazgatási 
szervek, köztük a nemzeti és nemzetközi 
hatóságok, a polgári védelem, a 
bűnüldözési szervek, a határőrségek stb.) 
igényeit a biztonsági kockázatok 
alakulása, a magánélet védelme, valamint 
a szükséges társadalmi szempontok 
figyelembevétele érdekében.
A tevékenységek középpontjában a 
következők fognak állni:
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a) a bűnözés és a terrorizmus elleni 
küzdelem;
b) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén;
c) a kiberbiztonság elősegítése;
d) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképességének javítása;
e) a magánélet védelmének és a 
szabadságnak a biztosítása az interneten, 
és a biztonság társadalmi dimenziójának 
erősítése.

Or. en

Indokolás

A biztonsághoz kapcsolódó kérdésekkel a „A szabadság és biztonság védelme Európában” 
című új kihívás keretében foglalkoznak.

Módosítás 203
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 6a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a) A szabadság és biztonság védelme 
Európában
6a1. A különös célkitűzés:
A különös célkitűzés a szabadság védelme 
és biztonság előmozdítása Európában a 
növekvő globális egymásrautaltság és 
fenyegetések összetettségének 
körülményei között.
Európa még sohasem volt ennyire 
békésen egységes, és az európai polgárok 
biztonságának szintje a világ más részeivel 
összehasonlítva igen magas. Európa 
azonban az egyre növekvő globalizáció 
miatt sebezhető, a társadalmaknak ma 
egyre erőteljesebb és összetettebb 
biztonsági fenyegetésekkel kell 
szembenézniük.
A nagyarányú katonai agresszió 
fenyegetése csökkent, a biztonsági 
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aggályok új, sokféle, kölcsönösen 
összekapcsolódó és nemzeteken átívelő 
fenyegetetésekkel kapcsolatosak. Ebből 
fakadóan a biztonság fogalma ma már 
bővebb, mint katonai meghatározása, és 
magába foglal olyan egyéb szempontokat 
is mint például az emberi jogok, a 
környezetkárosítás, a politikai stabilitás és 
a demokrácia, társadalmi kérdések, 
kulturális és vallási identitás és a 
bevándorlás. Ebben az összefüggésben a 
biztonság belső és külső szempontjai 
elválaszthatatlanul összekapcsolódnak 
egymással. A biztonság és a szabadság 
tekintetében jelenleg számos összetett és 
folyamatosan változó fenyegetés áll fenn, 
többek között a terrorizmus, a szervezett 
bűnözés, a kibertámadások, a kalózkodás, 
a regionális instabilitás vagy a természeti 
és az ember okozta katasztrófák. E 
fenyegetések komoly gazdasági és 
társadalmi hatást váltanak ki, és ennek 
megfelelő megelőző és ellenintézkedések 
sorát követelik meg.
A bűnözés, terrorizmus, illegális 
tevékenységek, erőszak és katasztrófák 
költségei 2010-ben Európában a becslések 
szerint legalább 650 milliárd eurót (azaz 
az Unió GDP-jének kb. 5%-át) tettek ki. A 
terrorizmus Európa számos részén 
megmutatta, milyen végzetes 
következményekkel járhat, emberek 
ezreinek halálát és súlyos gazdasági 
károkat okozva. A terrorizmus Európa 
számos részén megmutatta, milyen 
végzetes következményekkel járhat, 
emberek ezreinek halálát és súlyos 
gazdasági károkat okozva. A polgárok, a 
cégek és az intézmények egyre több 
digitális interakcióban és tranzakcióban 
vesznek részt az élet társadalmi, pénzügyi 
és kereskedelmi területein, az internet 
fejlődése azonban a számítástechnikai 
bűnözést is magával hozta, amely évente 
több milliárd euró értékű kárt okoz, és 
sérti az egyének vagy társaságok 
személyes adatainak védelmét szerte a 
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kontinensen. A mindennapi életben 
tapasztalható bizonytalanság növekedése 
és a váratlan események valószínűleg a 
polgároknak nemcsak az intézményekbe, 
de egymásba vetett bizalmát is 
megingatják.
A biztonsági megoldások keresése és 
végrehajtása a biztonság és egyéb értékek 
– mint például a szabadság, a demokrácia, 
az egyenlőség és a jogállamiság – közötti, 
társadalmilag elfogadható egyensúlyra 
való törekvést jelenti. Ennek az 
egyensúlynak kell az európai polgárok 
biztonságának biztosítását célzó minden 
intézkedés alapjául szolgálnia.
6a) Indoklás és európai uniós hozzáadott 
érték
Egyetlen tagállam sem tud egyedül 
válaszolni a fenyegetésekre, mivel a 
biztonsági kihívások többsége határon 
vagy ágazaton átnyúló jellegű, 
következésképpen összetett és átfogó 
összehasonlító elemzéseket, valamint 
megerősített intézményi és nemzetközi 
együttműködést tesz szükségessé.
A szabadság és a biztonság védelme 
érdekében az Uniónak hatékony 
válaszokra van szüksége egy átfogó és 
innovatív bel- és külbiztonsági 
eszközkészlet alkalmazásával. A kutatás és 
az innováció egyértelműen támogató 
szerepet kaphat, amelyet „erőként 
alkalmazhatunk”, jóllehet önmagukban 
nem garantálhatják a biztonságot. A 
kutatási és innovációs tevékenységeknek a 
biztonsági fenyegetések 
megakadályozására, az azoktól való 
elrettentésre, valamint az ellenük való 
felkészülésre és védelemre kell 
irányulniuk. A biztonság ezenkívül olyan 
alapvető kihívásokat is jelent, amelyeket 
nem lehet függetlenül vagy 
ágazatspecifikus módon kezelni, hanem 
ambiciózusabb, összehangolt és 
holisztikus megközelítéseket tesz 
szükségessé.
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A tagállamok közötti, valamint a 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel folytatott együttműködés e 
kihívás központi részét képezi.
Az e kihívás kezelésére nyújtott uniós 
finanszírozás tehát a biztonsági 
fenyegetések megakadályozására, az 
azoktól való elrettentésre, valamint az 
ellenük való felkészülésre és védelemre 
irányuló fő uniós politikák kidolgozását, 
végrehajtását és kiigazítását fogja 
támogatni, a közös kül- és 
biztonságpolitikát, valamint az Európai 
Unió belső biztonsági stratégiáját, amely a 
katasztrófa-megelőzési és -elhárítási 
politikákra is kiterjed.
6a3. A tevékenységek nagy vonalakban
A cél a belső és külső biztonságra 
vonatkozó uniós politikák támogatása, a 
kiberbiztonság, bizalom és az adatok 
védelmének biztosítása az egységes 
digitális piacon, ezzel egyidejűleg 
fejlesztve az Unió biztonsági, ikt- és 
szolgáltatási ágazatainak 
versenyképességét A tevékenységek 
magukban foglalják az innovatív 
megoldások új generációja kutatásának és 
fejlesztésének középpontba helyezését, 
amely az új elképzelésekkel és 
tervezésekkel kapcsolatos munka és 
átjárható szabványok segítségével valósul 
meg. Erre az olyan innovatív technológiák 
és megoldások kidolgozása révén fog sor 
kerülni, amelyek kezelik a biztonsági 
réseket, és megelőzik a biztonsági 
kockázatokat. Ezek a küldetésorientált 
intézkedések integrálni fogják a 
különböző végfelhasználók (polgárok, 
vállalatok és közigazgatási szervek, köztük 
a nemzeti és nemzetközi hatóságok, a 
polgári védelem, a bűnüldözési szervek, a 
határőrségek stb.) igényeit a biztonsági 
kockázatok alakulása, a magánélet 
védelme, valamint a szükséges társadalmi 
szempontok figyelembevétele érdekében.
A tevékenységek középpontjában a 
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következők fognak állni:
a) a polgárok biztonságának növelése, a 
bűzözés és a terrorizmus elleni védelem és 
küzdelem;
b) a kritikus infrastruktúra 
rugalmasságának megőrzése és javítása;
c) a biztonság erősítése a határigazgatás 
révén;
d) a kiberbiztonság elősegítése és javítása;
e) Európa válságokkal és katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképességének javítása;
f) a magánélethez való jog és a szabadság 
biztosítása, valamint a biztonság 
társadalmi dimenziójának növelése, 
ideértve annak társadalmi-gazdasági, 
politikai és kulturális szempontjait is;
g) az Unió belső és külső biztonsági 
politikáinak, valamint a nemzetközi 
tudományos együttműködés szerepének –
mint a béke eszközének – támogatása.

Or. en

Indokolás

A biztonsági dimenzió sajátos természete indokolja a korábbi „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” kihívás szétbontását, és egy új kihívás – „A szabadság és biztonság 
védelme Európában” kihívás létrehozását. A megfogalmazás és a tartalom módosult az 
Európa által a saját területén tapasztalt legnagyobb kihívások hatékony és következetes 
megoldása érdekében.

Módosítás 204
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 2 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió ambiciózus, 2020-ig szóló 
politikai menetrendet határozott meg olyan, 
bonyolult és egymással összefonódó 
kihívások kezelésére, mint a fenntartható 
erőforrás-gazdálkodás és a 
versenyképesség. E kihívások sikeres 
kezeléséhez több tudományterületre 

Az Unió ambiciózus, 2020-ig szóló 
politikai menetrendet határozott meg olyan, 
bonyolult és egymással összefonódó 
kihívások kezelésére, mint a fenntartható 
erőforrás-gazdálkodás és a 
versenyképesség. E kihívások sikeres 
kezeléséhez több tudományterületre 
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kiterjedő, a lehetséges politikai 
megoldások mélyreható értékelésére módot 
adó szilárd tudományos eredményekre van 
szükség. A JRC – az uniós politikai 
döntéshozatal tudományos igényeinek 
kiszolgálójaként betöltött szerepét még 
hangsúlyosabban felvállalva – a 
döntéshozatali folyamat minden 
szakaszában, a kidolgozástól kezdődően a 
végrehajtásig és az értékelésig biztosítja a 
szükséges tudományos és műszaki hátteret.
Ennek érdekében egyértelműen az uniós 
politikai prioritásokra összpontosítja 
kutatásait, s emellett bővíti a több 
tudományterületet érintő szakértelmét. A 
sajátos magán- és nemzeti érdekektől való 
függetlenségének, valamint tudományos-
technikai referenciaként betöltött 
szerepének köszönhetően a JRC segíthet az 
érdekelt felek és a politikai döntéshozók 
között kialakítandó konszenzus 
megtalálásában. A JRC kutatásai a
tagállamok és az uniós polgárok javát 
szolgálják: ez legegyértelműbben az 
egészségügy és a fogyasztóvédelem, a 
környezetvédelem, a biztonság és a 
védelem, valamint a válság- és 
katasztrófakezelés területén nyilvánul meg.

kiterjedő, a lehetséges politikai 
megoldások mélyreható értékelésére módot 
adó szilárd tudományos eredményekre van 
szükség. A JRC – az uniós politikai 
döntéshozatal tudományos igényeinek 
kiszolgálójaként betöltött szerepét még 
hangsúlyosabban felvállalva – a 
döntéshozatali folyamat minden 
szakaszában, a kidolgozástól kezdődően a 
végrehajtásig és az értékelésig biztosítja a 
szükséges tudományos és műszaki hátteret.
Ennek érdekében egyértelműen az uniós 
politikai prioritásokra összpontosítja 
kutatásait, s emellett bővíti a több 
tudományterületet érintő szakértelmét. A 
sajátos magán- és nemzeti érdekektől való 
függetlenségének, valamint tudományos-
technikai referenciaként betöltött 
szerepének köszönhetően a JRC segíthet az 
érdekelt felek és a politikai döntéshozók 
között kialakítandó konszenzus 
megtalálásában. A tagállamok és a régiók 
részesülni fognak a JRC által az
intelligens szakosodási stratégiáik 
tekintetében nyújtott támogatásból és a 
JRC kutatásaiból: ez legegyértelműbben 
az egészségügy és a fogyasztóvédelem, a 
környezetvédelem, a biztonság és a 
védelem, valamint a válság- és 
katasztrófakezelés területén nyilvánul meg.
Az Unió polgárai szintén e kutatások 
kedvezményezettjei lesznek.

Or. en

Indokolás

Az e rendelet 5. cikkében előírtakkal összhangban, a nemzeti és regionális hatóságoknak 
részesülniük kell a Közös Kutatóközpont által az intelligens szakosodási stratégiáik 
fejlesztéséhez nyújtott támogatásból.

Módosítás 205
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 1 pont – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különös célkitűzés a kutatást, az 
innovációt és az oktatást felölelő 
tudásháromszög integrálása, és ezáltal az 
Unió innovációs kapacitásának növelése és 
a társadalmi kihívások kezelése.

A különös célkitűzés a kutatást, az 
innovációt és az oktatást felölelő 
tudásháromszög integrálása, és ezáltal az 
Unió innovációs kapacitásának növelése és
kiszélesítése, valamint a társadalmi 
kihívások kezelése.

Or. en

Módosítás 206
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európának vannak bizonyos strukturális 
hiányosságai az innovációs kapacitást és az 
új szolgáltatások, termékek és eljárások 
felmutatására való képességet illetően. A 
fő nehézségek közé tartozik, hogy Európa 
viszonylag kevéssé sikeres a tehetségek 
idevonzásában és megtartásában, hogy a 
kutatásban rejlő gazdasági és társadalmi 
értékteremtő erő nincs kellően kihasználva,  
hogy a vállalkozói tevékenység szintje 
alacsony, hogy a kiválósági központok 
erőforrásai nagyságrendileg nem elegendők 
a világszintű versenyképességhez, és hogy 
a felsőoktatást, a kutatást és az üzleti 
életet felölelő tudásháromszögön belüli 
európai szintű együttműködésnek túl sok 
akadálya van.

Európának vannak bizonyos strukturális 
hiányosságai az innovációs kapacitást és az 
új szolgáltatások, termékek és eljárások 
felmutatására való képességet illetően. A 
fő nehézségek közé tartozik, hogy Európa 
viszonylag kevéssé sikeres a tehetségek 
idevonzásában és megtartásában, hogy a 
kutatásban rejlő gazdasági és társadalmi 
értékteremtő erő nincs kellően kihasználva,
hogy kevés kutatási eredmény jelentik 
meg a piacon, hogy a vállalkozói 
tevékenység és a vállalkozói szellem
szintje alacsony, hogy a K+F terén 
alacsony a magánbefektetések szintje, 
hogy a kiválósági központok erőforrásai –
többek között az emberi erőforrások –
nagyságrendileg nem elegendők a 
világszintű versenyképességhez, A fenti 
megállapítások valamennyi uniós 
tagállamra érvényesek, és az Unió 
innovációs kapacitását egészében érintik.

Or. en



PE489.637v02-00 142/159 PR\905549HU.doc

HU

Módosítás 207
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT e kérdéseket az európai innovációs 
színtér strukturális változásainak 
előmozdításával igyekszik rendezni.  
Ehhez pedig elő fogja segíteni a 
legszínvonalasabb felsőoktatás, kutatás és 
innováció integrálását, s ezáltal újfajta, 
innovációserkentő körülmények 
kialakítását, valamint elő fogja mozdítani 
és támogatni fogja egy új vállalkozói 
nemzedék megjelenését. Az EIT ilyen 
módon messzemenően hozzá fog járulni az 
Európa 2020 stratégia – és különösen az
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az 
ifjúság” kiemelt kezdeményezések –
célkitűzéseinek eléréséhez.

Az EIT e kérdéseket az európai innovációs 
színtér strukturális változásainak 
előmozdításával igyekszik rendezni.  
Ehhez pedig elő fogja segíteni a 
legszínvonalasabb felsőoktatás, kutatás és 
innováció integrálását, s ezáltal újfajta, 
innovációserkentő körülmények 
kialakítását, valamint elő fogja mozdítani 
és támogatni fogja egy új vállalkozói 
nemzedék megjelenését, és ösztönzi az 
innovatív induló vállalkozások 
létrehozását. Az EIT ilyen módon 
messzemenően hozzá fog járulni az Európa 
2020 stratégia – és különösen az
„Innovatív Unió” és a „Mozgásban az 
ifjúság” kiemelt kezdeményezések –
célkitűzéseinek eléréséhez. Az EIT 
tevékenységei – a TIT-eken keresztül –
hozzájárulnak a „Horizont 2020” 
keretprogramban meghatározott 
„társadalmi kihívások” és a „vezető szerep 
az alap- és az ipari technológiák 
területén” pillérek szerinti konkrét 
célkitűzések megvalósításához.

Or. en

Indokolás

Fontos a TIT-ek tevékenységének a „Horizont 2020” egyéb részeiben meghatározott, más 
vonatkozó célkitűzésekkel való összekapcsolása.

Módosítás 208
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 2 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT sajátossága, hogy a felsőoktatást és 
a vállalkozói tevékenységet a kutatással és 
az innovációval integrálja, ezek együtt 

Az EIT sajátossága, hogy a felsőoktatást és 
a vállalkozói tevékenységet a kutatással és 
az innovációval integrálja, ezek együtt 
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ugyanis egyazon innovációs lánc 
különböző szemei az Unióban és annak 
határain túl

ugyanis egyazon innovációs lánc 
különböző szemei az Unióban és annak 
határain túl, ami a piacon megjelenő 
innovatív szolgáltatások, termékek és 
eljárások növekedését eredményezi.

Or. en

Módosítás 209
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 2 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 
vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. . A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli.
Mindegyik TIT éves üzleti tervet készít, 
amely ambiciózus, az oktatástól a 
vállalkozásteremtésig terjedő tevékenységi 
kört ölel fel, egyértelmű célokat és 
feladatokat jelöl meg, és egyaránt törekszik 
piaci és társadalmi hatás elérésére. A TIT-
ek részvételére, értékelésére és nyomon 
követésére vonatkozó jelenlegi szabályok 
gyorsított, az üzleti szektorra jellemző 
döntéshozatalt tesznek lehetővé.

Tudományos és innovációs társulásai (TIT) 
révén az EIT üzleti logikát követ. A 
vezetői szellem előfeltétel: mindegyik TIT 
élén egy igazgató áll. . A döntéshozatal 
ésszerűsítése érdekében a TIT mindegyik 
partnerét egy-egy jogalany képviseli.
Mindegyik TIT éves üzleti tervet készít, 
amely ambiciózus, az oktatástól a 
vállalkozásteremtésig terjedő tevékenységi 
kört ölel fel, egyértelmű célokat és 
feladatokat jelöl meg, és egyaránt törekszik 
piaci és társadalmi hatás elérésére. A TIT-
ek részvételére, értékelésére és nyomon 
követésére vonatkozó jelenlegi szabályok 
gyorsított, az üzleti szektorra jellemző 
döntéshozatalt tesznek lehetővé. A TIT-
eknek azonban – mivel a finanszírozásuk 
állami forrásokból is történik –
elszámoltathatónak kell maradniuk, és 
nyitott és átlátható módon kell 
működniük, különösen a tevékenységi 
területükön jelen lévő más szereplők felé.

Or. en

Indokolás

A TIT-ek nyilvános részvétele átláthatóságot és nyitottságot kíván meg, a megalapozatlan 
megkülönböztetés elkerülése és a részvétel kiszélesítése érdekében.
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Módosítás 210
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT TIT-jei ipari, felsőoktatási, kutatási 
és technológiai intézetek magas fokon 
integrált egyesülései, amelyek 
kiválóságukról nevezetesek. A TIT-ek 
lehetőséget teremtenek arra, hogy 
világszínvonalú partnerek újfajta, 
határokon átnyúló felállásban egyesítsék 
erőiket, optimalizálják a meglévő 
erőforrásokat, és új üzleti lehetőségekhez 
férjenek hozzá olyan értékláncok 
kialakításával, amelyek alkalmasak a 
kockázatosabb, nagyobb léptékű kihívások 
kezelésére.

Az EIT TIT-jei ipari, felsőoktatási, kutatási 
és technológiai intézetek magas fokon 
integrált egyesülései, amelyek 
kiválóságukról nevezetesek. A TIT-ek 
lehetőséget teremtenek arra, hogy 
világszínvonalú partnerek újfajta, 
határokon átnyúló felállásban egyesítsék 
erőiket, optimalizálják a meglévő 
erőforrásokat, és új üzleti lehetőségekhez 
férjenek hozzá olyan értékláncok 
kialakításával, amelyek alkalmasak a 
kockázatosabb, nagyobb léptékű kihívások 
kezelésére. Alapvető fontosságú, hogy a 
TIT-ek lehetőséget biztosítsanak a kkv-k 
számára ahhoz, hogy tevékenységeikben 
teljes körűen részt vehessenek: A részvétel 
új elképzeléseket hozó új belépők előtti 
kiszélesítését, és különösen a kkv-k 
részvételének növelését be kell építeni a 
TIT-ek növekedési stratégiájába.

Or. en

Indokolás

A TIT-eknek nyitottnak kell lenniük a kkv-k részvétele előtt, mivel a kkv-k alkotják az európai 
ipar legnagyobb részét.

Módosítás 211
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 2 pont – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tehetség az innováció egyik 
alapösszetevője. Az EIT felkarolja az 
embereket és támogatja kölcsönhatásra 
lépésüket, hiszen innovációs modelljének 
középpontjába az egyetemi hallgatókat, a 
kutatókat és a vállalkozókat állítja. Az EIT 
a tehetséges embereknek vállalkozói és 

A tehetség az innováció egyik 
alapösszetevője. Az EIT felkarolja az 
embereket és támogatja kölcsönhatásra 
lépésüket, hiszen innovációs modelljének 
középpontjába az egyetemi hallgatókat, a 
kutatókat és a vállalkozókat állítja. Az EIT 
a tehetséges embereknek vállalkozói és 
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kreatív kultúrát, valamint 
multidiszciplináris műveltséget közvetít: 
mesterképzéseket és doktori képzéseket lát 
el saját védjegyével, amelyet a kiválóság 
nemzetközileg elismert jelévé kíván tenni.
Az EIT ezáltal erőteljesen támogatja a 
tudásháromszögön belüli mobilitást.

kreatív kultúrát, valamint 
multidiszciplináris műveltséget közvetít: 
mesterképzéseket és doktori képzéseket lát 
el saját védjegyével, amelyet a kiválóság 
nemzetközileg elismert jelévé kíván tenni.
Az EIT ezáltal biztosítja az európai 
szellemi tőke optimális fejlesztését és 
dinamikus kihasználását, és erőteljesen 
támogatja a tudásháromszögön belüli 
mobilitást.

Or. en

Módosítás 212
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 3 pont – 2 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT arra törekszik, hogy felszabadítsa 
az emberek innovációs képességét, és 
ötleteiket hasznosítsa, függetlenül az 
innovációs láncban elfoglalt helyüktől. Az 
EIT így segíteni fog abban is, hogy 
megoldódjon az „európai paradoxon”, 
amely abban áll, hogy a meglévő kiváló 
kutatásban rejlő lehetőségek messze 
nincsenek kihasználva. Ezáltal az EIT elő 
fogja segíteni az ötletek piacosítását. Az 
EIT – elsősorban TIT-jei révén és a 
vállalkozó szellem ösztönzésének 
középpontba állításával – új üzleti 
lehetőségeket fog teremteni mind start-up 
és spin-off cégek formájában, mind a 
meglévő cégek keretein belül.

Az EIT arra törekszik, hogy felszabadítsa 
az emberek innovációs képességét, és 
ötleteiket hasznosítsa, függetlenül az 
innovációs láncban elfoglalt helyüktől. Az 
EIT így segíteni fog abban is, hogy 
megoldódjon az „európai paradoxon”, 
amely abban áll, hogy a meglévő kiváló 
kutatásban rejlő lehetőségek messze 
nincsenek kihasználva. Ezáltal az EIT elő 
fogja segíteni a tudás- és 
technológiatranszfert az ötletek piacra 
vitele érdekében. Az EIT – elsősorban 
TIT-jei révén és a vállalkozó szellem 
ösztönzésének középpontba állításával – új 
üzleti lehetőségeket fog teremteni mind 
start-up és spin-off cégek formájában, 
mind a meglévő cégek keretein belül. A 
hangsúly nem csak a technológiai 
innovációkra, hanem a szociális és nem 
technológiai innovációra, valamint a 
szociális vállalkozói tevékenységek 
előmozdítására is helyeződik.

Or. en



PE489.637v02-00 146/159 PR\905549HU.doc

HU

Indokolás

Támogatni kell a szociális innovációt és a szociális vállalkozói tevékenységet, amelyekre 
szintén szükség van Európa teljesítményének javításához a tudomány és az innováció terén.

Módosítás 213
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 3 pont – b pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal, 
például az éghajlatváltozással vagy az 
energiarendszer fenntarthatóságával. A fő 
társadalmi kihívások átfogó kezelése révén 
az EIT előmozdítja a tudományterületeket 
összekötő, illetve ötvöző 
szemléletmódokat, és a TIT-ekben részt 
vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében.

Az EIT stratégiája és tevékenysége 
kiemelten foglalkozik a jövőre nézve 
rendkívül fontos társadalmi kihívásokkal, 
például az éghajlatváltozással vagy az 
energiarendszer fenntarthatóságával. A fő 
társadalmi kihívások átfogó kezelése révén 
az EIT előmozdítja a tudományterületeket 
összekötő, illetve ötvöző 
szemléletmódokat, és a TIT-ekben részt 
vevő partnereknek segít kutatási 
erőfeszítéseik célirányossá tételében. Az 
EIT – technológiai és ipari fókuszának 
szükségszerű kiegészítéseként – különösen 
létrehozza a nem technológiai, szervezeti 
és rendszerinnovációkhoz, valamint a
szociális vállalkozói tevékenységekhez 
szükséges potenciált.

Or. en

Indokolás

Támogatni kell a szociális innovációt és a szociális vállalkozói tevékenységet, amelyekre 
szintén szükség van Európa teljesítményének javításához a tudomány és az innováció terén.

Módosítás 214
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 3 pont – d pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT arra törekszik, hogy az új 
innovációs megközelítések előharcosa 
legyen, és hogy közös innovációs és 
tudásátadási kultúrát alakítson ki egyebek 

Az EIT arra törekszik, hogy az új 
innovációs megközelítések előharcosa 
legyen, és hogy közös innovációs és 
tudásátadási kultúrát alakítson ki, különös 
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mellett a TIT-ek sokféle tapasztalatainak 
különféle terjesztési mechanizmusok –
például érdekelt felek fóruma és 
ösztöndíjprogram – révén történő 
megosztásával.

figyelemmel a kkv-kre. Erre egyebek 
mellett a TIT-ek sokféle tapasztalatainak 
különféle terjesztési mechanizmusok –
például érdekelt felek fóruma, közösen 
használt szabadalmak és ösztöndíjprogram 
– révén történő megosztásával kerülhet 
sor.

Or. en

Módosítás 215
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 3 pont – f pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EIT jelentősen hozzá fog járulni a
„Horizont 2020” keretprogramban kijelölt 
célok eléréséhez, különösen azáltal, hogy a 
társadalmi kihívásokkal az érintett 
területek egyéb kezdeményezéseit 
kiegészítve foglalkozik. Az EIT alkalmat 
ad új, egyszerűsített finanszírozási és 
irányítási megközelítések kipróbálására, s 
ezáltal úttörő szerepet fog betölteni az 
európai innovációs színtéren. Az EIT 
finanszírozási szemlélete a köz- és 
magánforrásokat mozgósító erős húzóerőn 
alapul. Ezenkívül teljesen újfajta 
eszközöket fog alkalmazni egyes 
tevékenységeknek az EIT Alapítványból 
való célzott finanszírozására.

Az EIT jelentősen hozzá fog járulni a
„Horizont 2020” keretprogramban kijelölt 
célok eléréséhez, különösen azáltal, hogy a 
társadalmi kihívásokkal az érintett 
területek egyéb kezdeményezéseit 
kiegészítve foglalkozik. Az EIT alkalmat 
ad új, egyszerűsített finanszírozási és 
irányítási megközelítések kipróbálására, s 
ezáltal úttörő szerepet fog betölteni az 
európai innovációs színtéren. Az éves 
hozzájárulás jelentős részét versenyalapú 
módon osztják ki a TIT-ek számára, éves 
tervük, célkitűzéseik, elért eredményeik és 
további potenciáljuk értékelése alapján. 
Az EIT finanszírozási szemlélete a köz- és 
magánforrásokat mozgósító erős húzóerőn 
alapul. Ezenkívül teljesen újfajta 
eszközöket fog alkalmazni egyes 
tevékenységeknek az EIT Alapítványból 
való célzott finanszírozására.

Or. en

Indokolás

A különböző TIT-ek számára nyújtott éves hozzájárulásokat az elért haladáshoz és 
eredményekhez kell kötni.
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Módosítás 216
Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Horizont 2020” keretprogramra 
irányadó indikatív bontás a következő
(millió EUR):

A „Horizont 2020” keretprogramra 
irányadó bontás a következő (millió EUR):

Or. en

Módosítás 217
Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – első csillagos megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből 8 975 millió EUR az információs és 
kommunikációs technológiákra (IKT) –
azon belül 1 795 millió EUR a fotonikára, 
valamint mikro- és nanoelektronikára –,
4 293 millió EUR a nanotechnológiára, a 
fejlett anyagokra és a korszerű gyártásra és 
feldolgozásra, 575 millió EUR a 
biotechnológiára és 1 737 millió EUR a 
világűrre szánt keret. Ennek következtében
6 663 millió EUR áll rendelkezésre a 
legfontosabb alaptechnológiák 
támogatására.

*Ebből 57,6% az információs és 
kommunikációs technológiákra (IKT) –
azon belül 20% a fotonikára, valamint 
mikro- és nanoelektronikára –, 27,6% a 
nanotechnológiára, a fejlett anyagokra és a 
korszerű gyártásra és feldolgozásra, 3,7% a 
biotechnológiára és 1,1% a világűrre szánt 
keret. Ennek következtében 42,8% áll 
rendelkezésre a legfontosabb 
alaptechnológiák támogatására.

Or. en

Módosítás 218
Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – második csillagos megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből az összegből várhatóan körülbelül
1 1131 millió EUR jut a stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET-terv) 
projektjeinek megvalósítására. Az 
összegnek mintegy harmada jut a kkv-kre.

** Ebből az összegből várhatóan 
körülbelül 28,3% jut a stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET-terv) 
projektjeinek megvalósítására. Az 
összegnek mintegy harmada jut a kkv-kre.
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Or. en

Módosítás 219
Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – harmadik csillagos megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

*** A teljes összeg rendelkezésre 
bocsátása a 6. cikk (3) bekezdése szerinti 
előirányzatokon keresztül történik. Az 
1 652 millió EUR összegű második 
előirányzatot a „Társadalmi kihívások” 
prioritás és a „Vezető szerep az alap- és az 
ipari technológiák területén” különös 
célkitűzés költségvetése terhére, indikatív 
alapon és a 26. cikk (1) bekezdése szerinti 
felülvizsgálat függvényében kell 
rendelkezésre bocsátani, arányossági 
alapon. PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

törölve

Or. en

Módosítás 220

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A költségvetés bontása – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

I Kiváló tudomány, azon belül: 27818

1. Európai Kutatási Tanács 15008

2. Jövőbeni és feltörekvő technológiák 3505

3. Marie Curie készségfejlesztési, képzési és pályafutás-fejlesztési cselekvések 6503

4. Európai kutatási infrastruktúra (beleértve az elektronikus infrastruktúrát is) 2802

II Ipari vezető szerep, azon belül: 20280

1. Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén* 15580, ebből 500 az EIT 
céljára
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2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás** 4000

3. Innováció a kis- és középvállalkozásoknál 700

III Társadalmi kihívások, azon belül: 35888

1. Egészségügy, demográfiai változások és jólét 9077, ebből 292 az EIT 
céljára

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

4694, ebből 150 az EIT 
céljára

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 6537, ebből 210 az EIT 
céljára

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 7690, ebből 247 az EIT 
céljára

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok 3573, ebből 115 az EIT 
céljára

6. Inkluzív, innovatív és biztonságos társadalmak 4317, ebből 138 az EIT 
céljára

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 1542 + 1652***

a Közös Kutatóközpont nem nukleáris közvetlen cselekvései 2212

ÖSSZESEN 87740

Módosítás

I Kiváló tudomány, azon belül: 33,2%

1. Európai Kutatási Tanács 15,7%

2. Jövőbeni és feltörekvő tudomány és technológiák 3,5%

3. Marie Curie készségfejlesztési, képzési és pályafutás-fejlesztési cselekvések 9,1%

4. Európai kutatási infrastruktúra (beleértve az elektronikus infrastruktúrát 
is) 3,6%

5. A kiválóság növelése 0,9%

6. Tudomány és társadalom 0,4%

II Ipari vezető szerep, azon belül: 24,0%

1. Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén* 17,2%

2. Kockázatfinanszírozáshoz jutás** 4,0%

3. Innováció a kis- és középvállalkozásoknál 2,8%
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III Társadalmi kihívások, azon belül: 37,7%

1. Egészség és jólét 10,2%

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság 4,9%

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 7,1%

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 8,0%

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok 3,6%

6. Az európai társadalmak és társadalmi változások megértése 2,0%

7. A szabadság és biztonság védelme Európában 1,9%

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 3,1%

a Közös Kutatóközpont nem nukleáris közvetlen cselekvései 2,1%

ÖSSZESEN 100%

Or. en

Módosítás 221

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET

„HORIZONT 2020”
„Eszközök” eszköztár

A „Horizont 2020”, többszörös 
célkitűzései, jellemzői és a keretébe 
tartozó különféle tevékenységek átfogó 
jelleg azt diktálja, hogy többféle 
végrehajtási eszköz („eszközök”) álljon 
rendelkezésre, amelyek rugalmasan 
felhasználhatók. 
A következő táblázat célja, hogy 
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áttekintést nyújtson a „Horizont 2020” 
keretprogramban javasolt eszköztárról, 
amely az Unió pénzügyi támogatásában 
részesül.
Az eszköztár az egymást követő kutatási 
keretprogramok során nyert 
tapasztalatokra épít, néhány javítással és 
az eszköz egyszerűsítésére irányuló 
általános erőfeszítéssel. Csak nagyon 
kevés új eszközt vezettek be a 
„Horizont 2020” keretprogramba, a 
résztvevők egyértelmű igényeire reagálva 
és a hetedik keretprogramban végzett 
tesztelést követően.
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Elsődleges célkitűzések Leírás A finanszírozás1/ 
végrehajtás elsődleges 

formája

Egyéneknek nyújtott 
támogatás 

(EKT) Európai Kutatási 
Tanács

Úttörő kutatást folytató egyéni kutatók Támogatás

Marie Skłodowska –
Curie-cselekvések

Kutatói képzés és kutatói pálya és tudáscsere határokon és ágazatokon átnyúló mobilitás 
révén

Támogatás

Együttműködésen alapuló 
kutatás és innováció 
támogatása 

Együttműködési projektek Egyetemek, kutatást végző szervezetek és vállalkozások (ideértve a kkv-kat), közös 
célkitűzésekkel és megosztott kapacitással végzett közös együttműködésben, konkrét kutatási 
és innovációs eredmények elérése érdekében 

[a FEST (jövőbeni és feltörekvő tudományágak és technológiák) tudományos és műszaki 
tudományágakon ível át, radikálisan új technológiák alapját teremtve meg]

Támogatások, pénzdíjak, 
beszerzés

Kkv-knak nyújtott külön 
támogatás

Kkv-intézkedés (SBIR-
típusú) 

A korai szakaszban végrehajtott nagy kockázatú kutatás és innováció finanszírozásában 
keletkezett rés kitöltése a teljes innovációs ciklust lefedő, szakaszos támogatás révén, az 
innovatív kkv-k minden típusát megcélozva 

Támogatás
Pénzügyi eszközök 
(adósság- és 
tőkefinanszírozás)

Csúcstechnológiai kkv-k 
támogatása

A K+F területén tevékeny kkv-k piacorientált innovációja, a kutatásintenzív ágazatokat 
megcélozva

[EUMSZ 185. cikke] 

Infrastruktúra tekintetében 
nyújtott támogatás

Európa valamennyi kutatója és Európán kívüli kutatók számára hozzáférhetővé tett és általuk 
szabadon használható, világszínvonalú kutatási infrastruktúrák támogatása 

Támogatások, beszerzés

A finanszírozás 
kiegyensúlyozásának 
támogatása

A kutatási-fejlesztési és innovációalapú cégek és projektek hitel- és tőkealapú finanszírozási 
lehetőségeinek – valamennyi fejlődési szakaszban jelentkező – szűkösségégének megoldása

Pénzügyi eszközök 
(adósság- és 
tőkefinanszírozás)

Partnerség támogatása

                                               
1 A „Horizont 2020” keretprogramban négy alapvető finanszírozási forma létezik: támogatások, pénzdíjak, beszerzések és pénzügyi eszközök (adósság és tőkefinanszírozás).
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A köz- és magánszféra 
közötti partnerségek
(szerződéses PPP-k)

Partnerek közötti szerződéses megállapodás, amelyben rögzíteni kell a partnerség 
célkitűzéseit, a partnerek mindegyikének kötelezettségvállalásait, a fő eredményességi 
mutatókat és a létrehozandó outputokat

Támogatás 

A köz- és magánszféra 
közötti partnerségek
(közös technológiai 
kezdeményezések)

Az állami és magánszférabeli partnerek között létrejött közös vállalkozások, amelyek esetében 
e partnerségi formát az elérendő célkitűzések hordereje és a szükséges források 
nagyságrendje indokolja, magánszféra általi elkötelezettségből és a szükséges forrásokból 
adódóan

[EUMSZ 187. cikk]1

A közszektoron belüli 
társulások 
(ERA Net, közös 
programozási 
kezdeményezések 
lehetséges támogatása) 

A közszektoron belüli társulásokat szolgáló struktúrák előkészítése és létrehozása Támogatás

A közszektoron belüli 
társulások 
(185. cikk) 

Kutatási és innovációs programok vagy tevékenységek kidolgozása és végrehajtása 
tekintetében nyújtott közös támogatás regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű 
közszférabeli vagy közfeladatot ellátó szervek által 

[EUMSZ 185. cikk]ii

Tudományos és 
innovációs társulások 
(TIT-ek)

Fokozottan integrált partnerségek, amelyek különböző társadalmi kihívások köré, hosszú 
távra egyetemeket, kutatóközpontokat, kis- és nagyvállalkozásokat, valamint más innovációs 
szereplőket tömörítenek.

[EUMSZ 173. cikk (3) 
bekezdés]ii

Or. en

                                               
1 A rendelkezésre álló finanszírozási formákat letelepedett jogalany is igénybe veheti.
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INDOKOLÁS

A hetedik keretprogramtól a “Horizont 2020” keretprogramig 

A „Horizont 2020” keretprogramra vonatkozó bizottsági javaslat most először von egységes 
keret – „az európai uniós kutatás- és innováció-finanszírozás közös stratégiai kerete” (angol 
rövidítése: CSFRI) – alá olyan különböző elemeket, amelyek mindeddig nélkülözték a közös 
perspektívát: a hetedik kutatási keretprogram, valamint a versenyképességi és innovációs 
program utódjait, mindkettő esetében az Európai Innovációs és Technológiai Intézet égisze 
alatt. Ehhez két jogalapot kombinál: az iparról és a beruházásról szóló 173. és 182. cikket. 

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a „Horizont 2020” keretprogram egyes elemei, amelyek 
nagy mértékben átveszik az Európai Parlament korábbi állásfoglalásaiban kifejtett ajánlásokat 
(Merkies-jelentés, Carvalho-jelentés, Audy-jelentés és Matias-jelentés): 

 az alapkutatástól a piacig terjedő teljes innovációs lánc egyetlen program alatt történő 
összevonása;

 a globális kihívások egyértelmű középpontba állítása, finanszírozást biztosítva a 
polgárok aggodalmaira adandó válaszokra irányuló kutatáshoz és innovációhoz olyan 
témákban – csupán néhányat megemlítve –, mint az éghajlatváltozás, az 
élelmiszerbiztonság vagy az energia hiánya és a tiszta víz; 

 az európai iparágak versenyképességének erőteljesebb hangsúlyozása; 
 az alulról jövő kezdeményezések, valamint a csúcstechnológiára vonatkozó kutatás 

részarányának növelése révén nagyobb lehetőségek nyújtása a tudás határait 
kiterjeszteni kívánó tudósok számára;  

 a multidiszciplinaritás erőteljesebb hangsúlyozása, új hozzáadott érték teremtésének 
céljával; 

 az innovációs politikák széles körű meghatározása, amely magába foglalja a szociális 
innovációt is;  

 előrelépés a program egyszerűsítése tekintetében.

Az alábbiakban a program néhány, különösen relevánsnak tekinthető irányvonalait 
ismertetjük. 

Válságkezelés

A pénzügyi és gazdasági válság nyilvánvalóvá tette az európai termelési modell 
fogyatékosságait. Annak érdekében, hogy Európa megerősödve kerüljön ki a válságból, 
valamint az európai gazdaság talpra állításának céljával az „Európa 2020” stratégia a 
kutatásra és az innovációra összpontosítja figyelmét, mint olyan eszközökre, amelyek 
előrelépést biztosítanak a tudásalapú gazdaság felé, és kiegyensúlyozottabb, diverzifikáltabb 
és fenntarthatóbb növekedés garantálását tesznek lehetővé.  

Az „Európa 2020” stratégia pártfogásába vett, a foglalkoztatás, a termelékenység és a 
társadalmi kohézió magas szintjén alapuló gazdasági modell azonban csak akkor lehet sikeres, 
ha mind a gazdasági, mind pedig az emberi erőforrások tekintetében garantált a kutatási és 
innovációs rendszer stabilitása. Másképpen megfogalmazva, a kutatás-fejlesztés és az 
innováció területén eszközölt beruházások megkurtítása szükségszerűen károsan hat a 
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tudományos és technológiai rendszer teljesítményére és tudásteremtő kapacitására is, ami 
végső soron negatív következményekkel jár versenyképességünkre és társadalmi jólétünkre
nézve. Ebből következően semmiképpen sem csökkenthetők a kutatásra és innovációra 
vonatkozó közösségi politika finanszírozására szánt előirányzatok, sőt, azokat növelni kell. 
Az előadó szerint ennek érdekében – hogy az új program kiterjedhessen az innovációra is, 
valamint szélesíthesse eszköztárát – a „Horizont 2020” keretprogram költségvetését a hetedik 
keretprogram költségvetésének kétszeresére kell emelni. 

Miként azt már említettük, a versenyképességünket alakító másik változót az emberi 
erőforrások jelentik: kutatók nélkül nem létezik kutatás-fejlesztés és innováció sem, amire az 
általunk óhajtott gazdasági növekedést építhetnénk. A Bizottság becslései szerint a GDP 3%-
ának megfelelő beruházási célkitűzés megvalósítása egymillió új kutató bevonását jelenti a 
rendszerbe. Ugyanakkor minden elemzés azt mutatja, hogy a jelenlegi helyzetben a 
meghatározó körülmények nem teszik lehetővé e számszerű célkitűzés megvalósítását: 
számos szakterületre nem sikerül a legjobb tanulókat vonzani, a kutatásra szánt költségvetési 
keretek megnyirbálása fokozza az „agyelszívás” jelenségét, és a kutatók körében a 
pályaelhagyás már most is túlságosan nagy részarányt ért el. A fent ismertetett okok 
késztették arra az előadót, hogy a jelentésben egy sor módosítást eszközöljön, amelyek célja a 
legjobb kutatói tehetség vonzása, megtartása és előmozdítása, valamint az emberi 
erőforrásokra vonatkozó mutató alapelemként való beépítése a „Horizont 2020” keretprogram 
értékelésébe.

Az innovációs lánc folytonosságának biztosítása 

A kutatás, az innováció és a gazdasági fejlődés közötti összefüggések feltárásával foglalkozó 
szakirodalomban már széleskörűen elterjedt nézet, hogy az Európai Unió 
versenyképességének alacsonyabb szintje az innovációs lánc e három eleme közötti 
viszonyok fogyatékosságával magyarázható. Az előadó ezért úgy véli, hogy kutatási és 
innovációs tevékenységek egyetlen folyamatba szervezése jó irányba tett lépés a tudás és a 
technológia hatékony átadásának biztosítása érdekében, ami termékek, szolgáltatások és új 
munkahelyek formájában ölthet majd testet. 

Ennek tükrében a program új szerkezetének erőssége akár legfőbb gyengeségévé fordulhat át, 
amennyiben nem sikerül egyensúlyt teremteni egyes részei között, különösen költségvetési 
szempontból. A súlypont áthelyezése a demonstrációs tevékenységre, a prototípusokra és a 
piacközeli (market ready) projektekre hátrányos hatást gyakorolhat az alapkutatásra – amely 
sokszor áttörő innovációk forrása, amelyek új szükségleteket, piacokat és felhasználásokat 
hoznak létre –, és háttérbe szoríthatja az alkalmazott kutatást is. A kutatás e két típusa hosszú 
távú megközelítést igényel, és egyenletes finanszírozásra van szüksége.

Ugyancsak biztosítani kell az innovációs ciklus különböző szakaszainak szerves egységét. 
Talán még sohasem volt ennyire fontos a különböző kutatási területek és eszközök közötti 
összefüggések meghatározása és annak megteremtése, hogy az alapkutatás és a piac közötti 
állomások egymással koherens rendszert alkossanak, és megfelelően beépüljenek a 
technológia átadásának folyamatába. A jelentésnek vannak ilyen irányba mutató elemei, 
például a belső igazgatás javítása ágazati irányítóbizottságok létrehozásával, a 
multidiszciplinaritás megerősítése vagy koncepcióigazolási vizsgálat bevezetése a program 
tőkefinanszírozó eszközében. 
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A kiválóság megszilárdítása 

Ami a tudományos teljesítményt illeti, Európa az Egyesült Államok mögött továbbra is a 
második legnagyobb kutatási-fejlesztési központ, mögöttünk álló versenytársaink azonban 
egyre csökkentik a lemaradásukat. Európa tudományos alapjának magasabb kiválósági szintre 
emelése, valamint a jövő tudományos tehetségeinek kibontakoztatása ennélfogva teljes 
mértékben indokolt, az előadó tehát azt javasolja, hogy a „tudományos kiválóság” pillér a 
program teljes összköltségvetésének egyharmadát kapja meg.  

Válaszadás a globális kihívásokra

A kutatás és az innováció kulcsfontosságú tényezők az Európa előtt álló nagy társadalmi 
kihívásokra adandó hatékony válaszok megtalálása és alkalmazása tekintetében. Ha ezekre a 
kihívásokra sikerül megoldásokat találni, akkor ez egyúttal jelentősen hozzájárulhat a 
gazdasági növekedéshez és a versenyképesség megerősítéséhez is. 

Tekintettel a problémák nagyságrendjére, érthető, hogy a nagy társadalmi kihívások 
gyakorlatilag megegyeznek a hetedik keretprogram idején fennálló kihívásokkal, jóllehet az 
energia kérdése azóta Európa legaggasztóbb gondjává lépett elő. Az energiára vonatkozó 
célkitűzésre elkülönített költségvetés ezért a hetedik keretprogramhoz képest jelentősen 
megemelkedett, amint azt az Európai Parlament számos állásfoglalásában igényelte is. Ezen 
kívül, az előadó a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében az Unió által kitűzött célok elérésének 
támogatásául helyénvalónak tartotta annak biztosítását, hogy a „Biztonságos, tiszta és 
hatékony energia” kihívásra előirányzott finanszírozás kétharmadát a megújuló 
energiaforrásokra fordítsák. 

Az előadó fenntartja a Bizottság által javasolt szerkezetet, kivéve az „Inkluzív, innovatív és 
biztonságos társadalmak” kihívás vonatkozásában. A biztonság – mint kihívás – sajátos 
jellegére tekintettel az előadó e kihívást két különböző területre bontotta: „Az európai 
társadalmak és társadalmi változások megértése”, illetve „A szabadság és a biztonság 
védelme Európában”. Ily módon az első alterületen a társadalom- és bölcsészettudományok a 
jövőben meghatározó szerephez juthatnak, méghozzá egy olyan időpontban, amikor a 
befogadóbb és innovatív társadalmak felé történő előrehaladás a tét. Magától értetődik, hogy a 
társadalom- és bölcsészettudományoknak e kihívás középpontjába állítása nem szorítja 
háttérbe azt az alapvető szerepet, amelyet e tudományok a másik hat kihívásra adandó 
válaszok kialakítása során játszanak.

Ami a második alterületet illeti, jóllehet nem vitás, hogy a szabadsággal és a biztonsággal 
kapcsolatos aktuális kockázatok sokarcúak, részben tehát a többi társadalmi kihívás is érinti 
azokat, e terület jelentősége mégis indokolja önálló kihívás létrehozását. Az új kihívás 
különösen az európai biztonságot veszélyeztető belső és külső fenyegetésekre adandó 
válaszok feltárására és kidolgozására összpontosít majd. 

A „Horizont 2020” keretprogram szerkezetalakító jellegének kidomborítása

Az egymást követő keretprogramok alapvető szerepet játszottak az európai tudományos és 
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technológiai rendszer formálásában, mert olyan fellépéseket finanszíroztak, amelyek 
elsőrangú kutatók mozgósítását és kiváló elgondolások megvalósítását tették lehetővé.  E 
jelentés egyik prioritása ebből fakadóan az e téren elért vívmányok megőrzése volt, a 
nemzetközi együttműködés keretében folyó verseny előtti, közepes méretű projektek 
megerősítésére törekedve minden szakterületen, szembefordulva azzal az egyértelmű 
jelenséggel, hogy a finanszírozást nagy projektek emésszék fel, amelyek megnehezíthetik új 
részvevők színre lépését, és árthatnak a rendszer dinamizmusának. 

A Marie Curie cselekvések és a kutatási infrastruktúrák (különös tekintettel ez e-
infrastruktúrákra) finanszírozását ugyanezt a logikát követve megemelték, és új különös 
célkitűzést – „A kiválóság fokozása és a részvétel fellendítése” – hoztak létre a „Kiváló 
tudomány” elnevezésű prioritás alatt azzal a céllal, hogy a kutatást összekötő szálak az Unió 
egész területén megerősödjenek. E különös célkitűzés keretében támogatásban részesülhetnek 
az ikerintézményi kapcsolatok, a képzés, a hálózatokhoz való hozzáférés, stb.

A strukturális alapok és a keretprogram közötti szinergiák létrehozásának szükségességét a 
vonatkozó rendeletek mindig elismerték, de a végrehajtás nem hozott egyenletes sikereket. Az 
azonban, hogy a „Horizont 2020” keretprogram által kitűzött, az intelligens növekedésre 
vonatkozó cél eléréséhez való hozzájárulás érdekében összehangolták egymással az európai 
uniós kutatás- és innováció-finanszírozás közös stratégiai keretét és a kohéziós alapok közös 
stratégiai keretét, azzal a következménnyel jár, hogy e két eszköz együttműködése a mostani 
új időszakban elengedhetetlen. A Bizottságnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapról 
szóló rendeletre irányuló javaslata ebben az értelemben igazán pozitív elemeket tartalmaz, 
többek között annak lehetőségét is, hogy a fent nevezett két forrásból származó finanszírozás 
összekapcsolható legyen egymással, az együttműködés sikeres működéséhez azonban az is 
szükséges, hogy a regionális hatóságok ismerjék és saját intelligens szakosodási stratégiákban 
figyelembe vegyék a területi illetékességük alá tartozó egyetemek, vállalkozások és 
kutatóközpontok által a kutatás és fejlesztés, illetve az innováció terén tett 
kezdeményezéseket. Ugyancsak fontos, hogy a nemzeti és regionális hatóságok a nevezett 
stratégiák kidolgozása során szakértői támogatásra számíthassanak, valamint hogy e 
stratégiák értékelésekor az Európai Bizottság különböző szolgálatai együttműködjenek 
egymással. 

Az érintett szereplők mozgásterének bővítése  

 A jelentés egy másik vezérfonala az a szándék, hogy a kutatóközpontok, az egyetemek és a 
vállalkozások nagyobb szerephez jussanak éppen most, amikor új ötletekre és új lehetőségek 
azonosítására van szükség. Ennek érdekében az „Ipari vezető szerep” és a „Társadalmi 
kihívások” elnevezésű prioritások alatt kiírandó pályázati felhívásoknak legalább 15%-a 
esetében az alulról jövő kezdeményezés elve követendő, a jövőbeni és kialakulóban lévő 
technológiákra (FET) vonatkozó költségvetésnek pedig legalább 60%-át a nyitott JFT-
támogatásokra kell fordítani. Az előadó ugyancsak rendkívül helyénvalónak tartja, hogy a kis-
és középvállalkozásokat támogató eszköz egyre erősebb figyelmet kap annak érdekében, hogy 
ez a terület önálló költségvetéssel rendelkezzen. 

Az előadó helyesnek vélte továbbá a kutatók hangjának megerősítését a többi pályázati 
felhívás esetében is, kaput nyitva a független szakértőkből álló „ágazati irányítóbizottságok” 
létrehozása előtt, amelyek minden egyes társadalmi kihívás tekintetében hozzájárulnak a 
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kutatási és innovációs ütemterv meghatározásához. 

Másfelől, a globális kihívásokra adandó, a polgárok számára releváns válaszok és 
kutatásfejlesztés érdekében szükséges az érintett szereplők lehető legszélesebb körű 
részvétele. Ezt a célt kívánja szolgálni az a javaslat, amely szerint a „Felelős tudomány és 
kutatás” elnevezésű új különös célkitűzés keretében megerősítenék a párbeszéd azon 
csatornáit, amelyek túllépnek a polgárokat pusztán a kutatási végeredmények befogadójának 
tekintő szemléleten. 

Az előadó végezetül rendkívül pozitívnak tartja, hogy a „Horizont 2020” ugyancsak a 
felhasználói szempontok által vezérelt, nyitott innovációra helyezi a hangsúlyt. 

A program példamutató szerepének megerősítése

Az egymást követő keretprogramok egyik meghatározó tulajdonsága az a képességük volt, 
hogy a jó gyakorlatok közvetítőjeként léptek fel. Így a Marie Curie cselekvések, valamint 
újabban az EKT-támogatások alapvető szerepet kaptak a kutatói életpálya társadalmi 
elismerésének növelésében a fizetés és a munkafeltételek tekintetében egyaránt, és ez 
megmutatkozott az egyetemek és a kutatóközpontok gyakorlataiban is. 

A „Horizont 2020” keretprogram még tovább lép a példaadás terén, amikor a keretprogramok 
történetében először külön cikket szentel a nemek közötti egyenjogúság kérdésének. E 
jelentés tartalmilag két vonatkozás beemelésével bővíti a javaslatot: egyrészt fokozza a nők 
képviseletét és előmozdítja részvételüket a „Horizont 2020” keretprogramban, másrészt a 
nemek közötti egyenjogúság elemzését bevonja a kutatás tartalmába.

Az előadó új cikket illesztett be továbbá a program keretében közfinanszírozásban részesülő 
kutatásból származó cikkek és rendszeres publikációk s z a b a d  és ingyenes 
hozzáférhetőségéről. Ugyancsak előirányozásra kerül a „Horizont 2020” programból 
finanszírozott projektek során keletkezett vagy gyűjtött adatokhoz történő szabad hozzáférés 
is.

Mindkét tényezőnek ezenfelül egyértelmű hatása van a költségvetés hatékonyságára és 
megtérülésére is. A női humántőke hatékonyabb kihasználása lehetővé teszi újabb 
tapasztalatok beépítését és új elgondolások létrejöttét, ami új lehetőségekhez teremt ahhoz, 
hogy az innováció megnyilvánuljon a gazdasági fejlődésben. Ezen túlmenően, a kutatási 
eredmények szélesebb körű és hozzáférhető terjesztése kétségkívül megkönnyíti, hogy az 
innovációs folyamat az Unió bármely területén érvényesülhessen. 

A „Horizont 2020” keretprogram nemzetközi jellegének hangsúlyozása 

A nemzetközi együttműködés az elkövetkező éveken végigvonuló, nagy fejlődési 
lehetőségeket kínáló dimenzió. Versenyképességünk jelenlegi szintjén való megtartása 
szükségszerűen a világszinten legfejlettebb tudásközpontokkal folytatott együttműködés révén 
lehetséges; a globális problémákra történő válaszadás alapja a helyszínen dolgozó kutatók 
egész seregével összehangolt munka, hozzájárulva a tudomány globális szintű fejlődéséhez. 
Ebből következően a „Horizont 2020” keretprogram szerkezeti felépítését meghatározó három 
prioritás érvényre juttatásának egyértelműen nemzetközi kiterjedésűnek kell lennie. 


