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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

125. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy újítsák meg az EU 2020 stratégia 

kutatási és innovációs céljainak teljesítése 

iránti kötelezettségvállalásaikat, mivel 

azok a digitális egységes piac, a gazdasági 

növekedés és a munkahelyteremtés 

építőelemei, és tartsák fenn a nyílt 

tudomány, a nyílt innováció, a nyílt 

hozzáférésű adatok és a tudástranszfer 

átfogó megközelítését; úgy véli, hogy 

ennek magában kell foglalnia a 

tudományos kutatást célzó szöveg- és 

adatbányászat jogi keretének 

felülvizsgálatát, az ingyenes és nyílt 

forráskódú szoftverek fokozottabb 

alkalmazását, kivált az oktatási 

intézményekben és a közigazgatásokban, 

valamint a kkv-k és induló vállalkozások 

Horizont 2020 keretprogramban elérhető – 

és az ikt-ágazat rövid innovációs 

ciklusaihoz jobban illeszkedő – 

finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítását; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza 

az összes releváns kezdeményezés 

fontosságát, a köz-magán tárulásoktól és 

innovációs klaszterektől az európai 

technológiai és tudományos parkokig, 

különösen a kevésbé iparosodott európai 

térségekben, továbbá az induló 

vállalkozásokat és közös technológiai 

platformokat támogató élénkítő programok 

fontosságát, az uniós versenyjog által 

125. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy újítsák meg az EU 2020 stratégia 

kutatási és innovációs céljainak teljesítése 

iránti kötelezettségvállalásaikat, mivel 

azok a digitális egységes piac, a gazdasági 

növekedés és a munkahelyteremtés 

építőelemei, és tartsák fenn a nyílt 

tudomány, a nyílt innováció, a nyílt 

hozzáférésű adatok és a tudástranszfer 

átfogó megközelítését; úgy véli, hogy 

ennek magában kell foglalnia a 

tudományos kutatást célzó szöveg- és 

adatbányászat jogi keretének 

felülvizsgálatát, az ingyenes és nyílt 

forráskódú szoftverek fokozottabb 

alkalmazását, kivált az oktatási 

intézményekben és a közigazgatásokban, 

valamint a kkv-k és induló vállalkozások 

Horizont 2020 keretprogramban elérhető – 

és az ikt-ágazat rövid innovációs 

ciklusaihoz jobban illeszkedő – 

finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítását; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza 

az összes releváns kezdeményezés 

fontosságát, a köz-magán tárulásoktól és 

innovációs klaszterektől az európai 

technológiai és tudományos parkokig, 

különösen a kevésbé iparosodott európai 

térségekben, továbbá az induló 

vállalkozásokat és közös technológiai 

platformokat támogató élénkítő programok 

fontosságát és a szabványba foglalt 
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szabott korlátok között, a tisztességes, 

ésszerű és megkülönböztetésmentes 

(FRAND) engedélyezési feltételeknek 

megfelelően, a kutatást-fejlesztést és a 

szabványosítást támogató ösztönzők 

fenntartása és az innováció előmozdítása 

érdekében; 

alapvető szabadalmak hatékony 

megadásának képességét, az uniós 

versenyjog által szabott korlátok között, a 

tisztességes, ésszerű és 

megkülönböztetésmentes (FRAND) 

engedélyezési feltételeknek megfelelően, a 

kutatást-fejlesztést és a szabványosítást 

támogató ösztönzők fenntartása és az 

innováció előmozdítása érdekében; 
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