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Módosítás 1
Alain Cadec

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza a kutatás és a fejlesztés 
fontosságát az Európai Unió előtt álló 
jelentős kihívások megoldása 
szempontjából, különösen az EU 2020 
stratégia keretében; emlékeztet rá, hogy a 
kohéziós politika a régiókban 
nagymértékben részt vesz a kutatási és 
fejlesztési tevékenységek 
finanszírozásában;

Or. fr

Módosítás 2
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottságnak a kutatási 
keretprogramokkal kapcsolatos 
adminisztratív formaságok egyszerűsítését 
célzó javaslatait, különösen az 
eredményalapú finanszírozás fokozatos 
bevezetését;

1. üdvözli a Bizottságnak a kutatási 
keretprogramok bonyolult és költséges 
pályázati és végrehajtási módozataival
kapcsolatos adminisztratív formaságok 
egyszerűsítését célzó javaslatait;

Or. de

Módosítás 3
Karima Delli

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottságnak a kutatási 
keretprogramokkal kapcsolatos 
adminisztratív formaságok egyszerűsítését 
célzó javaslatait, különösen az 
eredményalapú finanszírozás fokozatos 
bevezetését;

1. jóváhagyja a Bizottságnak a kutatási 
keretprogramokkal kapcsolatos 
adminisztratív formaságok egyszerűsítését 
célzó javaslatait, különösen az 
eredményalapú finanszírozás fokozatos 
bevezetését, valamint az érintett projekt 
személyi állományával kapcsolatos 
átalányelemeket;

Or. fr

Módosítás 4
Evgeni Kirilov

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottságnak a kutatási 
keretprogramokkal kapcsolatos 
adminisztratív formaságok egyszerűsítését 
célzó javaslatait, különösen az 
eredményalapú finanszírozás fokozatos 
bevezetését;

1. jóváhagyja a Bizottságnak a kutatási 
keretprogramokkal kapcsolatos 
adminisztratív formaságok egyszerűsítését 
célzó javaslatait, különösen az 
eredményalapú finanszírozás fokozatos 
bevezetését; emlékeztet rá, hogy a 
projektek kiválóságának elsőbbséget kell 
élveznie a tematikus tartalommal 
szemben, és javasolja a 7. keretprogram 
számos pályázati felhívásában alkalmazott 
ún. „egy projekt–egy téma” szabály 
újragondolását annak érdekében, hogy a 
7. keretprogram során nagyobb számú 
uniós régió részesülhessen a 
társfinanszírozás előnyeiből;

Or. en
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Módosítás 5
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli – megfelelően kiválasztott 
projektek esetében – az 
eredményközpontú kutatási támogatás 
bevezetését célzó javaslatot; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy a kutatás alapvetően 
megjósolhatatlan jellege miatt bizonyos 
olyan projektek, amelyek esetében az 
eredmények első megközelítésben csak 
nehezen határozhatók meg, szintén 
hordozhatnak hozzáadott értéket; 

Or. de

Módosítás 6
Evgeni Kirilov

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet rá, hogy a 7. keretprogram 
elsődleges célkitűzése az, hogy az Európai 
Uniót és régióit vezető szereppel ruházza 
fel a világban a tudomány, a technológia 
és az innovatív iparágak területén; ebben 
az összefüggésben üdvözli az elfogadott 
pályázatoknak megítélt támogatások 
folyósításához szükséges átlagos 
időtartam előbbre hozott csökkentését, és 
ösztönzi egy olyan felmenő jellegű 
tematikus megközelítés kialakítását, amely 
eléggé rugalmas lenne ahhoz, hogy 
felgyorsítsa az innovatív ötletek 
megvalósításához vezető folyamatot;

Or. en
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Módosítás 7
Karima Delli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli, hogy az európai intézmények 
jelenleg a nagyobb átláthatóság 
megteremtése, a hatékonyság növelése és a 
kedvezményezettek számára a jogbiztonság 
megerősítése céljából a regionális 
fejlesztési politika egyszerűsítésén 
gondolkodnak; úgy ítéli meg, hogy az e 
folyamat során azonosított bevált 
gyakorlatok hasznosak lehetnek a 7. K+F 
keretprogram végrehajtásának 
egyszerűsítése során; 

2. üdvözli, hogy az európai intézmények 
jelenleg a nagyobb átláthatóság 
megteremtése, a pénzügyi értelemben 
gyengébb résztvevők számára jobb 
hozzáférés biztosítása, a hatékonyság 
növelése és a kedvezményezettek számára 
a jogbiztonság megerősítése céljából a 
regionális fejlesztési politika 
egyszerűsítésén gondolkodnak; úgy ítéli 
meg, hogy az e folyamat során azonosított 
bevált gyakorlatok hasznosak lehetnek a 7. 
K+F keretprogram végrehajtásának 
egyszerűsítése során;

Or. fr

Módosítás 8
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a 
kedvezményezettek hozzáférése a kutatási 
és innovációs projektekhez megköveteli a 
magas fokú technikai képességet, 
valamint az adminisztratív és pénzügyi 
eljárások alapos ismeretét, aminek 
következtében a hozzáférés rendkívül 
megnehezedik a kisebb, lehetséges
kedvezményezettek számára; ennélfogva 
az Unió nagyobb régióiban megfigyelhető 
az innovatív tevékenységek jelentős 
mértékű, gazdasági csomópontokba 
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(klaszterekbe) történő térbeli 
koncentrációja;

Or. en

Módosítás 9
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet rá, hogy gyakran az 
adminisztratív nehézségek jelentik a 
legfőbb akadályt a kutatás és az innováció 
fejlődése előtt, különösképpen a kisebb 
méretű pályázók – kkv-k és a periferikus 
régiókban található kutatási intézmények 
– számára;

Or. en

Módosítás 10
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az Európai Unión belül 
meglévő, a kohézióra, a kutatásra és az 
innovációra irányuló különböző eszközöket 
a hatékonyság érdekében egységes módon 
kellene végrehajtani; hangsúlyozza ezért az 
ezen eszközök közötti szinergiák 
felkutatásának szükségességét;

3. úgy véli, hogy az Európai Unión belül 
meglévő, a kohézióra, a kutatásra és az 
innovációra irányuló különböző eszközöket 
a hatékonyság érdekében egységes módon 
kellene végrehajtani; hangsúlyozza ezért az 
ezen eszközök közötti szinergiák 
felkutatásának és a szinergiát akadályozó 
tényezők megszüntetésének 
szükségességét;

Or. nl



PE445.865v01-00 8/19 AM\825619HU.doc

HU

Módosítás 11
Alain Cadec

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az Európai Unión belül 
meglévő, a kohézióra, a kutatásra és az 
innovációra irányuló különböző eszközöket 
a hatékonyság érdekében egységes módon 
kellene végrehajtani; hangsúlyozza ezért az 
ezen eszközök közötti szinergiák 
felkutatásának szükségességét;

3. úgy véli, hogy az Európai Unión belül 
meglévő, a kohézióra, a kutatásra és az 
innovációra irányuló különböző eszközöket 
a hatékonyság érdekében egységes módon 
kellene végrehajtani; hangsúlyozza ezért az 
ezen eszközök közötti szinergiák 
felkutatásának szükségességét, nevezetesen 
– a kedvezményezettek általi végrehajtás 
egyszerűsítése érdekében – a költségek 
auditálására és beszámíthatóságára 
vonatkozó szabályok harmonizálásával;

Or. fr

Módosítás 12
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az egyetemek, az állami 
kutatási szervezetek, a nagyvállalkozások, 
a kis- és középvállalkozások, valamint a 
regionális közhatóságok – különösen a 
klasztereken belüli – egymáshoz való 
közelsége miatt a kutatás és az innováció 
ösztönzésére a regionális szint a 
legalkalmasabb;

4. úgy véli, hogy az egyetemek, az állami 
kutatási szervezetek, a nagyvállalkozások, 
a kis- és középvállalkozások, valamint a 
regionális közhatóságok – különösen a 
klasztereken belüli – egymáshoz való 
közelsége miatt a kutatás és az innováció 
ösztönzésére a tökéletes szint a regionális 
szint;

Or. nl
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Módosítás 13
Karima Delli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az egyetemek, az állami 
kutatási szervezetek, a nagyvállalkozások, 
a kis- és középvállalkozások, valamint a 
regionális közhatóságok – különösen a 
klasztereken belüli – egymáshoz való 
közelsége miatt a kutatás és az innováció 
ösztönzésére a regionális szint a 
legalkalmasabb;

4. úgy véli, hogy az egyetemek, az állami 
kutatási szervezetek, a nagyvállalkozások, 
a kis- és középvállalkozások, valamint a 
regionális közhatóságok egymáshoz való 
közelsége miatt a kutatás és az innováció 
ösztönzésére, valamint az európai városok 
hátrányos helyzetű körzeteiben az 
innováció fejlesztésének támogatására, 
illetve a szociális és területi különbségek 
csökkentésére a regionális szint a 
legalkalmasabb;

Or. fr

Módosítás 14
Alain Cadec

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az egyetemek, az állami
kutatási szervezetek, a nagyvállalkozások, 
a kis- és középvállalkozások, valamint a 
regionális közhatóságok – különösen a 
klasztereken belüli – egymáshoz való 
közelsége miatt a kutatás és az innováció 
ösztönzésére a regionális szint a 
legalkalmasabb;

4. úgy véli, hogy az egyetemek, az állami 
kutatási szervezetek, a nagyvállalkozások, 
a kis- és középvállalkozások, valamint a 
regionális közhatóságok – különösen a 
klasztereken belüli – egymáshoz való 
közelsége miatt a kutatás és az innováció 
ösztönzésére a regionális szint a 
legalkalmasabb; ugyanakkor ösztönzi a 
különböző (regionális, nemzeti és 
közösségi) szinteket erőfeszítéseik jobb 
összehangolására a kutatási és fejlesztési 
tevékenységek európai szintű tervezése 
kapcsán;

Or. fr
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Módosítás 15
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az egyetemek, az állami 
kutatási szervezetek, a nagyvállalkozások, 
a kis- és középvállalkozások, valamint a 
regionális közhatóságok – különösen a 
klasztereken belüli – egymáshoz való 
közelsége miatt a kutatás és az innováció 
ösztönzésére a regionális szint a 
legalkalmasabb;

4. úgy véli, hogy az egyetemek, az állami 
kutatási szervezetek, a nagyvállalkozások, 
a kis- és középvállalkozások, valamint a 
regionális és helyi közhatóságok –
különösen a klasztereken belüli –
egymáshoz való közelsége miatt a kutatás 
és az innováció ösztönzésére a regionális 
szint a legalkalmasabb;

Or. cs

Módosítás 16
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet rá, hogy a kis- és közepes 
vállalkozások teszik ki az európai 
vállalkozási háló mintegy 90%-át, a piaci 
rendszerek nemzetközivé válása pedig 
nem mehet végbe anélkül, hogy 
mindeközben nem támogatják 
határozottan az újító folyamatokat és a 
fejlett technológiákat; hangsúlyozza, hogy 
szükség van a kkv-k forrásokhoz való 
teljes és maradéktalan hozzáférésének 
garantálására;

Or. it
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Módosítás 17
Karima Delli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a 7. K+F 
keretprogram a regionális fejlesztési 
politikához hasonlóan a partnerség és a 
társfinanszírozás elvén alapul; 
hangsúlyozza a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás alapelvei melletti 
elkötelezettségét, és kéri, hogy ezeket a 
közkiadások gazdasági válság miatti 
korlátozása ellenére is tartsák be;

5. emlékeztet arra, hogy a 7. K+F 
keretprogram a regionális fejlesztési 
politikához hasonlóan – a kutatókra, a 
nem kormányzati szervezetekre és az 
európai polgárokra kiterjedő – partnerség 
és a társfinanszírozás elvén alapul; 
hangsúlyozza a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás alapelvei melletti 
elkötelezettségét, és kéri, hogy ezeket a 
közkiadások gazdasági válság miatti 
korlátozása ellenére is tartsák be;

Or. fr

Módosítás 18
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a kohéziót, a 
kutatást és a strukturális fellépést szolgáló 
uniós támogatás tekintetében a számviteli 
ellenőrzésre vonatkozó statisztikákat nagy 
óvatossággal kell olvasni és értelmezni: 
egy bejelentett szabálytalanság a legtöbb 
esetben nem esetleges csalást – azaz 
szándékos cselekményt – jelent; felhívja 
rá a figyelmet, hogy ebből kifolyólag a 
rendelkezéseknek egyértelműeknek kell 
lenniük a jogtalan kifizetések 
megakadályozása, a régiók és a kutatók 
érdekében; 

Or. de
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Módosítás 19
Karima Delli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
kutatást és fejlesztést ösztönző eszközei 
azokra a kiváló, nagyobb léptékű 
projektekre összpontosítanak, amelyek a 
gazdasági tevékenységre és a 
munkahelyteremtésre várhatóan konkrét 
hatást fejtenek ki; hangsúlyozza, hogy a 
kiválósági projektek dinamizmusa az 
Európai Unió területének egészére pozitív 
hatást gyakorol, és hatékonyan egészíti ki 
a kohéziós politika eszközeinek területi 
dimenzióját.

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
kutatást és fejlesztést ösztönző eszközei 
azokra a kiváló, nagyobb léptékű 
projektekre összpontosítanak, amelyek a 
gazdasági tevékenységre és a 
munkahelyteremtésre várhatóan konkrét 
hatást fejtenek ki; véleménye szerint a 
kutatási erőfeszítések irányváltása azt 
jelenti, hogy a kutatási támogatás ezentúl 
nem egyedül a gazdasági fejlesztést 
kívánja segíteni, és a környezetvédelmi és 
szociális dimenzió teljes mértékben beépül 
majd a kutatási politikák 
meghatározásába, továbbá lendületet kap 
az ismeretek lehető legszélesebb körben 
történő terjesztése, a tudományos kultúra 
népszerűsítése és a kutatók és polgárok 
közötti eszmecsere is; véleménye szerint 
szükség van az innováció és a társadalmi 
integráció közötti kapcsolat erősítésére 
annak érdekében, hogy a társadalmi 
szükségletekre és a polgárok elvárásaira 
közvetlen válaszok szülessenek különösen 
az egészségügy és az élelmezés terén, 
továbbá az energiatakarékosság és a 
megújuló energiák tekintetében;

Or. fr

Módosítás 20
Alain Cadec

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
kutatást és fejlesztést ösztönző eszközei
azokra a kiváló, nagyobb léptékű 
projektekre összpontosítanak, amelyek a 
gazdasági tevékenységre és a 
munkahelyteremtésre várhatóan konkrét 
hatást fejtenek ki; hangsúlyozza, hogy a 
kiválósági projektek dinamizmusa az 
Európai Unió területének egészére pozitív 
hatást gyakorol, és hatékonyan egészíti ki a 
kohéziós politika eszközeinek területi 
dimenzióját.

6. emlékeztet arra, hogy a 7. kutatási-
fejlesztési keretprogram azokra a kiváló, 
nagyobb léptékű projektekre összpontosít, 
amelyek a gazdasági tevékenységre és a 
munkahelyteremtésre várhatóan konkrét 
hatást fejtenek ki; hangsúlyozza, hogy a 
kiválósági projektek dinamizmusa az 
Európai Unió területének egészére –
jelenlegi tudományos fejlettségi szintjüktől 
függetlenül – pozitív hatást gyakorol, és 
hatékonyan egészíti ki a kohéziós politika 
eszközeinek területi dimenzióját, a 
kiegyensúlyozott fejlődés és a 
versenyképesség egyidejű szem előtt 
tartásával;

Or. fr

Módosítás 21
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
kutatást és fejlesztést ösztönző eszközei 
azokra a kiváló, nagyobb léptékű 
projektekre összpontosítanak, amelyek a 
gazdasági tevékenységre és a 
munkahelyteremtésre várhatóan konkrét 
hatást fejtenek ki; hangsúlyozza, hogy a 
kiválósági projektek dinamizmusa az 
Európai Unió területének egészére pozitív 
hatást gyakorol, és hatékonyan egészíti ki a 
kohéziós politika eszközeinek területi 
dimenzióját.

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
kutatást és fejlesztést ösztönző eszközei 
azokra a kiváló, nagyobb léptékű 
projektekre összpontosítanak, amelyek a 
gazdasági tevékenységre, a termelési 
programok innovatív jellegére és a nagy 
hozzáadott értékkel járó jövőbeli 
termelésnek adott garanciára és ebből 
következően a munkahelyteremtésre és az 
Európai Unió globális 
versenyképességének javítására várhatóan 
konkrét hatást fejtenek ki; hangsúlyozza, 
hogy a kiválósági projektek dinamizmusa 
az Európai Unió területének egészére 
pozitív hatást gyakorol, és hatékonyan 
egészíti ki a kohéziós politika eszközeinek 
konvergenciára irányuló feladatát, ami 
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igen lényeges tényező;

Or. cs

Módosítás 22
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
kutatást és fejlesztést ösztönző eszközei 
azokra a kiváló, nagyobb léptékű 
projektekre összpontosítanak, amelyek a 
gazdasági tevékenységre és a 
munkahelyteremtésre várhatóan konkrét 
hatást fejtenek ki; hangsúlyozza, hogy a 
kiválósági projektek dinamizmusa az 
Európai Unió területének egészére pozitív
hatást gyakorol, és hatékonyan egészíti ki 
a kohéziós politika eszközeinek területi 
dimenzióját.

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
kutatást és fejlesztést ösztönző eszközei 
azokra a kiváló, nagyobb léptékű 
projektekre összpontosítanak, amelyek a 
gazdasági tevékenységre és a 
munkahelyteremtésre várhatóan konkrét 
hatást fejtenek ki; hangsúlyozza, hogy a 
kiválósági projektek dinamizmusa az 
Európai Unió területének egészére 
jelentősebb területi hatást gyakorol abban 
az esetben, ha a regionális politika 
számára kiutalt pénzeszközök segítségével 
szinergia jön létre; úgy véli, hogy éppen a 
szinergia előtt álló akadályokat kell 
megszüntetni.

Or. nl

Módosítás 23
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
kutatást és fejlesztést ösztönző eszközei 
azokra a kiváló, nagyobb léptékű 
projektekre összpontosítanak, amelyek a 
gazdasági tevékenységre és a 
munkahelyteremtésre várhatóan konkrét 

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
kutatást és fejlesztést ösztönző eszközeinek 
nem kizárólag a nagyobb léptékű 
projektekre kellene összpontosítaniuk, 
hanem hangsúlyozza, hogy figyelmet kell 
fordítani a kisebb jelentőségű projektekre 
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hatást fejtenek ki; hangsúlyozza, hogy a 
kiválósági projektek dinamizmusa az 
Európai Unió területének egészére pozitív 
hatást gyakorol, és hatékonyan egészíti ki a 
kohéziós politika eszközeinek területi 
dimenzióját.

is, amelyek a gazdasági tevékenységre és a 
munkahelyteremtésre várhatóan szintén
konkrét hatást fejtenek ki; hangsúlyozza, 
hogy a kiválósági projektek dinamizmusa 
az Európai Unió területének egészére 
pozitív hatást gyakorol, és hatékonyan 
egészíti ki a kohéziós politika eszközeinek 
területi dimenzióját.

Or. de

Módosítás 24
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy tegyen közzé 
elemzést arról, hogy a különböző 
tagállamok milyen szinten vesznek részt a 
7. keretprogramban, továbbá az ebből 
adódó következtetéseket vegye figyelembe 
annak garantálása érdekében, hogy a 7. 
keretprogram keretében a kutatás 
valamennyi tagállamban kiegyenlítetten 
fejlődjön;

Or. en

Módosítás 25
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a regionális 
különbségek felerősödése a kutatási és 
fejlesztési potenciál tekintetében olyan 
probléma, amelyet nem csupán a kohéziós 
politika, hanem éppen a kutatási és 
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innovációs politika keretében is igyekezni 
kell megoldani;

Or. en

Módosítás 26
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a régiók mint 
kutatási központok számára nem 
kizárólag az alkalmazott – és főleg a 
gazdasági hasznot szem előtt tartó –
kutatás lehet kulcsfontosságú; 
hangsúlyozza továbbá az alapkutatások 
fontosságát, amelyek maguktól értetődően 
gyakran csak hosszú távon hoznak 
eredményeket, ám ugyanakkor az 
alkalmazott kutatások kiindulópontját 
képezik;

Or. de

Módosítás 27
Karima Delli

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri olyan mutatók kidolgozását, 
amelyekkel mérhető a szociális jólét terén 
remélt javulás és a bejelentett innovatív 
projektek ökológiai hatása;

Or. fr
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Módosítás 28
Karima Delli

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kéri, hogy a következő tervezési 
időszakban jelentősen növeljék a szociális 
felzárkóztatással kapcsolatos – elsősorban 
humán és társadalomtudományos –
kutatási költségvetés összegeit, szintúgy a 
fenntartható fejlődés területén, különösen 
az energiatakarékosság, a megújuló 
energiák és az építmények energetikai 
teljesítményének javítása, továbbá a 
biológiai sokféleség tekintetében;

Or. fr

Módosítás 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. véleménye szerint ösztönözni 
szükséges a szakmai tapasztalatcserét, ám 
ez nem vezethet agyelszíváshoz az Unió 
kárára és a világ többi országa javára, 
vagy akár az Unión belül a szegényebb 
országokból a gazdagabb országok 
irányában, mert ez az európai kohéziós 
politika sikerét veszélyeztetné;

Or. en
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Módosítás 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a továbbiakban 
rendszerszerűen fogadjanak el olyan 
intézkedéseket, amelyeknek célja a munka 
és a kutatás jobb egyensúlyának 
megteremtése a kutatók esetében, továbbá 
szeretné, ha a kutatóknak teljes 
pályafutásuk során lehetőségük nyílna az 
élethosszig tartó jobb képzésre a jobb 
munka- és előmeneteli lehetőségek elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza, hogy az egyetemek és az 
ipar közötti együttműködés területén –
közös irányvonalak kialakítása céljából –
meg kell határozni a legjobb 
gyakorlatokat; hangsúlyozza továbbá, 
hogy a foglalkoztathatóság bővítése és a 
kutatási eredmények konkrét 
eredményekké történő átváltása céljából 
javítani kell az egyetemek és az ipar 
közötti kapcsolatokat.

Or. en
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