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Módosítás 10
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013. …..-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet20 célja, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram és a magánszektor anyagi 
erőforrásainak köz-magán társulásokban 
történő egyesítésével növelje a kutatás és 
innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességei céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió e társulásokban 
való részvétele a Szerződés 187. cikke 
alapján, az 1982/2006/EK határozat 
értelmében létrehozott közös 
vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás formájában valósulhat meg.

(3) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013. …..-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet20 célja, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram és a magánszektor anyagi 
erőforrásainak köz-magán társulásokban 
történő egyesítésével növelje a kutatás és 
innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességi céljainak 
eléréséhez, a magánberuházások 
mozgósításához és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az ilyen partnerségeknek 
hosszú távú kötelezettségvállaláson kell 
alapulniuk, valamennyi partner 
kiegyensúlyozott hozzájárulását is 
ideértve, továbbá felelősséget kell 
vállalniuk saját céljaik megvalósításáért, 
és igazodniuk kell az Unió kutatásra, 
fejlesztésre és innovációra vonatkozó 
stratégiai célkitűzéseihez. E partnerségek 
irányításának és működésének nyitott, 
átlátható, eredményes és hatékony módon 
kell megvalósulnia, és a saját 
szakterületükön tevékenykedő érdekelt 
felek széles köre számára lehetőséget kell 
biztosítania a részvételre. Az Unió e 
társulásokban való részvétele a Szerződés 
187. cikke alapján, az 1982/2006/EK 
határozat értelmében létrehozott közös 
vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás formájában valósulhat meg.

__________________ __________________
20 HL … [H2020 FP]. 20 HL … [H2020 FP].

Or. en
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Módosítás 11
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A BIC konzorcium egy non-profit 
szervezet, mely a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai
kezdeményezést támogató iparági csoport 
képviseletére jött létre. Tagsága, mely 
nagyvállalatokból, kis- és 
középvállalkozásokból (kkv), regionális 
klaszterekből, európai szakmai 
szövetségekből, valamint európai 
technológiai platformokból áll, lefedi a 
teljes bioalapú értékláncot. A BIC 
konzorcium célja az európai bioalapú 
iparágak technológiai és gazdasági 
fejlődésének biztosítása és ösztönzése. A 
bioalapú értéklánchoz kapcsolódó minden 
érdekelt kérheti felvételét a konzorciumba. 
A konzorcium a nyitottság és átláthatóság 
elvét alkalmazza a tagság tekintetében, 
biztosítva az iparág széles körű részvételét.

(7) A BIC konzorcium egy non-profit 
szervezet, mely a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezést támogató iparági csoport 
képviseletére jött létre. Tagsága, mely 
nagyvállalatokból, kis- és 
középvállalkozásokból (kkv), regionális 
klaszterekből, európai szakmai 
szövetségekből, valamint európai 
technológiai platformokból áll, lefedi a 
teljes bioalapú értékláncot. A BIC 
konzorcium célja az európai bioalapú 
iparágak technológiai és gazdasági 
fejlődésének biztosítása és ösztönzése. A 
bioalapú értéklánchoz kapcsolódó minden 
érdekelt kérheti felvételét a konzorciumba. 
A konzorcium a nyitottság és átláthatóság 
elvét alkalmazza a tagság és a 
döntéshozatal tekintetében, biztosítva az 
iparág széles körű részvételét.

Or. sv

Módosítás 12
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A BIC konzorcium egy non-profit 
szervezet, mely a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezést támogató iparági csoport 
képviseletére jött létre. Tagsága, mely 

(7) A BIC konzorcium egy non-profit 
szervezet, mely a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezést támogató iparági csoport 
képviseletére jött létre. Tagsága, mely 
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nagyvállalatokból, kis- és 
középvállalkozásokból (kkv), regionális 
klaszterekből, európai szakmai 
szövetségekből, valamint európai 
technológiai platformokból áll, lefedi a 
teljes bioalapú értékláncot. A BIC 
konzorcium célja az európai bioalapú 
iparágak technológiai és gazdasági 
fejlődésének biztosítása és ösztönzése. A 
bioalapú értéklánchoz kapcsolódó minden 
érdekelt kérheti felvételét a konzorciumba. 
A konzorcium a nyitottság és átláthatóság 
elvét alkalmazza a tagság tekintetében, 
biztosítva az iparág széles körű részvételét.

nagyvállalatokból, kis- és 
középvállalkozásokból (kkv), regionális 
klaszterekből, európai szakmai 
szövetségekből, valamint európai 
technológiai platformokból áll, lefedi a 
teljes bioalapú értékláncot. A BIC 
konzorcium célja az európai bioalapú 
iparágak technológiai és gazdasági 
fejlődésének biztosítása és ösztönzése. A 
bioalapú értéklánchoz kapcsolódó minden 
érdekelt kérheti felvételét a konzorciumba. 
A konzorcium a nyitottság és átláthatóság 
keretprogramban megállapított elvét 
alkalmazza a tagság tekintetében, 
biztosítva az iparág és a kkv-k lehető 
legszélesebb körű részvételét.

Or. en

Módosítás 13
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Unió legnagyobb 
biomasszaforrásai közül néhány az Unió 
legritkábban lakott régióiban található.
Ezért kiemelkedően fontos, hogy a közös 
vállalkozás tevékenysége és a felkínált 
lehetőségek e távolabb fekvő régiókat is 
elérjék.

Or. sv

Módosítás 14
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek 
mérsékelnie kell azokat a piaci kudarcokat, 
amelyek elriasztják a magánberuházásokat 
az európai bioalapú iparágak piaci 
hasznosítás előtti fázisú kutatási, 
demonstrációs és bevezetési 
tevékenységeitől. Ezen belül különösen 
gondoskodnia kell megbízható biomassza-
ellátásról, figyelembe véve az egyéb, 
versengő társadalmi és környezetvédelmi 
igényeket, valamint támogatnia kell a 
fejlett feldolgozási technológiákat, nagy 
volumenű demonstrációs tevékenységeket 
és szakpolitikai eszközöket, hogy 
mindezek révén csökkentse a kutatási és 
innovációs beruházások kockázatát a 
magánszektor számára a fenntartható, 
versenyképes bioalapú termékek és 
bioüzemanyagok fejlesztése terén.

(11) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek 
mérsékelnie kell azokat a piaci kudarcokat, 
amelyek elriasztják a magánberuházásokat 
az európai bioalapú iparágak piaci 
hasznosítás előtti fázisú kutatási, 
demonstrációs és bevezetési 
tevékenységeitől. Ezen belül különösen 
gondoskodnia kell megbízható és 
fenntartható biomassza-ellátásról, 
figyelembe véve az egyéb, versengő 
társadalmi és környezetvédelmi igényeket, 
valamint támogatnia kell a kis és nagy 
volumenű fejlett feldolgozási 
technológiákat, nagy volumenű 
demonstrációs tevékenységeket és 
szakpolitikai eszközöket, hogy mindezek 
révén csökkentse a kutatási és innovációs 
beruházások kockázatát a magánszektor 
számára a fenntartható, versenyképes 
bioalapú termékek és bioüzemanyagok 
fejlesztése terén.

Or. sv

Módosítás 15
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek 
mérsékelnie kell azokat a piaci kudarcokat, 
amelyek elriasztják a magánberuházásokat 
az európai bioalapú iparágak piaci 
hasznosítás előtti fázisú kutatási, 
demonstrációs és bevezetési 
tevékenységeitől. Ezen belül különösen 
gondoskodnia kell megbízható biomassza-
ellátásról, figyelembe véve az egyéb, 

(11) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek 
mérsékelnie kell azokat a piaci kudarcokat, 
amelyek elriasztják a magánberuházásokat 
az európai bioalapú iparágak piaci 
hasznosítás előtti fázisú kutatási, 
demonstrációs és bevezetési 
tevékenységeitől. Ezen belül különösen 
támogatnia kell a fejlett feldolgozási 
technológiákat, nagy volumenű 
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versengő társadalmi és környezetvédelmi 
igényeket, valamint támogatnia kell a 
fejlett feldolgozási technológiákat, nagy 
volumenű demonstrációs tevékenységeket 
és szakpolitikai eszközöket, hogy 
mindezek révén csökkentse a kutatási és 
innovációs beruházások kockázatát a 
magánszektor számára a fenntartható, 
versenyképes bioalapú termékek és 
bioüzemanyagok fejlesztése terén.

demonstrációs tevékenységeket és 
szakpolitikai eszközöket, hogy mindezek
révén csökkentse a kutatási és innovációs 
beruházások kockázatát a magánszektor 
számára a fenntartható, versenyképes 
bioalapú termékek és bioüzemanyagok 
fejlesztése terén és valamennyi érdekelt fél 
– többek között a vidéki területek érdekelt 
felei – számára lehetővé tegye, hogy 
profitálhassanak egy ilyen 
kezdeményezésből.

Or. en

Módosítás 16
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek egy 
olyan köz-magán társulásnak kell lennie, 
amely fokozza a fenntartható bioalapú 
európai ipari ágazatok fejlesztését elősegítő 
beruházásokat. Környezeti és társadalmi-
gazdasági előnyökkel kell járnia az európai 
polgárok számára, fokoznia kell Európa 
versenyképességét, és hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy Európa kulcsszereplővé váljon 
a fejlett bioalapú termékek és 
bioüzemanyagok kutatása, demonstrálása 
és bevezetése terén.

(12) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek egy 
olyan köz-magán társulásnak kell lennie, 
amely fokozza és elosztja a fenntartható 
bioalapú európai ipari ágazatok fejlesztését 
elősegítő beruházásokat. Környezeti és 
társadalmi-gazdasági előnyökkel kell járnia 
az európai polgárok számára, fokoznia kell 
Európa versenyképességét, és hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy Európa 
kulcsszereplővé váljon a fejlett bioalapú 
termékek és bioüzemanyagok kutatása, 
demonstrálása és bevezetése terén.

Or. sv

Módosítás 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek egy 
olyan köz-magán társulásnak kell lennie, 
amely fokozza a fenntartható bioalapú 
európai ipari ágazatok fejlesztését elősegítő 
beruházásokat. Környezeti és társadalmi-
gazdasági előnyökkel kell járnia az európai 
polgárok számára, fokoznia kell Európa 
versenyképességét, és hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy Európa kulcsszereplővé váljon 
a fejlett bioalapú termékek és 
bioüzemanyagok kutatása, demonstrálása 
és bevezetése terén.

(12) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezésnek egy 
olyan köz-magán társulásnak kell lennie, 
amely fokozza a fenntartható bioalapú 
európai ipari ágazatok fejlesztését elősegítő 
beruházásokat, a bioalapú iparágak 
jelentősen hozzájárulhatnak Európa 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéséhez a 2020-ig tartó időszakban. 
Környezeti és társadalmi-gazdasági 
előnyökkel kell járnia az európai polgárok 
számára, fokoznia kell Európa 
versenyképességét, és hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy Európa kulcsszereplővé váljon 
a fejlett bioalapú termékek és 
bioüzemanyagok kutatása, demonstrálása 
és bevezetése terén.

Or. ro

Módosítás 18
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezés célja 
egy kutatási és innovációs tevékenységi 
program végrehajtása Európában, amely 
felméri a bioalapú anyagok előállítására 
alkalmas, megújuló biológiai erőforrások 
rendelkezésre állását, és ennek alapján 
támogatja a fenntartható bioalapú 
értékláncok létrehozását. Ezeket a 
tevékenységeket a bioalapú értéklánc 
különböző pontjaihoz kapcsolódó érintett 
felek közötti együttműködés útján kell 
megvalósítani, ideértve az elsődleges 
gyártó és feldolgozó iparágakat, a 
fogyasztói márkákat, a kis- és 
középvállalkozásokat, a kutatási és 

(13) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezés célja 
egy kutatási és innovációs tevékenységi 
program végrehajtása Európában, amely 
felméri a bioalapú anyagok előállítására 
alkalmas, megújuló biológiai erőforrások 
rendelkezésre állását, és ennek alapján 
támogatja a fenntartható bioalapú 
értékláncok létrehozását. Ezeket a 
tevékenységeket a bioalapú értéklánc 
különböző pontjaihoz kapcsolódó érintett 
felek közötti nyitott és átlátható 
együttműködés útján kell megvalósítani, 
ideértve az elsődleges gyártó és feldolgozó 
iparágakat, a fogyasztói márkákat, a kis- és 
középvállalkozásokat, a kutatási és 
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technológiai központokat, valamint az 
egyetemeket.

technológiai központokat, valamint az 
egyetemeket.

Or. sv

Módosítás 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezés célja 
egy kutatási és innovációs tevékenységi 
program végrehajtása Európában, amely 
felméri a bioalapú anyagok előállítására 
alkalmas, megújuló biológiai erőforrások 
rendelkezésre állását, és ennek alapján 
támogatja a fenntartható bioalapú 
értékláncok létrehozását. Ezeket a 
tevékenységeket a bioalapú értéklánc 
különböző pontjaihoz kapcsolódó érintett 
felek közötti együttműködés útján kell 
megvalósítani, ideértve az elsődleges 
gyártó és feldolgozó iparágakat, a 
fogyasztói márkákat, a kis- és 
középvállalkozásokat, a kutatási és 
technológiai központokat, valamint az 
egyetemeket.

(13) A bioalapú iparágakra vonatkozó 
közös technológiai kezdeményezés célja 
egy kutatási és innovációs tevékenységi 
program végrehajtása Európában, amely 
felméri a bioalapú anyagok előállítására 
alkalmas, megújuló biológiai erőforrások 
rendelkezésre állását, és ennek alapján 
támogatja a fenntartható bioalapú 
értékláncok létrehozását, a bioalapú 
iparágak a biogazdaság alapját jelentik a 
növekedés és munkahelyteremtés 
serkentése szempontjából. Ezeket a 
tevékenységeket a bioalapú értéklánc 
különböző pontjaihoz kapcsolódó érintett 
felek közötti együttműködés útján kell 
megvalósítani, ideértve az elsődleges 
gyártó és feldolgozó iparágakat, a 
fogyasztói márkákat, a kis- és 
középvállalkozásokat, a kutatási és 
technológiai központokat, valamint az 
egyetemeket.

Or. ro

Módosítás 20
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A maximális hatás elérése érdekében a (16) A maximális hatás elérése érdekében a 
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Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásnak 
erős szinergiát kell kialakítania a többi 
uniós programmal, például az oktatás, a 
környezetvédelem, a versenyképesség és a 
kis- és középvállalkozások terén, valamint 
a kohéziós politika és a vidékfejlesztés 
politika pénzeszközeivel, ami konkrétan 
hozzájárulhat a nemzeti és regionális 
kutatási és innovációs kapacitások 
erősítéséhez az intelligens szakosodási 
stratégiák kontextusában.

Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásnak 
erős szinergiát kell kialakítania a többi 
uniós programmal, például az oktatás, a 
környezetvédelem, a versenyképesség és a 
kis- és középvállalkozások terén, valamint 
a kohéziós politika és a vidékfejlesztés 
politika pénzeszközeivel, ami konkrétan 
hozzájárulhat a nemzeti és regionális 
kutatási és innovációs kapacitások 
erősítéséhez az intelligens szakosodási 
stratégiák kontextusában. 
Kulcsfontosságú, hogy az érintett 
szereplők megkapják a közös vállalkozás 
tevékenységével és a fenntartható 
bioalapú értékláncok létrehozásának 
támogatási lehetőségeivel kapcsolatos 
információkat.

Or. sv

Módosítás 21
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Céljai eléréshez a közös 
vállalkozásnak főként nyílt, versenyszerű 
pályázati felhívás alapján kell pénzügyi 
támogatást kell nyújtania a résztvevőknek.

(20) Céljai eléréshez a közös 
vállalkozásnak főként nyílt, átlátható,
versenyszerű pályázati felhívás alapján kell 
pénzügyi támogatást nyújtania a 
résztvevőknek.

Or. sv

Módosítás 22
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kisebb szereplők és finanszírozók is 
azonos módon részesüljenek az 
előnyökből, valamennyi hozzájárulást, 
valamint a projektek kiválasztását is teljes 
mértékben átláthatóan és nyíltan kell 
lebonyolítani.

Or. sv

Módosítás 23
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezés céljainak 
megvalósításához az erőforrásokat 
hatékonyabban felhasználó, fenntartható, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
létrehozása és a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatás erősítése érdekében, 
különösen a vidéki térségekben, olyan 
fenntartható, versenyképes bioalapú 
európai iparágak fejlesztése révén, melyek 
alapját a biomasszát fenntartható módon 
beszerző, fejlett biofinomítók képezik; és 
különösen:

b) hozzájárul a bioalapú iparágakra 
vonatkozó közös technológiai 
kezdeményezés céljainak 
megvalósításához az erőforrásokat 
hatékonyabban felhasználó, fenntartható, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
létrehozása és a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatás erősítése érdekében, 
különösen a vidéki térségekben és a nagy 
mennyiségű biomasszaforrásokkal 
rendelkező, valamint a bioalapú termékek 
fejlesztése szempontjából potenciálisan 
számításba vehető térségekben, olyan 
fenntartható, versenyképes bioalapú 
európai iparágak fejlesztése révén, melyek 
alapját a biomasszát fenntartható módon 
beszerző, fejlett biofinomítók képezik; és 
különösen:

Or. sv

Módosítás 24
Jens Nilsson
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan technológiák demonstrációja, 
melyekkel új kémiai összetevők, új 
anyagok és új fogyasztási cikkek létrejöttét 
teszik lehetővé európai biomasszából, 
kiváltva a fosszilis eredetű alapanyagokat;

c) olyan nagy és kis volumenű
technológiai megoldások demonstrációja 
és támogatása, melyekkel új kémiai 
összetevők, új anyagok és új fogyasztási 
cikkek létrejöttét teszik lehetővé 
fenntarthatóan előállított európai 
biomasszából, kiváltva a fosszilis eredetű 
alapanyagokat;

Or. sv

Módosítás 25
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) üzleti modellek kidolgozása, melyek -
többek között az ágazatok közötti 
kapcsolatok kialakítása és a több ágazatra 
kiterjedő klaszterek támogatása révén –
biztosítják a teljes értéklánchoz kapcsolódó 
gazdasági szereplők integrálódását a 
biofinomítók biomasszával történő 
ellátásától a bioalapú anyagok, vegyi és 
üzemanyagok fogyasztóiig; és

d) üzleti modellek kidolgozása, melyek –
többek között az ágazatok közötti 
kapcsolatok kialakítása, az új régióközi és 
transznacionális együttműködés 
elősegítése, és a több ágazatra kiterjedő 
klaszterek támogatása révén – biztosítják a 
teljes értéklánchoz kapcsolódó gazdasági 
szereplők integrálódását a biofinomítók 
biomasszával történő ellátásától a bioalapú 
anyagok, vegyi és üzemanyagok 
fogyasztóiig; és

Or. sv

Módosítás 26
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – e alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a bioalapú anyagokhoz, vegyi és 
üzemanyagokhoz kapcsolódó 
technológiákat és üzleti modelleket 
megvalósító, kiemelt biofinomító üzemek 
létesítése, melyek a költségek és a 
teljesítmény terén elért előrelépésnek 
köszönhetően versenyképesek a fosszilis 
eredetű alternatívákkal szemben.

e) a bioalapú anyagokhoz, vegyi és 
üzemanyagokhoz kapcsolódó 
technológiákat és üzleti modelleket 
megvalósító, kiemelt biofinomító üzemek 
létesítése, melyek fenntarthatók, valamint 
a költségek és a teljesítmény terén elért 
előrelépésnek köszönhetően 
versenyképesek a fosszilis eredetű
alternatívákkal szemben.

Or. sv

Módosítás 27
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 11 rész – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) idevágó nemzeti és regionális kutatási és 
innovációs programok állása, az 
együttműködés potenciális területeinek 
azonosítása, ideértve az idevágó 
technológiák bevezetését;

a) idevágó nemzeti és regionális kutatási és 
innovációs programok állása, az 
együttműködés potenciális területeinek 
azonosítása, ideértve az idevágó 
technológiák bevezetését a szinergiák 
létrejöttének lehetővé tétele és az átfedések 
elkerülése érdekében;

Or. en


