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A módosítási javaslatot benyújtotta:Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás:8
7. bevezető

(7) A keretprogram közös célkitűzéseit a 
vállalkozási és innovációs program, az IKT-
politika támogatásának programja és az 
„Intelligens energia – Európa” program 
elnevezésű egyedi programokon keresztül 
kell megvalósítani.

(7) A keretprogram közös célkitűzéseit a 
vállalkozási és innovációs program, az IKT-
politika támogatásának programja, az 
„Intelligens energia – Európa” program és az 
„Öko-innováció program” elnevezésű 
egyedi programokon keresztül kell 
megvalósítani. elnevezésű programokon 
keresztül kell törekedni.
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Or. en

Indokolás

Saját vezetésével és programozási struktúrájával bíró külön programot kell felállítani az Öko-
innováció számára, ezzel követve és megerősítve a környezetvédelmi technológiákat elősegítő 
jelenlegi politikákat. 

A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás 9
24 a bevezető (új)

(24a) Költségek akkor merülnek fel, mikor 
az egészségügyi problémák előfordulnak a 
szennyezés és az elégtelen 
környezetvédelem és/vagy egészségtelen 
fogyasztói minták eredményeképp. Az 
egészség területén tett befektetésre azért 
van szükség, hogy az ilyen kiadások 
minimalizálhatóak legyenek, illetve a 
társadalomra való áthárításuk megelőzhető 
legyen. Hálózatokat kell felállítani a helyes 
gyakorlat kicserélésének támogatása 
érdekében.

Or. nl

Indokolás 

Az egészségügy és a tapasztalatok kicserélését szolgáló hálózatok terén tett befektetések 
alapvető fontosságúak a minőség biztosítása érdekében.
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A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás10
42 a bevezető (új)

(42a) A "Made in Europe" magas 
minőséget kell, hogy jelöljön: 
környezetbarát, egészséges és fenntartható. 
Minőség-jelölést és címkézést kell 
használni, ezzel demonstrálva ezeket a 
minőségi standardokat, illetve felhívva a 
fogyasztók figyelmét a termékek és a 
termelési módszer jellemzőire, ezzel 
lehetővé téve, hogy a minőségbe tett 
befektetés nyereséges legyen.

Or. nl

Indokolás

A globalizáció hatásaival való megküzdés érdekében Európának a magas minőségi szint 
alapján kell versenyeznie: környezetbarát, egészséges és fenntartható termékekkel.

A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás 11
1. cikk, 2. bekezdés

2. A keretprogram hozzájárul a Közösség, 
mint fejlett tudásalapú társadalom, 
versenyképességi és innovációs 
kapacitásához, amely kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen alapuló fenntartható 
fejlődéssel, valamint a környezet 
minőségének magas szintű védelmén és 
javításán nyugvó, rendkívül versenyképes 
szociális piacgazdasággal rendelkezik.

2. A keretprogram hozzájárul a Közösség, 
mint fejlett tudásalapú társadalom, 
versenyképességi és innovációs 
kapacitásához, amely kiegyensúlyozott
gazdasági növekedésen alapuló fenntartható 
fejlődéssel, valamint a környezet és egészség
minőségének magas szintű védelmén és 
javításán nyugvó, rendkívül versenyképes 
szociális piacgazdasággal rendelkezik.

Or. nl
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Indokolás

A globalizáció hatásaival való megküzdés érdekében Európának a magas minőségi szint 
alapján kell versenyeznie: környezetbarát, egészséges és fenntartható termékekkel.

A módosítási javaslatot benyújtotta: Anders Wijkman

Módosítás 12
2. cikk, 1. bekezdés

1. A keretprogram célkitűzései a 
következők::

1. A keretprogram célkitűzései a 
következők::

(a) a vállalkozások és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV) 
versenyképességének előmozdítása;

(a) a vállalkozások és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV) 
versenyképességének előmozdítása;

(b) az innováció támogatása, beleértve az 
ökoinnováció támogatását is;

(b) az innováció támogatása, beleértve az 
ökoinnováció támogatását is;;

(c) a versenyképes, innovatív és integrált 
információs társadalom fejlődésének 
felgyorsítása;

(c) a versenyképes, innovatív és integrált 
információs társadalom fejlődésének 
felgyorsítása;

(d) az energiahatékonyság, valamint az új és 
megújuló energiaforrások támogatása 
valamennyi ágazatban, beleértve a 
közlekedést is.

(d) az energiahatékonyság, valamint az új és 
megújuló energiaforrások támogatása 
valamennyi ágazatban, beleértve a 
közlekedést is, ezáltal hatékonyan küzdve a 
klímaváltozás ellen;
(da) az energia és közlekedési rendszerek 
szükséges átalakításának a lisszaboni 
stratégia szabályzójaként való 
felhasználása a növekedés és 
versenyképesség, valamint az export-
növekedés elősegítése érdekében.

Or. en

Indokolás

Lásd Wijkman úr Post-2012 jelentésének magyarázó szövegét 
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A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás 13
2. cikk, 1. bekezdés

1. A keretprogram célkitűzései a 
következők:

1. A keretprogram célkitűzései a 
következők:

(a) a vállalkozások és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV) 
versenyképességének előmozdítása;

(a) a vállalkozások és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV) 
versenyképességének előmozdítása;

(b) az innováció támogatása, beleértve az 
ökoinnováció támogatását is;

(b) az innováció támogatása, beleértve az 
ökoinnováció támogatását is, különös 
tekintettel a minőségi termékek 
kifejlesztésére;

(c) a versenyképes, innovatív és integrált 
információs társadalom fejlődésének 
felgyorsítása ;

(c) a versenyképes, innovatív és integrált 
információs társadalom fejlődésének 
felgyorsítása;

(d) az energiahatékonyság, valamint az új és 
megújuló energiaforrások támogatása 
valamennyi ágazatban, beleértve a 
közlekedést is.

(d) az energiahatékonyság, valamint az új és 
megújuló energiaforrások támogatása 
valamennyi ágazatban, beleértve a 
közlekedést is.

da) minőségi jelölések kifejlesztésére való 
biztatás a termékek minősége jellemzőiknek 
a környezettel és az egészséggel, illetve a 
gyártási módszerrel való kapcsolata 
demonstrálása érdekében.

Or. nl

Indokolás

A globalizáció hatásaival való megküzdés érdekében Európának a magas minőségi szint 
alapján kell versenyeznie: környezetbarát, egészséges és fenntartható termékekkel.
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A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 14
2. cikkely, 2. bekezdés, (c a) pont (új)

(ca) az Öko-Innováció Program;

Or. en

Indokolás

Saját vezetésével és programozási struktúrájával bíró külön programot kell felállítani az Öko-
innováció számára, ezzel követve és megerősítve a környezetvédelmi technológiákat elősegítő 
jelenlegi politikákat.

A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás 15
6. cikk, 1. bekezdés

1. A munkaprogramok végrehajtására 
vonatkozó intézkedések különösen a 
következők:

1. A munkaprogramok végrehajtására 
vonatkozó intézkedések különösen a 
következők:

(a) a KKV-knak biztosított közösségi 
pénzügyi eszközök;

(a) a KKV-knak biztosított közösségi 
pénzügyi eszközök;

(b) a különböző érdekeltek hálózatainak 
a kiépítése;

(b) a különböző érdekeltek hálózatainak 
a kiépítése, beleértve a betegségek 
megelőzését és kezelését szolgáló helyes 
gyakorlat kicserélését szolgáló hálózatok 
felállítását;

(c) az innováció megkezdésének 
támogatása érdekében kísérleti projektek, 
replikálási projektek és egyéb intézkedések;

(c) az innováció megkezdésének 
támogatása érdekében kísérleti projektek, 
replikálási projektek és egyéb intézkedések;

(d) politikai elemzések, fejlesztés és 
koordináció a részt vevő országokkal;

(d) politikai elemzések, fejlesztés és 
koordináció a részt vevő országokkal, 
valamint kezdeményezések a termékek 
környezeti és egészségügyi költségeinek a 
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megfelelő módon való tükrözésére;
(e) információcsere, terjesztés és a 
tudatosság növelése;

(e) információcsere, terjesztés és a 
tudatosság növelése, beleértve a minőségi 
jelölések kifejlesztését a környezeti hatásra, 
energia-hatékonyságra, termelési 
módszerekre és az egészségre tett hatásra 
tekintettel;

(f) a tagállamok és régiók együttes 
cselekvéseinek a támogatása;

(f) a tagállamok és régiók együttes 
cselekvéseinek a támogatása;

(g) a tagállamokkal együttműködésben 
kidolgozott műszaki előírásokon alapuló 
beszerzés;

(g) a tagállamokkal együttműködésben 
kidolgozott műszaki előírásokon alapuló 
beszerzés innovatív és zöld termékek 
piacainak kifejlesztésére irányuló célzattal;

(h) a nemzeti és regionális szintű 
hatóságok közötti twinning.

(h) a nemzeti és regionális szintű 
hatóságok közötti twinning.

Or. nl

Indokolás

Az egészségügybe és a tapasztalat kicserélésére alkalmazott hálózatokba való befektetés 
alapvető fontosságú a minőséég biztosítása érdekében. A fogyasztókat is be kell vonni és 
képeseknek kell lenniük hatást gyakorolni az európai minőségi politikára.

A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 16
6. cikk, 2. bekezdés 

2. A II. cím I., II. és III. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott ezen 
intézkedéseket és kiegészítő végrehajtási 
intézkedéseket bármely egyedi program 
esetében alkalmazni lehet, amennyiben a 
vonatkozó munkaprogram így rendelkezik.

2. A II. cím I., II., III. és IV: fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott ezen 
intézkedéseket és kiegészítő végrehajtási 
intézkedéseket bármely egyedi program 
esetében alkalmazni lehet, amennyiben a 
vonatkozó munkaprogram így rendelkezik.
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Or. en

Indokolás

Saját vezetésével és programozási struktúrájával bíró külön programot kell felállítani az Öko-
innováció számára, ezzel követve és megerősítve a környezetvédelmi technológiákat elősegítő 
jelenlegi politikákat.

A módosítási javaslatot benyújtotta: Roberto Musacchio

Módosítás 17
8. cikk, 1.a bekezdés (új)

1a. Minden egyes specifikus program 
minősége pénzügyi értékelésének 
indikátorai tartalmazzák az anyag-, 
energia- és víz-megtakarításra, illetve az 
anyagok élettartamára és 
visszanyerhertőségére, valamint a 
károsanyag-kibocsátás csökkentésére 
vonatkozó kalkulációt.

Or. it

Indokolás

A környezetvédelmi kritériumot tartalmazó szerződések és projektek műszaki specifikációjával 
összhangban és annak alkalmazásában, a Bizottságnak egy pontos értékelést kell 
rendelkezésre bocsátania minden egyes specifikus programra, azon indikátorok alapján, 
melyek célja, hogy illusztrálja az energia-megtakarítást, a az anyagok visszanyerhetőségét és 
újra-használhatóságát, illetve az egyes beadásra kerülő projektek környezetvédelmi 
fenntarthatóságát.
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A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 18
10. cikk, 2. bekezdés, (a) pont

(a) a KKV-k beindításához és 
növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz 
való hozzáférés, valamint az innovációs 
tevékenységekbe – beleértve az 
ökoinnovációt is – történő befektetések 
eszközlése;

(a) a KKV-k beindításához és 
növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz 
való hozzáférés, valamint az innovációs 
tevékenységekbe – különös tekintettel az 
ökoinnovációra  – történő befektetések 
eszközlése;

(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

Az öko-innovációnak különös figyelmet kell kapnia a Vállalkozási és Innováció Program 
keretei között. A módosítást a stövegen végig kell alkalmazni, illetve a 10. cikk, 2. bekezdés (c) 
pontjában, valamint a 13. cikknen.

A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás 19
10. cikk, 2. bekezdés

2. A vállalkozási és innovációs program 
a következők támogatására, javítására, 
ösztönzésére és előmozdítására vonatkozó 
cselekvéseket írja elő:

2. A vállalkozási és innovációs program 
a következők támogatására, javítására, 
ösztönzésére és előmozdítására vonatkozó 
cselekvéseket írja elő;:

(a) a KKV-k beindításához és 
növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz 
való hozzáférés, valamint az innovációs 
tevékenységekbe – beleértve az 
ökoinnovációt is – történő befektetések 
eszközlése;

(a) a KKV-k beindításához és
növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz 
való hozzáférés, valamint az innovációs 
tevékenységekbe – beleértve az 
ökoinnovációt is – történő befektetések 
eszközlése;
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(b) a KKV-k közötti együttműködés 
kedvező feltételeinek megteremtése;

(b) a KKV-k közötti együttműködés 
kedvező feltételeinek megteremtése;

(c) a vállalkozások innovációja, 
beleértve az ökoinnovációt is;

(c) a vállalkozások innovációja, 
beleértve az ökoinnovációt is és a 
befektetést a minőségi termékek 
kifejlesztésébe;

(d) vállalkozói és innovációs kultúra; (d) vállalkozói és innovációs kultúra, a 
minőségbe való befektetésre alapozva;

(e) a vállalkozáshoz és az innovációhoz 
kapcsolódó gazdasági és igazgatási reform.

(e) a vállalkozáshoz és az innovációhoz 
kapcsolódó gazdasági és igazgatási reform.

Or. nl

Indokolás

A globalizáció hatásaival való megküzdés érdekében Európának a magas minőségi szint 
alapján kell versenyeznie: környezetbarát, egészséges és fenntartható termékekkel.

A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás 20
13. cikk, (f a) pont (új)

(fa) zöld termékek és egyéb, minőségi 
termékek kifejlesztése és forgalmazása, 
illetve a minőségi jelölések és címkézés 
használata a fogyasztók közötti tudatosság 
bátorítására. 

Or. nl

Indokolás

A fogyasztóknak részt kell venniük az európai minőségpolitikában és képeseknek kell lenniük 
azt befolyásolni.



AM\585143HU.doc 11/20 PE 364.760v01-00

Külső fordítás

HU

A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás 21
14. cikk, (c a) pont (új)

(ca) öko-innovatív termékek és gyakorlatok 
kifejlesztésének támogatása.

Or. nl

Indokolás

A globalizáció hatásaival való megküzdés érdekében Európának a magas minőségi szint 
alapján kell versenyeznie: környezetbarát, egészséges és fenntartható termékekkel.

A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás 22
31. cikk, 1. bekezdés, (b) pont

(b) a legjobb gyakorlatra vonatkozó 
cselekvések, a Közösségben az ismeretek 
terjesztése és a tapasztalatok cseréje 
érdekében.

(b) a legjobb gyakorlatra vonatkozó 
cselekvések, a Közösségben az ismeretek 
terjesztése és a tapasztalatok cseréje 
érdekében, beleértve a betegségek 
megelőzésének és ellenük való 
küzdelemnek a területét a helyes gyakorlat 
átadását szolgáló hálózatok felállításán 
keresztül;

Or. nl

Indokolás

Az európai hálózatok segítenek az összes EU Tagállam kezelési és megelőzési minőségének 
fejlesztését biztosítani.
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A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás 23
41. cikk, (c a) pont (új)

(ca) a fogyasztók tudatossá tétele a 
különböző közlekedési módszerek 
környezeti hatását illetően az egy 
kilométerre vonatkozó energia-
felhasználást és CO2 kibocsátást jelölő 
címkézéssel.

Or. nl

Indokolás

A fogyasztóknak olyan helyzetben kell lenniük, hogy környezetbarát döntéseket hozhassanak. 
Ez bátorítani fogja a közlekedési szolgáltatókat, hogy innovatívak legyenek.

A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 24
II. Cím, IIIa fejezet, 45.a cikk (új)

IIIa Fejezet 
Az Öko-Innováció Program

1. RÉSZ
CÉLKITŰZÉSEK ÉS TEVÉKENYSÉGI 

TERÜLETEK 
45a Cikk

Megalapítás és célkitűzések 
1. Egy, az öko-innovációt és a környezeti 
technológiákat támogató program, a 
továbbiakban az ‘Öko-Innováció Program’, 
ezennel létrehozásra kerül.
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2. Az Öko-Innováció Program 
tevékenységet biztosít a következőkre, 
különös tekintettel:
(a) hozzájárul a Hatodik Környezetvédelmi 
Akcióprogram (EAP) bevezetéséhez;
(b) az öko-innováció és a környezeti 
technológiák támogatása;
(c) az Európai Unió Környezeti 
Technológiák Akcióterv (ETAP) 
célkitűzéseinek támogatása.

Or. en

Indokolás

Saját vezetésével és programozási struktúrájával bíró külön programot kell felállítani az Öko-
innováció számára, ezzel követve és megerősítve a a környezetvédelmi technológiákat 
elősegítő jelenlegi politikákat. 
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A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 25
II. Cím, IIIa Fejezet, 45 b Cikk (új)

45b Cikk
Működési célkitűzések 

Működési szempontból az Öko-Innováció 
Program a következőket veszi célba:
(a) hozzájárulás a Közösségi 
környezetvédelmi politika és a 
környezetvédelmi törvényhozás 
alkalmazásához, frissítéséhez és 
fejlesztéséhez, különös tekintettel a 
környezetvédelemnek a többi politikába 
való integrálására vonatkozóan, illetve a 
Közösségen belüli fenntartható fejlődéshez;
(b) az öko-innovációba és a 
környezetvédelmi technológiákba való 
befektetés növelése a Tagállamokban az 
innovatív technológiák sikeres bemutatása 
és hatékony, széles skálájú piaci felvételük 
közötti szakadék átívelésével, ezzel 
kiegyenlítve a köz- és magánszektor 
befektetését, elősegítve a kulcsfontosságú 
stratégiai technológiákat, letörve a 
költségeket, növelve a piaci tapasztalatot és 
hozzájárulva a pénzügyi illetve egyéb 
kockázatok és korlátok csökkentéséhez, 
amelyek akadályozzák ezt a típusú 
befektetést;
(c) a környezetvédelmi techológiák piacra 
való bejutása előtt álló korlátok eltávolítása 
ezen technológiák kifejlesztése és felvétele 
által, illetve a termékek és szolgáltatások 
környezeti költségeinek jobbb tükrözésére 
való koncentrálás által.

Or. en



AM\585143HU.doc 15/20 PE 364.760v01-00

Külső fordítás

HU

A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 26
II. Cím, IIIa Fejezet, 45 c Cikk (új)

45c Cikk
Projektek és intézkedések 

2. Az öko-innovációval és a környezeti 
technológiával kapcsolatos tevékenységek 
tartalmazhatják:
- a környezetre és a fenntartható 
fejlesztésére vonatkozó szempontok 
integrálása a földhasználat fejlesztésbe és 
tervezésbe, beleértve a városi és tengerparti 
területeket is, vagy
- a talajvíz és a felszíni vizek fenntartható 
kezelésének elősegítése, vagy
- a gazdasági tevékenységek környezeti 
hatásának minimalizálása, közelebbről 
tiszta és alacsony kockázatú technológiák 
kifejlesztésén és a prevencióra fektetett 
hangsúlyon keresztül, beleértve az 
üvegházhatást kiváltó gázok 
kibocsátásának csökkentését, vagy
- minden fajta hulladék megakadályozása, 
újrahasználása, visszanyerése, és 
újrahasznosítása, és a hulladék.folyamatok 
helyes kezelésének biztosítása, vagy
- a termékek környezeti hatásának 
csökkentése a termelés, elosztás, fogyasztás, 
és az élettartam végén való kezelés iránti 
integrált megközelítésen keresztül, beleértve 
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a környezertbarát termékek kifejlesztését;

Or. en

A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 27
II. Cím, IIIa Fejezet, 45 d Cikk (új)

2. RÉSZ
ALKALMAZÁS 

45d Cikk
A Közösségi pénzügyi eszközök kisegítő 

szerepe a KKV-k számára 
A 16. cikkelyben utalt Közösségi pénzügyi 
eszközök a KKV-k számára kiegészítő 
szerepet fognak játszani a környezeti 
technológiáknak a KKV-k általi 
kifejlesztése és felvétele támogatása terén.

Or. en

A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 28
II. Cím, IIIa Fejezet, 45 e Cikk (új)

Article 45e
Promóciós és terjesztési projektek 

A következők részesülnek támogatásban:
(a) termelőket és fogyasztókat magába 
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foglaló, know-how és helyes gyakorlat 
promótálás, illetve az Öko-Innováció 
Program keretein belül finanszírozott 
tevékenységek és projektek közötti 
tapasztalatcsere;
(b) a tevékenységek bevezetésének 
értékelése és megfigyelése, azok 
hozzájárulása a Közösség környezetvédelmi 
politikájának kifejlesztéséhez, a 
felhasználásból szerzett haszonhoz, illetve a 
Közösségi törvényhozási és támogató 
intézkedések hatásához;
(c) a megszerzett, átfogó tapasztalatra és a 
környezeti technológiákat elősegítő 
tevékenységekkel elért eredményekre 
vonatkozó információ terjesztése, különös 
tekintettel azoknak a piacra jutásának 
felgyorsítását illetve a befektetés 
stimulálását szolgáló szándékkal, ezzel 
elősegítve az átmenetet a tisztább 
technológiák demonstrálásából azok 
forgalmazásába.

Or. en

A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 29
II. Cím, IIIa Fejezet,  45 f Cikk (új)

45. Cikkf
Piac-replikációs projektek

A Közösségi támogatás a Közösségi 
relevanciájú, a közelmúltban bizonyított 
környezetvédelmi technológiák első piaci 
replikációjával foglalkozó tevékenységekre 
és projektekre vonatkozik, melyek célja, 
hogy elősegítse azokat a folyamatokat vagy 
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termékeket, amelyek már technikailag 
sikerrel kerültek demonstrálásra, de, 
melyek – pénzügyi kockázatok miatt – még 
nem törtek be a piacra, ezért a Közösség 
megosztja azt a kockázatot, amely a kutatás, 
technológiai fejlesztés és demonstrációs 
tevékenységek eredményeinek gazdasági 
kihasználásában rejlik.

Or. en

A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 30
II. Cím, IIIa Fejezet, 45 g Cikk (új)

3. RÉSZ
MUNKAPROGRAM

45g Cikk
Munkaprogram

A munkaprogram felvázolja a 45a Cikkben 
lefektetett célkitűzések elérésének egyes 
specifikus tevékenysége és intézkedése, a 
bevezetési rendelkezések, valamint a 
finanszírozási rendelkezések szabályait, és 
a részvétel szabályait. Meghatározza a 
szelekció kritériumait, reflektálva az Öko-
Innováció Program célkitűzéseit, és 
lefekteti munkaprogram bevezetésének 
indikatív menetrendjét, különös tekintettel 
a javaslatok kiírásának tartalmára.

Or. en
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A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 31
46. cikk, 1. bekezdés, (c a) pont (új)

(ca) az Öko-Innováció Programhoz, egy 
Öko-Innováció Menedzsment Bizottság 
(ECOIPC) elnevezésű bizottság által 

Or. en

A módosítási javaslatot benyújtotta: Dorette Corbey

Módosítás 32
I. Függelék

Az egyedi programokra vonatkozó indikatív 
költségvetési bontás a következő:

Az egyedi programokra vonatkozó indikatív 
költségvetési bontás a következő:

(a) 2 631 millió euro a vállalkozási és 
innovációs programra, amelyből legfeljebb 
520 milliót az ökoinnováció támogatására 
fordítanak;

(a) 2 631 millió euro a vállalkozási és 
innovációs programra, amelyből legfeljebb 
900 milliót az ökoinnováció támogatására 
fordítanak, és 300 millió az innováció 
elősegítésére az egészségügy területén;

(b) 801,6 millió euro az IKT-politika 
támogatásának programjára;

(b) 801,6 millió euro az IKT-politika 
támogatásának programjára;

(c) 780 millió euro az „Intelligens 
energia – Európa” programra.

(c) 780 millió euro az „Intelligens 
energia – Európa” programra.

Or. nl

Indokolás

Jelentős összegeket kell rendelkezésre bocsátani mind az öko-innováció terén tett 
befektetésre, mind az egészségügyhöz kapcsolódó befektetésre.
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A módosítási javaslatot benyújtotta: Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi és Anders 
Wijkman

Módosítás 33
I. Függelék

Az egyedi programokra vonatkozó indikatív 
költségvetési bontás a következő:

Az egyedi programokra vonatkozó indikatív 
költségvetési bontás a következő:

(a) 2 631 millió euro a vállalkozási és 
innovációs programra, amelyből 
maximálisan 520 millió kerül 
felhasználásra az öko-innováció 
elősegítésére;

(a) 2 111 millió euro a vállalkozási és 
innovációs programra;

(b) 801,6 millió euro az IKT-politika 
támogatásának programjára;

(b) 801,6 millió euro az IKT-politika 
támogatásának programjára;

(c) 780 millió euro az „Intelligens energia –
Európa” programra.

(c) 780 millió euro az „Intelligens energia –
Európa” programra;

(ca) 520 millió EUR az Öko-Innováció 
Program végrehajtására.

Or. en


