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RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió 68 000 km hosszú partvonallal és 22 tengerparti tagállammal rendelkezik, az EU 
lakosainak közel 50%-a a tengerparttól számított 50 km-en belül él, 5 millió európai polgár 
dolgozik a tengerhez kapcsolódó munkahelyeken, és ebből az ágazatból származik az uniós 
GDP több mint 5%-a; világos tehát, hogy a tengeri környezet és az ahhoz kapcsolódó 
tevékenységek központ szerepet játszanak Európa társadalmi és gazdasági fejlődésében. A 
tengeri környezet szerepe még inkább felértékelődik, ha figyelembe vesszük, mennyiben járul 
hozzá az Unió előtt álló számos olyan modernkori kihívás leküzdésére irányuló 
erőfeszítésekhez, mint az energiahatékonyság, az éghajlatváltozás, a közlekedés, az 
idegenforgalom, az egészségügy és a népességnövekedés – amely utóbbi várhatóan az 
élelmiszerek iránti kereslet hasonló mértékű növekedésével jár majd – stb.

Ebben az összefüggésben a halászat az uniós polgárok számára létfontosságú és egyúttal 
rendkívül érzékeny társadalmi-gazdasági erőforrás. Évente összesen körülbelül 12 millió 
tonna halászati terméket fogyasztunk (55 milliárd EUR), tehát az Unió a világ egyik 
legjelentősebb piaca, mégsem tudja megfelelően ellátni a belső fogyasztási igényeket.

Az Unió és a tengeri környezet kölcsönös egymásrautaltsága magas szintű tengerkutatást és 
tengerhasznosítási célú kutatást tesz szükségessé, mivel ezek a kutatások elősegítik a tengeri 
ökoszisztémák jobb megismerését és védelmét, valamint olyan fenntartható halászat 
kialakítását célozzák, amely a környezet védelmén túl a part menti és szigeti közösségek 
társadalmi-gazdasági igényeit is figyelembe veszi. 

Jelenleg a tengeri biodiverzitás több mint 90%-a feltáratlan. A megbízható tudományos 
adatok hiánya még inkább megnehezíti az európai vizekben élő halállományokkal való 
fenntartható gazdálkodás megvalósítására irányuló erőfeszítéseket. Egyre sürgetőbb igény van 
a tengeri környezettel kapcsolatos megfelelő mennyiségű, megbízható adatokra, ezért 
megfelelő kutatási projektek és együttműködések révén, amennyire lehet, fokozni kell az 
ilyen adatok gyűjtését.

Az elmúlt években az Unió következetes beruházásokat hajtott végre a tengerkutatás és a 
tengerhasznosítási célú kutatás területén, amelyek a tengeri környezetben rejlő óriási 
lehetőségek felszabadítását célzó innovatív technológiai módszerek fejlesztésére, valamint 
arra irányultak, hogy a természeti és biológiai erőforrások és az élelmiszer- és energiaforrások 
fenntartható kiaknázása révén előmozdítsák a növekedést és a munkahelyteremtést. A 
jelenlegi hetedik keretprogramban jelentős – de továbbra sem elegendő – összeget 
különítettek el a halászat, az akvakultúra és a tengeri biotechnológia területére. Tekintettel a 
„Horizont 2020” keretprogram kutatási költségvetésének növekedésére, a tengerkutatásra és 
tengerhasznosítási célú kutatásra fordított összeget is növelni kell.

A több területet érintő interdiszciplináris kutatás a tengeri ökoszisztémák jobb 
megismerésének és a halállományokkal való fenntartható gazdálkodásnak az alapköve. Meg 
kell erősíteni a tengerkutatást és a tengerhasznosítási célú kutatást érintő ipari, tudományos és 
állami partnerségeket a magánszférának, különösen a kkv-knak az innovatív technológiák és 
módszerek kidolgozásába történő aktív bevonása, valamint az alkalmazott kutatás ösztönzése 
révén. A tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás terén létrejövő interdiszciplináris, 
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multidiszciplináris és ágazatközi partnerségek támogatása elősegíti a vízi környezet jobb 
megismerését, és szükségképpen a fenntartható halászat és akvakultúra megvalósítását. Ennek 
keretében megvizsgálhatjuk, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet égisze alatt 
egy kapcsolódó tudományos és innovációs társulás (TIT) létrehozása hozzájárulna-e a 
tengerkutatás népszerűsítéséhez.

Mérlegelni kell a kutatási programok, valamint a kohéziós politika, a regionális politika és a 
strukturális alapok közötti szorosabb együttműködést, mivel a halászati ágazatban folyó 
innováció, kutatás és versenyképesség tekintetében átfogó, dinamikus és területi alapú 
megközelítést kell kialakítani. Az ilyen szinergiák előmozdítanák az intelligens szakosodási 
stratégiák kidolgozását, és segítségükkel az uniós régiók hatékonyabban kezelhetnék a 
modern kor kihívásait. Szükség van továbbá a „Horizont 2020” keretprogram intézkedései és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott tevékenységek közötti hatékony 
koordinációra és arra, hogy ezek kiegészítsék egymást. 

Meg kell teremteni a kutatók és az érdekeltek közötti kölcsönös bizalmi légkört. Utóbbiak 
közreműködésével javulna a fenntartható tengerierőforrás-gazdálkodáshoz szükséges 
tudományos adatok és ismeretek színvonala. A halászati ipar gyakran a halászati 
tevékenységet gátló akadályként tekint a kutatásra, amin változtatni kell. A kutatói mobilitási 
lehetőségek, a nemzetközi együttműködés, a magas szintű képzés és oktatás, a fejlett 
technológiák és a halászati tevékenységekben való részvételt célzó ösztönzők segítségével az 
európai halászat nemzetközi szinten rendkívül versenyképessé válhat. A helyes 
gyakorlatoknak és a meglévő kutatási programokból származó eredmények nyílt hozzáférés 
révén történő hatékony felhasználási módjainak cseréje szintén hozzájárulhat a kutatás és az 
érdekeltek közötti szakadék áthidalásához. 

Végül, úgy véljük, örömteli fejlemény, hogy a tengerkutatás és a tengerhasznosítási célú 
kutatás önállóan helyet kapott a „Horizont 2020” keretprogramban. E kutatásnak arra kell 
irányulnia, hogy a fenntartható halászat és akvakultúra révén biztosítsa a tengerek és óceánok 
termelékenységét. Megfelelő források hiányában azonban továbbra sem tudjuk majd 
kihasználni a tengeri tudományos és technológiai ágazatban rejlő számottevő lehetőségeket, 
így a tengeri javak túlzott kiaknázásuk nyomán megsemmisülnek. Az Uniónak célzott 
költségvetési tételbe kell foglalnia a több területet érintő intézkedéseket, hogy ezáltal 
lehetséges szinergiákat hozzon létre a társadalom egészét érintő, tengeri és tengerhasznosítási 
vonatkozású kihívások között.

MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és 
a technológiák szabadon áramlanak, 
megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze 
versenyképességének fejlődését, ideértve 
az Unió iparát is. E célkitűzések elérése 
érdekében az Uniónak kutatásra, 
technológiafejlesztésre és demonstrációra, 
a nemzetközi együttműködés 
előmozdítására, az eredmények 
terjesztésére és optimalizálására, valamint 
a képzés és a mobilitás serkentésére 
irányuló tevékenységeket kell 
végrehajtania.

(1) Az Uniónak célja, hogy az európai 
kutatási térség létrehozásával, amelyen 
belül a kutatók, a tudományos ismeretek és 
a technológiák szabadon áramlanak, 
megerősítse tudományos és technológiai 
alapjait, továbbá ösztönözze 
versenyképességének fejlődését, ideértve 
az Unió iparát is. E célkitűzések elérése 
érdekében az Uniónak kutatásra, 
technológiafejlesztésre és demonstrációra, 
a nemzetközi együttműködés 
előmozdítására, az eredmények 
terjesztésére és optimalizálására, valamint 
a célzott, minőségi képzés és a mobilitás 
serkentésére irányuló tevékenységeket kell 
végrehajtania.

Indokolás

Az oktatásnak és képzésnek – az európai polgárok tényleges szükségleteire figyelemmel –
célzottnak kell lennie.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „kutatási és innovációs tevékenység”: a 
kutatási, a technológiafejlesztési, a 
demonstrációs és az innovációs 
tevékenységek teljes köre, beleértve a 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés 
előmozdítását, az eredmények terjesztését 
és optimalizálását, valamint az Unióban 
működő kutatók képzésének és 
mobilitásának serkentését is;

a) „kutatási és innovációs tevékenység”: a 
kutatási, a technológiafejlesztési, a 
demonstrációs és az innovációs 
tevékenységek teljes köre, beleértve a 
harmadik országokkal és a nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés 
előmozdítását, az eredmények terjesztését 
és optimalizálását, valamint az Unióban 
működő kutatók célzott, minőségi
képzésének és mobilitásának serkentését is;
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Indokolás

Az oktatásnak és képzésnek – az európai polgárok tényleges szükségleteire figyelemmel –
célzottnak kell lennie.

Módosítás 3

Rendeletre 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 
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.

(1) A „Horizont 2020” keretprogram 
prioritásai között és azokon belül 
összeköttetéseket és kapcsolódási 
felületeket kell kialakítani. E tekintetben 
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 
éghajlatváltozásra, a termékeny 
tengerekre és óceánokra és a fenntartható 
fejlődésre, 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.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok viszonylatában 

Célzott cselekvéseket kell végrehajtani az 
együttműködésnek meghatározott 
harmadik országok vagy harmadik 
országokból álló csoportok – különösen az 
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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.

Unió stratégiai partnerei – 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.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 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, fenntartható és termékeny
tengerek és óceánok, valamint a 
biogazdaság;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, fenntartható és termékeny
tengerek és óceánok, valamint a 
biogazdaság

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 2 pont – 2.1 alpont – 1 bekezdés

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 

A különös célkitűzés elegendő mennyiségű 
biztonságos és jó minőségű egészséges
élelmiszer és egyéb bioalapanyagú termék 
rendelkezésre állítása: ehhez termelékeny 
és erőforrás-hatékony elsődleges termelési 
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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.

és élelmiszer-feldolgozási 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.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.1 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságos és egészséges élelmiszerek, 
a bioanyagok, a bio-üzemanyagok és a 
bioalapanyagú, a fogyasztási cikkektől az 
alapvegyszerekig terjedő termékek iránti 
piaci igény kielégítéséhez egyre több 
biológiai forrás szükséges. Az ezek 
előállításához szükséges szárazföldi és vízi 
ökoszisztémák kapacitása azonban véges, 
miközben kiaknázásukért számos ágazat 
verseng egymással és használatuk sem 
mindig optimális, miként ezt a talajban 
lévő kötött szén és ezáltal a talaj 
termőképességének súlyos mértékű 
csökkenése is bizonyítja. A mezőgazdasági 
földterületek, az erdők, a tengerek és az 
édesvizek nyújtotta ökoszisztéma-
szolgáltatásokat nagy mértékben lehetne 
tovább erősíteni: ehhez azonban az 
agronómiai és környezetvédelmi 
szempontok érvényesülésére van szükség a
fenntartható termelés során.

A biztonságos és egészséges élelmiszerek, 
a bioanyagok, a bio-üzemanyagok és a 
bioalapanyagú, a fogyasztási cikkektől az 
alapvegyszerekig terjedő termékek iránti 
piaci igény kielégítéséhez egyre több 
biológiai forrás szükséges. Az ezek 
előállításához szükséges szárazföldi és vízi 
ökoszisztémák kapacitása azonban véges, 
miközben kiaknázásukért számos ágazat 
verseng egymással és használatuk sem 
mindig optimális, miként ezt a talajban 
lévő kötött szén és ezáltal a talaj 
termőképességének súlyos mértékű 
csökkenése is bizonyítja. A mezőgazdasági 
földterületek, az erdők, a tengerek és az 
édesvizek, valamint az akvakultúra-
gazdaságok nyújtotta ökoszisztéma-
szolgáltatásokat nagy mértékben lehetne 
tovább erősíteni: ehhez azonban az 
agronómiai és környezetvédelmi 
szempontok érvényesülésére van szükség a 
fenntartható termelés során.

Indokolás

Tekintettel tengeri környezettel való kölcsönhatásukra és a fenntartható termeléshez való 
hozzájárulásukra, az akvakultúra-gazdaságoknak is szerepelniük kell a szövegben.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.2 alpont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a 
halászat és a bioalapú iparágak a 
biogazdaság gerincét alkotják. Ez az ágazat 
nagy és gyorsan növekvő, becslések szerint 
több mint kétezer milliárd EUR értékű 
piacot jelent, 20 millió munkahelyet 
biztosít és 2009-ben az Unió teljes 
foglalkoztatottságának 9%-át tette ki. Az e 
társadalmi kihívással kapcsolatos kutatásba 
és innovációba történő beruházások 
hozzásegítik Európát, hogy vezető szerepre 
tegyen szert az érintett piacokon, és 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia, 
azon belül is az „Innovatív Unió” és az 
„Erőforrás-hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezések céljainak eléréséhez.

A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a 
fenntartható halászat és akvakultúra és a 
bioalapú iparágak együttesen a 
biogazdaság gerincét alkotják. Ez az ágazat 
nagy és gyorsan növekvő, becslések szerint 
több mint kétezer milliárd EUR értékű 
piacot jelent, 20 millió munkahelyet 
biztosít és 2009-ben az Unió teljes 
foglalkoztatottságának 9%-át tette ki. Az e 
társadalmi kihívással kapcsolatos kutatásba 
és innovációba történő beruházások 
hozzásegítik Európát, hogy vezető szerepre 
tegyen szert az érintett piacokon, és 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia, 
azon belül is az „Innovatív Unió” és az 
„Erőforrás-hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezések céljainak eléréséhez.

Indokolás

Nem szabad alábecsülni a fenntartható halászat és akvakultúra biogazdaságban játszott 
szerepét.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.2 alpont – 2 bekezdés

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 

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 



PE492.588v02-00 10/22 AD\913182HU.doc

HU

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.

az elsődleges termelés, illetve az ellátási 
lánc egészének környezeti hatásait. 
Növelheti ezen ágazatok 
versenyképességét, és munkahelyeket, 
illetve üzleti lehetőségeket teremthet a 
vidéki területeken, a part menti és a tengeri
térségekben. Az élelmezésbiztonsággal, a 
fenntartható mezőgazdasággal, a 
fenntartható halászattal és akvakultúrával
és a biogazdaság egészével kapcsolatos 
kihívások a régiókat, a tagállamokat,
Európát és a világot egyaránt érintik. Az 
uniós szintű fellépések és azok hatékony 
koordinációja 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 biztosíthatók a 
kutatók, a tudósok, a vállalkozások, a 
mezőgazdasági és egyéb termelők, a 
halászok és akvakultúra-ágazati termelők, 
a tanácsadók, a döntéshozók és a 
végfelhasználók közötti, egymást 
kölcsönösen serkentő kapcsolatok. 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.

Indokolás

A döntéshozók fontos szerepet játszhatnak. A döntések meghozatala előtt meg kell vizsgálniuk 
és figyelembe kell venniük mind a tengeri ökoszisztémák, mind az érdekeltek tényleges 
szükségleteit. Nem szabad alábecsülni a halászat és az akvakultúra biogazdaságban játszott 
szerepét.
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Módosítás 11

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

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 
élelmiszertermékeket biztosít és elősegíti a 
termőfölddel, a tengerekkel, a szárazföldi 
vizekkel és az óceánokkal való fenntartható 
gazdálkodás és a bioalapú piacok 
továbbfejlesztését.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.2 alpont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társadalmi és gazdasági előnyökre 
összpontosító, problémaorientált fellépést, 
valamint a biogazdasághoz kapcsolódó 
ágazatok és piacok korszerűsítését több 
tudományágat érintő kutatások támogatják
majd, ez pedig serkenti az innovációt és új 
gyakorlatok, termékek és eljárások 
megjelenéséhez vezet. Az említett fellépés 
az innovációt átfogó módon közelíti meg: 
számos területre kiterjed a technológiai, 
nem technológiai, szervezési és társadalmi 
innovációtól az új üzleti modelleken át a 
márkafejlesztésig és a szolgáltatásokig.

A társadalmi és gazdasági előnyökre 
összpontosító, problémaorientált fellépést, 
valamint a biogazdasághoz kapcsolódó 
ágazatok és piacok korszerűsítését több 
tudományágat érintő kutatások és 
különböző témákra irányuló ágazatközi 
megközelítés, valamint a kutatók és 
valamennyi érdekelt fél közötti szorosabb 
együttműködés támogatja majd, ez pedig 
serkenti az innovációt és új gyakorlatok, 
termékek és eljárások megjelenéséhez 
vezet. Az említett fellépés az innovációt 
átfogó módon közelíti meg: számos 
területre kiterjed a technológiai, nem 
technológiai, szervezési és társadalmi 
innovációtól az új üzleti modelleken át a 
márkafejlesztésig és a szolgáltatásokig.

Indokolás

Az Unió előtt álló számos különböző kihívás fényében ágazatközi megközelítésen alapuló 
hatékony és összehangolt kutatásra van szükség. E törekvés szempontjából valamennyi 
érdekelt ismeretei és szakértelme nélkülözhetetlen.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 alpont – c pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az élő vízi erőforrásokban rejlő 
lehetőségek kiaknázása

c) A halászatban, az akvakultúrában, a 
tengeri biotechnológiákban és a vízi 
erőforrásokban rejlő lehetőségek 
kiaknázása fenntartható halászati 
gazdálkodás révén

Indokolás

A vízi környezet élő és nem élő erőforrásoknak egyaránt otthont ad. Az ökoszisztémák és a 
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halászok szükségleteit is figyelembe vevő fenntartható halászati gazdálkodásra van szükség.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 alpont – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az élő vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből 
származó társadalmi és gazdasági előnyök 
maximalizálása. A tevékenységek 
középpontjában egyrészről az áll, hogy 
fenntartható és környezetbarát halászati 
formák kialakítása és versenyképes európai 
akvakultúra-ágazat létrehozása révén a 
halászat optimális mértékben járuljon 
hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”).

A cél a vízi erőforrások fenntartható 
módon való kiaknázása, és ezáltal az 
európai óceánokból és tengerekből, 
valamint belvizekből (édesvíz, sós víz és 
brakkvíz) származó társadalmi, gazdasági 
előnyök maximalizálása. A tengerek és 
óceánok produktivitása garantálhatja a 
tengeri ágazatok fenntarthatóságát, 
valamint a tengeri biológiai sokféleség 
védelmét, és a fenntartható halászat és 
akvakultúra kialakításával valósítható 
meg. A tevékenységek középpontjában 
egyrészről az áll, hogy fenntartható és 
környezetbarát halászati formák kialakítása 
és versenyképes, valamennyi fontos vízi 
fajra és termelési rendszerre kiterjedő
európai akvakultúra-ágazat létrehozása 
révén a halászat optimális mértékben 
járuljon hozzá az élelmezésbiztonsághoz, 
másrészről az, hogy a biotechnológiák 
alkalmazásával a tengerészeti ágazatban 
zajló innováció révén elő lehessen 
mozdítani a tengeri ágazatokban az 
intelligens, fenntartható növekedést (más 
néven a „kék növekedést”), amely 
fenntartható és innovatív megoldások 
biztosításával felszabadítja a tengerekben 
rejlő hatalmas lehetőséget. Tekintettel a 
kiaknázott élő vízi erőforrások és a 
környezet közötti erőteljes kölcsönhatásra, 
a cél a több területet érintő, tengerkutatási 
és tengerhasznosítási tudományos és 
technológiai ismeretek fejlesztése a 
tengeri lehetőségeknek a tengerkutatási és 
tengerhasznosítási ágazatokban történő 
jobb kiaknázása érdekében, a tengeri 
környezet védelme és az 
éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodás mellett. A tengerkutatás és 
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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, továbbá biztosítja az 
európai tengerigyümölcs-ágazat 
gazdasági és szociális jólétét is (beleértve 
a teljes tengerigyümölcs-láncot a 
termelőktől a fogyasztókig). A több 
területet érintő cselekvéseket külön 
költségvetési tételbe kell foglalni.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 alpont – c pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ökoszisztémák, valamint a halászati és 
akvakultúra-gazdaság tényleges 
szükségleteinek teljesítéséhez célzott 
kutatásra van szükség. E célból 
elengedhetetlen a kutatók és az érintett 
felek (halászok, vállalkozások, fogyasztók, 
döntéshozók stb.) közötti együttműködés 
minden szinten, valamint a meglévő 
érintett kutatási intézmények közötti 
hatékony koordináció. Mindez hozzájárul 
az érdekeltek és a tudósok közötti 
kölcsönös bizalom megteremtéséhez, 
amely biztosítja a hosszú távon 
fenntartható tengerierőforrás-
gazdálkodást. Mindemellett a helyes 
gyakorlatok cseréje és a meglévő kutatási 
programokból származó eredményeknek 
az azokhoz való nyílt hozzáférés révén 
történő hatékony felhasználása szintén 
lényeges szerepet játszhat. Tekintettel a 
hiteles tudományos adatok súlyos 
hiányára, a már meglévő vonatkozó 
mechanizmusokat (például az 
EMODnetet) meg kell erősíteni. Az 
adatgyűjtésre, valamint az adatokhoz való 
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egyszerű és díjmentes hozzáférésre 
irányuló új európai kutatási projekteket 
kell előterjeszteni.

Indokolás

A meghozott intézkedések irányításához és eredményes végrehajtásához szükséges 
tudományos adatok és ismeretek javítása érdekében kölcsönös bizalmi légkört kell kialakítani 
a kutatók, valamint a halászati ágazat képviselői (iparágak, kkv-k, fogyasztók, döntéshozók 
stb.) között. A célzott kutatás és a megbízható tudományos adatok hozzájárulnak az ágazat 
műszaki, társadalmi és gazdasági szükségleteinek kielégítéséhez, valamint a környezetvédelmi 
követelmények teljesítéséhez.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 alpont – c pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ösztönözni kell a tengerkutatásban és a 
tengerhasznosítási célú kutatásban 
dolgozók és más területek 
(környezetvédelem, energia, szállítás stb.) 
kutatói közötti együttműködést és 
szorosabb kapcsolatokat is. E területek 
kiegészítik egymást, ezért szorosabb 
kapcsolatokra van szükség közöttük.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 alpont – c pont – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az összefüggésben törekedni kell az 
alap- és alkalmazott kutatás közötti 
szakadék áthidalására, valamint 
hangsúlyozni kell, hogy a kutatási 
kiválóság az alap- és az alkalmazott 
kutatást egyaránt magában foglalja.

Indokolás

A kiválósághoz vezető út a „Horizont 2020” keretprogram központi fogalma, figyelembe kell 
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azonban venni, hogy a kiválóság az alkalmazott kutatás területét is magában foglalja. A 
„Horizont 2020” keretprogram fontosnak tartja az innovációt és az ismeretek és a kutatás 
gyakorlati alkalmazását.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 alpont – c pont – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A strukturális alapokkal kialakított 
szinergiák és szorosabb együttműködés 
hozzájárul a tengerkutatás és a 
tengerhasznosítási célú kutatás 
fellendítéséhez, és kedvezően befolyásolja 
a környezet, a társadalom és a gazdaság 
állapotát. Ezenkívül a több forrásból 
nyújtott projekttámogatás előmozdítja a 
régiók uniós kutatási tevékenységben való 
részvételét.

Indokolás

A tengeri környezet és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek központi szerepet játszanak 
Európa társadalmi és gazdasági fejlődésében, és még konkrétabban az európai régiók 
fejlődésében. A strukturális alapokkal folytatott együttműködés a célzott nemzeti és regionális 
intézkedések révén kedvező hatást gyakorol a halászati ágazatra.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 alpont – c pont – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átfedések elkerülése és a halászati 
ágazat európai projektekben való aktív 
közreműködésének támogatása érdekében 
szorosabb együttműködésre és hatékony 
koordinációra van szükség az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alappal.

Indokolás

Az átfedések és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében szükség van a „Horizont 2020” 
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keretprogram intézkedései és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott 
tevékenységek közötti hatékony koordinációra és arra, hogy kiegészítsék egymást.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 alpont – c pont – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös halászati politika előírásainak 
megfelelően a tevékenységek ezenfelül 
alulról szerveződő megközelítést 
alkalmaznak, és nagyobb figyelmet 
fordítanak a nemzeti és regionális szintű 
együttműködésre.

Indokolás

Az uniós halászati ágazatot jellemző felülről lefelé irányuló megközelítés kudarcot vallott, és 
nyilvánvalóvá vált, hogy átfogó igény van az érintett felekkel kialakított hatékonyabb 
kommunikációra. A régiók fontos szerepet játszhatnak a tengerkutatás és a tengerhasznosítási 
célú kutatás területén. A part menti és a szigeti közösségek szakértelmüknek és gyakorlati 
ismereteiknek köszönhetően előrébb vihetik a kutatást és az innovációt.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 2 pont – 2.3 alpont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 

A cél az alacsony széndioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, fenntartható és 
versenyképes bioalapú iparágak 
előmozdítása Európában. A tevékenységek 
középpontjában a hagyományos ipari 
folyamatok és termékek erőforrás- és 
energiahatékony bioalapú folyamatokká és 
termékekké való átalakítása és ezáltal a 
biogazdaság előmozdítása, az elsődleges 
termelésből származó biomassza, a 
biohulladék és a bioalapú iparágakból 
származó melléktermékek hasznosítása és 
ily módon az integrált biofinomítók 
fejlesztése, valamint a szabványosítási, 
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szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a
földhasználat-változásra gyakorolt 
hatásokat.

szabályozási és demonstrációs/kísérleti és 
egyéb tevékenységeken keresztül új piacok 
nyitása áll, figyelembe véve mindeközben 
a biogazdaság által a földhasználatra és a
tengerhasználatra, illetve a földhasználat 
és tengerhasználat változására gyakorolt 
hatásokat.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 5 pont – 5.1 alpont – 4 bekezdés

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.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 5 pont – 5.2 alpont – 4 bekezdés



AD\913182HU.doc 19/22 PE492.588v02-00

HU

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 és tengeri 
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
vízhatékonyságra és a nyersanyagokra 
vonatkozó európai innovációs
partnerségek létrehozása.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 6.3 pont – 6.3.1 alpont – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a társadalmi kohézió és jólét európai 
modelljeinek nemzetközi viszonyítási 
alapként történő kezelése; valamint a 
munkahelyi egészségügyre, higiéniára és 
biztonságra vonatkozó kutatások és 
képzések intenzívebbé tételéről szóló ILO-
ajánlások tiszteletben tartása.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – IV rész – 3 pont – 3.3 alpont – b pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, termékeny tengerek és 
óceánok, valamint a biogazdaság.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – IV rész – 3 pont – 3.3 alpont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai mezőgazdasági és halászati 
politika fejlesztésének, végrehajtásának és 
nyomon követésének – az 
élelmiszerbiztonságra, az élelmiszerellátás 
biztonságára és a biogazdaság fejlesztésére 
is kiterjedő – támogatása például termés-
előrejelzés, valamint technikai és 
társadalom-gazdaságtani elemzések és 
modellezés révén.

Az európai mezőgazdasági, halászati és 
akvakultúra-politika fejlesztésének, 
végrehajtásának és nyomon követésének –
az élelmiszerbiztonságra, az 
élelmiszerellátás biztonságára és a 
biogazdaság fejlesztésére is kiterjedő –
támogatása például termés-előrejelzés, 
technikai és társadalom-gazdaságtani 
elemzések és modellezés, valamint a 
halászati gazdálkodás tudományos és 
műszaki hátterének megteremtése révén.

Indokolás

A tudományos és technikai háttér például szelektívebb felszerelés és egyéb, környezetbarátabb 
eszközök használata révén hozzájárul a fenntartható halászati gazdálkodáshoz.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – V rész – 1 pont – 2 bekezdés

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 

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 
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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.

kutatásban rejlő gazdasági és társadalmi 
értékteremtő erő nincs kellően kihasználva,
hogy kevés kutatási eredmény jelentik 
meg a piacon, hogy a vállalkozói 
tevékenység szintje alacsony és nincs 
vállalkozói szellem, hogy a K+F terén 
alacsony az állami beruházások szintje, 
hogy a kiválósági központok erőforrásai –
többek között az emberi erőforrások –
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.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – V rész – 3 pont – c pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A tehetségesek, képzettek és vállalkozó 
szelleműek képességeinek 
kibontakoztatása oktatás és képzés révén

c) A tehetségesek, képzettek és vállalkozó 
szelleműek képességeinek 
kibontakoztatása minőségi és célzott
oktatás és képzés révén

Indokolás

Az oktatásnak és képzésnek – az európai polgárok tényleges szükségleteire figyelemmel –
célzottnak kell lennie.
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