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I. BEVEZETÉS 

 

1. A Bizottság 2006. április 15-én benyújtotta az Európai Közösség kutatási, 

technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik 

keretprogramjáról (2007–2013) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra és az 

Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre 

vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2011) szóló tanácsi határozatra vonatkozó 

javaslatát az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak1.  

 

2. Ez a javaslat az EK-Szerződés 166. cikkének (1) bekezdésén alapul.  

 

3. A Gazdasági és Szociális Bizottság 2005. december 15-én benyújtotta véleményét2. A 

Régiók Bizottsága 2005. november 17-én benyújtotta véleményét 3. 

 

4. Az Európai Parlament 2006. június 15-én nyilvánított véleményt.4 

 

5. A Tanács 2006. szeptember 25-én a Szerződés 251. cikkével összhangban fogadta el közös 

álláspontját az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 

tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjára vonatkozóan 5 

                                                 
1 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - COM(2005) 119 végleges 
2 HL C 65., 2006.3.17., 9. o. 
3 HL C115, 2006.5.16., 20. o. 
4 Lásd a P6_TA-PROV(2006)0265 dokumentumot (a Hivatalos Lapben még nem tették közzé). 
5 A Tanács politikai megállapodást ért el az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) 

nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–
2011) szóló tanácsi határozat szövegére vonatkozóan is.  E határozat végleges elfogadása 
az EK keretprogramról szóló határozat elfogadásával egyidejűleg történik. A szöveg tervezete 
továbbításra került az Európai Parlament felé tájékoztatás céljából.  
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II. A JAVASLAT ELŐZMÉNYE ÉS CÉLJA 

 

a) Az EK-Szerződés XVIII. címe (163 – 173. cikk) alapján a Közösség kutatási és 

technológiafejlesztési tevékenységeket végez.  Különösen:  

- Az EKSz. 163. cikke (1) bekezdésének alapján a Közösség célkitűzése, hogy erősítse a 

közösségi ipar tudományos és technológiai alapjait, ösztönözze nemzetközi 

versenyképességének fejlődését, ugyanakkor támogassa az e Szerződés egyéb fejezetei 

alapján szükségesnek ítélt kutatási tevékenységeket; 

- Az EKSz. 165. cikke (1) bekezdésének alapján a Közösség és a tagállamok a nemzeti 

politikák és a közösségi politika kölcsönös összhangjának biztosítása érdekében 

összehangolják kutatási és technológiafejlesztési tevékenységeiket; 

-  Az EKSz. 166. cikke (1) bekezdésének alapján a Közösség valamennyi kutatási és 

technológiafejlesztési tevékenysége többéves keretprogramban kerül meghatározásra (a 

jelenlegi hatodik keretprogram 2006 végén véget ér). 

 

b) Az Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni, 2000. júniusi Santa Maria de Feira-i és 

2001. márciusi stockholmi ülésén következtetéseket fogadott el, amelyek egy európai 

kutatási és fejlesztési térség gyors kialakítására irányultak a fenntartható gazdasági 

fejlődés, a nagyobb foglalkoztatás és társadalmi kohézió megteremtésének szándékával, és 

azzal a céllal, hogy az Unió 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb 

tudásalapú gazdasága legyen.  A lisszaboni stratégia 2005. évi újraindítása, valamint az 

Esko AHO vezette független magas szintű szakértői csoport jelentése, amelyre az állam- és 

kormányfők Hampton Courtban tartott informális találkozója adott megbízást, 

megerősítette a stratégiának a tudományos kutatás, a technológiafejlesztés és az innováció 

tekintetében fennálló érvényességét.  

 

A Bizottság ezen az alapon javasolta, hogy a hetedik keretprogram –– a Szerződésben 

meghatározott célkitűzések elérése érdekében, és amellett, hogy a tudományos és műszaki 

tevékenység terén folyó megfelelő együttműködés nemzeti és nemzetközi szintű 

megvalósítása érdekében elősegíti az ERA megvalósítását és lehetővé teszi a nyitott 

módszerű koordinációt, ezzel hozzájárulva a lisszaboni folyamathoz –– a következő új 

jellemzőkkel bírjon:  
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-  kiválasztott számú tematikus prioritásra történő összpontosítás, amelyek esetében a 

közösségi fellépés hozzájárulása a lehető legnagyobb értéket képzi, és amelyekben kellően 

indokolt esetben a közös technológiai kezdeményezések keretében támogatás adható a 

hosszú távú stratégiai kutatási program számára; 

- a felderítő kutatás támogatása, a legkitűnőbb kutatócsoportok által végzett, kutatók által 

javasolt alapkutatás révén, a független Európai Kutatási Tanács létrehozatala révén; 

- jobb oktatás és kutatási képzés, a kutatási lehetőségekhez való jobb hozzáférés és a 

kutatóknak a társadalom céljaihoz való hozzájárulásának nagyobb elismerése, a humán 

erőforrásra vonatkozó politika megerősítése révén a keretprogramon belül, az előző 

keretprogramokban megvalósuló „Marie Curie-fellépések” kedvező tapasztalataira építve; 

- az európai kutatási infrastruktúrák használatának és fejlesztésének optimalizálása; a KKV-

k innovációs kapacitásainak és a kutatásból származó előnyök kihasználásával összefüggő 

képességeinek erősítése; a kutatásorientált klaszterek fejlődésének támogatása; az EU 

konvergenciarégióiban és legkülső régióiban meglévő potenciál felszabadítása; a tudomány 

és a társadalom egymáshoz közelítése, valamint a kutatási politikák koherens 

fejlesztésének támogatása közösségi és nemzeti szinten; 

- a Közös Kutatóközpont fontos szerepének megerősítése a közösségi politikák 

megfogalmazásához, kialakításához, végrehajtásához és nyomon követéséhez nyújtott 

ügyfélközpontú tudományos és technológiai támogatás nyújtása terén, valamint az EU-ban 

a saját kompetenciája területein továbbra is független tudományos és technológiai 

referenciaközpontként való működése terén; 

- a végrehajtási szabályok egyszerűsítése és racionalizálása a tökéletesített irányítóbizottsági 

eljárások alapján. 

 

III. A KÖZÖS ÁLLÁSPONT ELEMZÉSE 

 

A. Általános észrevételek 

 

A Tanács közös álláspontja jelentős mértékben tükrözi a Bizottság javaslatát és az Európai 

Parlament véleményét a keretprogram struktúrája, tudományos és technológiai tartalma, 

végrehajtási eszközei, valamint a pénzügyi összeg és annak indikatív lebontása tekintetében.  
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A bizottsági javaslat Tanács általi vizsgálata során a Tanács törekedett az Európai Parlament 

módosításainak lehető legnagyobb mértékű beépítésére, a két jogalkotási szerv közötti 

jelentős mértékű konszenzus tükrözése érdekében, a bizottsági javaslat általános 

irányvonalainak ezzel egyidejű tiszteletben tartásával.  Ennek érdekében a Tanács bizonyos 

vezérelveket követett:  

 
(1) a keretprogram szerepének elismerése, mint a főbb közösségi célkitűzések elérésének 

eszköze, szem előtt tartva azt a tényt, hogy az európai kutatások és 

technológiafejlesztési erőfeszítések nagy részét a tagállamok finanszírozzák nemzeti 

szinten; 

 
(2) az összpontosított közösségi kutatási erőfeszítés szükségessége, amely a szakértelem 

kritikus tömegének és európai hozzáadott értéknek a kialakulását eredményezi, és amely 

ezzel egyidejűleg a közösségi kutatás számára választott témakörök keretében a 

kapcsolódó témák elegendően alapos lefedését biztosítja; 

 
(3) a kulcsfontosságú kutatási területekre történő összpontosított erőfeszítés kiegészítésének 

szükségessége a közösségi politikáknak juttatott rugalmas támogatás biztosításával, és 

gyorsan fejlődő kutatási környezetben felmerülő tudományos és technológiai igényekre 

adott válaszok lehetővé tételével, míg az ilyen rugalmasság számára megfelelő 

paraméterek meghatározásával a jogi egyértelműség biztosítása érdekében; 

 
(4) a keretprogram olyan eszközökkel történő végrehajtása, amelyek alkalmasak a 

szakértelem kritikus tömegének és európai hozzáadott értéknek az elérésére a kutatási 

tevékenységeken belül, ezzel egyidejűleg biztosítják a hatodik keretprogramból történő 

zökkenőmentes átmenetet, és biztosítják valamennyi érdekelt fél/jogalany számára a 

közösségi kutatásban történő részvételt, feltéve, hogy azok a kutatási kiválóság 

kritériumának megfelelnek; 

 
(5) nagyobb jelentőség biztosításának szükségessége a köz- és magánszféra partnersége 

számára valamennyi szinten, beleértve a KKV-knak juttatott, nagymértékben 

tökéletesített kutatási és a technológiafejlesztési támogatás révén, valamint az európai 

technológiai platformok által meghatározott, teljes iparágazatokra vonatkozó hosszú 

távú stratégiai kutatási ütemtervek révén, és –– néhány gondosan megválasztott esetben 

–– közös technológiai kezdeményezések révén; 
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(6) az egyértelműség szükségessége, különösen elegendő fokú részletezés biztosításával, 

mind a tudományos és műszaki tartalom, valamint a finanszírozás tekintetében, szem 

előtt tartva azt, hogy a keretprogramot egyedi programok révén kell végrehajtani, 

amelyek természetüknél fogva részletesebb végrehajtási szabályokat tartalmaznak.  

 

 

B. Konkrét észrevételek 

 

1. A bizottsági javaslat főbb módosításai 

 

a) Etikai kérdések 

 

Az etikai kérdésekkel kapcsolatosan a Tanács elfogadta az Európai Parlament által 

az első olvasatban javasolt irányvonalat: a hetedik keretprogramban szereplő etikai 

kérdésekhez –– különösen az embriók őssejtjei kutatásához –– kapcsolódó 

szabályok pontos meghatározására a keretprogramról szóló határozat 6. cikkének 

szövegében kerül jelenleg sor. A Bizottság emellett egyértelművé tette, hogy 

fenntartja a hatodik keretprogramban elfogadott gyakorlatot, amely kizárja a KTF 

keretprogram keretében történő közösségi finanszírozást az emberi embriók 

elpusztításának gyakorlata –– beleértve az őssejtekhez jutást –– számára.  

 

b) Tudományos és technológiai tartalom 

 

i.  Együttműködés 

 

Míg a Tanács a tematikai prioritások tudományos és technológiai tartalmára 

vonatkozó bizottsági javaslatot megtartja, az Európai Parlament módosításaira 

figyelemmel az alábbiak szerint pontosította és kiterjesztette bizonyos prioritások 

alkalmazási körét:  
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− a prioritások száma kilencről tízre nőtt, a biztonsági kutatásnak az űrkutatástól való 

elválasztásának következtében; 

− külön figyelmet kell fordítani a tematikus területek közötti hatékony koordináció 

biztosítására, valamint a több témát átfogó kiemelt fontosságú kutatási területekre, mint 

például az erdészeti kutatásokra, a kulturális örökségre, a tengertudományokra és -

technológiákra; 

− egy adott terület új tudományos és technológiai lehetőségeinek meghatározása vagy 

további feltárása céljából, valamint e területek más kapcsolódó tudományterületekkel és 

kutatási területekkel való ötvözésének céljából végzett kutatás támogatásának érdekében 

a jövőbeni és újonnan felmerülő technológiák és az előre nem látható politikai igények 

nyitott és rugalmas kezelésére kerül sor, a spontán kutatási javaslatoknak –– beleértve a 

közös pályázati kiírásokat –– nyújtott egyedi támogatás révén az újszerű ötletek és a 

gyökeresen új felhasználások felkarolása, valamint a kutatási tervekbe felvehető új 

lehetőségek, különösen a jelentős áttöréssel kecsegtető lehetőségek felkutatása érdekében; 

− a tudás terjesztése és átadása prioritásként fog szerepelni az eredményeknek az ipar, a 

politikák kidolgozói és a társadalom általi fokozottabb felhasználásának lehetővé tétele 

érdekében a biztonság témájára vonatkozó megfelelő korlátozások fenntartásával, 

tekintve e tevékenységek bizalmas jellegét; 

− a KKV-k megfelelő részvételének biztosítására különleges figyelmet kell fordítani.  

Ennek érdekében és az Európai Parlament nézeteinek széleskörű tükrözése érdekében a 

cél annak lehetővé tétele, hogy a program „Együttműködés” részének keretében 

rendelkezésre álló finanszírozás legalább 15%-ában a KKV-k részesüljenek. A Tanács 

szintén elismerte az európai technológiai platformok szerepét, ugyanakkor nem javasolta 

azok közvetlen finanszírozását, mert úgy véli, hogy e cél elérése érdekében a projektre 

alapuló megközelítés megfelelőbb; 

− közös technológiai kezdeményezésekkel kapcsolatosan a Tanács elfogadta az Európai 

Parlament módosítását, amely azok létrehozása tekintetében kiegészítő kritériumokat 

határoz meg.  Így a közös technológiai kezdeményezések természetét pontosan kell 

meghatározni, különösen a pénzügyi kötelezettségvállalásokkal, a résztvevők 

kötelezettségvállalásának időtartamával, szerződéseik megkötésére és felbontására 

vonatkozó szabályokkal és a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdések 

tekintetében.  Emellett határozott erőfeszítéseket tesznek a közös technológiai 

kezdeményezések átlátható működése és annak biztosítására, hogy a közösségi 

pénzalapok közös technológiai kezdeményezések keretében történő bármilyen kiutalása a 

keretprogram kiválóságra és versenyre vonatkozó elvei alapján történjen; 
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− az első prioritás (Egészségügy) keretében az Európai Parlament által kifejezett 

aggodalmakra adott válaszul szélesebb körű kutatás elfogadására került sor, beleértve 
főként a posztgenomikus kutatást; a regeneratív orvoslás új megelőző eszközeit; az új 
adagolási megközelítéseket; a komplex rendszerek modellezését; a korfüggő 
betegségeket, beleértve a dementiát; a Hepatitis C-t, valamint a potenciálisan újra fellépő 
járványokat, pl. SARS; a reumatikus betegségeket és az izom- és csontrendszer 
betegségeit; a fájdalomterápia szempontjait; a betegek biztonságát és a gyógyszerek 
megfelelőbb alkalmazását, beleértve a gyógyszermellékhatás-figyelés egyes szempontjait 
és a tudományosan tesztelt kiegészítő és alternatív gyógyszereket;  az egészségügyi 
rendszerek — beleértve az otthonápolási módszereket –– kutatását, és a különböző 
beavatkozások költségének, hatékonyságának és előnyeinek becslését; az életmódbeli és 
környezeti tényezőkre és azoknak a gyógyszeres kezeléssel való kölcsönhatására irányuló 
kutatást; 

− a második prioritás (Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia) keretében a 

célkitűzés bővítésére került sor a környezetvédelmi kihívások, az akvakultúra-ágazat, a 

tengerparti környezet, valamint a fogyasztók egyedi étrendi szükségleteinek beillesztése 

érdekében. A tevékenységi körök szélesítésére került sor a bioinformatika, a biodiverzitás 

fenntartható felhasználása, a termőföldhöz kötődő biológiai erőforrások, beleértve a talaj 

termőképességét, a növényegészségügy, az epidemiológiai tanulmányok, az állati 

takarmányhoz kapcsolódó betegségek, és a fenntarthatóságot és az élelmiszertermelés 

biztonságát érintő veszélyek, beleértve az éghajlatváltozást is beillesztése érdekében; a 

Parlament véleményének megfelelően a halászatok kiemelt szerephez jutottak;  

− a harmadik prioritás (Információs és kommunikációs technológiák) keretében az Európai 

Parlament által javasolt módosításokra építve e prioritás megerősítésére került sor a 

következők beillesztése érdekében: a termék-, szolgáltatás- és folyamatinnováció és 

kreativitás; a digitális szakadék és a társadalmi kirekesztettség csökkentése; a speciális 

szükségletekkel rendelkező emberek igényei, beleértve az öregedő népességet is; a 

kormányzási és a politikai döntéshozatali folyamatok hozzáférhetőségének és 

átláthatóságának elősegítése; a KTF irányítása és kommunikálása; innovatív, nagy értéket 

képviselő IKT-alapú termékek és szolgáltatások;  a „nyílt forráskódú” fejlesztési 

modellen alapuló IKT kutatási tevékenység;  az IKT-kutatások eredményei következtében 

születő különböző felhasználási módok és különböző üzleti modellek; a fotonika; a 

szabad és nyílt forráskódú szoftverek (FLOSS); fenntarthatósági kérdések az elektronika 

területén; a kvantumhatások kiaknázása; a tárolás; a matematika; természetes 

együttműködés; az egészségügyi ellátás fejlesztése; egészségügyi információs tér új 

ismeretek kezelésére;  a mobilitás ökológiai szempontjai; az interaktív digitális 

tartalomhoz való hozzáférés;  
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− a digitális kulturális és tudományos erőforrások és javak hozzáférhetősége és hosszabb időn át 

történő használata multikulturális környezetben;  a kis- és középméretű szervezetek és 

közösségek megerősítése; hagyományos iparágak;  és optimalizálás. Továbbá, és az eredeti 

bizottsági javaslattól eltérően a jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák kutatása az e 

prioritás keretébe tartozó tevékenységek szerves részé vált, így az nem csupán az e prioritás 

keretébe tartozó egyedi tevékenység. 

− a negyedik prioritás (Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák) keretében a villamosenergia-termelés, az energia, a kerámiaipar, és a 

nano-orvostudomány beillesztése érdekében az indokolás bővítésére került sor. A 

tevékenységek köre kiszélesült az alapanyagok és összetevők gyártása; a nanonagyságrendű 

pontosságú alkotóelemek; a megfigyelés és érzékelés; a nanokompozitok; a geo- és optikai 

technológiák; a cipőipar és az acélipar beillesztése érdekében. 

− Az ötödik prioritás (Energia) keretében az indoklás és a tevékenységek megerősítésére került 

sor, a következők beillesztése érdekében: az energiarendszerek vonatkozásában a 

hagyományos olaj- és földgáztartalékok véges volta következtében szükséges megfelelő és 

időben érkező megoldások meghatározása;  megfizethető energiaköltségek a polgárok és az 

ipar számára; hivatkozás mind a 2005-ös, mind a 2006-os zöld könyvre6, Európa vezető 

szerepe számos energiatermelési és energiahatékonysági technológia területén 

világviszonylatban; hulladékból való villamosenergia-termelés; tüzelőanyagok kifejlesztése 

biomasszából és hulladékból, a tárolás; szénmentes tüzelőanyagok, különösen a 

villamosenergia-termelésben felhasználható bioüzemanyagok költséghatékony elosztása és 

felhasználása, különösen a föld alatti tárolást alkalmazó, nagy hatékonyságú és 

költséghatékony, csaknem kibocsátásmentes villamos erőművek és/vagy hőerőművek; szilárd 

halmazállapotú tüzelőanyagok átalakításán alapuló technológiák kifejlesztése és 

demonstrációja, amelyek egyúttal másodlagos energiahordozókat és folyékony vagy gáz-

halmazállapotú tüzelőanyagokat is termelnek; az energiatárolási lehetőségek kifejlesztése; az 

épületek és a közlekedés végső és elsődleges energiafogyasztásának további csökkentése; az 

új és megújuló energiát hasznosító technológiák és az energiakeresletet irányító intézkedések 

és eszközök alkalmazása; a szakpolitika kialakításának tudományos támogatása. Ezenfelül a 

poligenerációval kapcsolatosan ebben a szakaszban megfelelőnek látszott –– a korlátozott 

erőforrások következtében –– ezt az „Energiahatékonyság és energiatakarékosság” 

tevékenységi körében és nem az Európai Parlament javaslata szerinti különálló 

tevékenységként integrálni.  

                                                 
6 az energiahatékonyságról szóló 2005-ös zöld könyv (COM (2005)265), 
 a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátás európai stratégiájáról szóló 2006-os 

zöld könyv (COM (2006) 105 
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− a hatodik prioritás tekintetében (környezetvédelem, beleértve az éghajlatváltozást is), a 

Tanács az Európai Parlament irányvonalát követte azzal, hogy a célkitűzés területét 

kiterjesztette az éghajlattal és a környezeti problémák befolyásolásával kapcsolatos 

kérdésekre is, az indokolásban pedig megemlíti a beépítést és a halászati ágazatot, 

hivatkozik az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményére, az elsivatagosodás elleni 

küzdelemről szóló ENSZ-egyezményre és a környezetben tartósan megmaradó szerves 

szennyezőanyagokról (POP) szóló stockholmi egyezményre; valamint említést tesz a 

környezetvédelmi technológiáknak a fenntartható fogyasztáshoz és termeléshez való 

hozzájárulásáról; a természeti örökségről; továbbá — a későbbi nemzedékek 

fenntarthatóbb jövőjének egyidejű biztosítása mellett — a nagyobb versenyképesség 

megteremtéséről. A tevékenységek hatókörét világosabbá tették, amely így 

kifejezettebben magában foglalja a sarki régiókat; a globális és regionális 

kölcsönhatásokat; a légkört; a tengerszint emelkedésének a tengerparti vidékekre 

gyakorolt hatásait és a fokozottan érzékeny területekre gyakorolt hatásokat; az 

előrejelzések fejlesztését; az éghajlati tényezőkből eredő katasztrófák között az 

aszályokat, erdőtüzeket, földcsuszamlásokat, lavinákat és egyéb szélsőséges 

eseményeket; a geológiai és az éghajlati veszélyforrások okozta katasztrófák hatásait; a 

kockázatkezelési stratégiák fejlesztését az egyidejű kockázatok elemzése keretében is; az 

invazív idegen fajok elleni védekezést, a tengeröblök védelmét; a tájképmegőrzést; a 

fenntartható termékeket; a kulturális örökség — többek között az emberi élőhely — 

védelmét, megőrzését és gyarapítását; különösen az ipari vegyi anyagok állatkísérletek 

nélküli vizsgálatát alkalmazó alternatív vizsgálati módszereket, és a független értékelés 

eszközeit; a természeti erőforrások felmérését, kiaknázását és az azokkal való 

gazdálkodást; valamint a megfigyelés különböző léptékeit; 

− kibővült a hetedik prioritás (közlekedés, beleértve a repüléstechnikát is) területe, amely 

figyelembe veszi valamennyi polgár érdekeit és a közlekedés környezetvédelmi 

vonatkozásait; a vízi szállítás együttműködési képességét és intermodalitását; a 

különböző feladatok ellátására alkalmas kisebb méretű járműveket; az innovatív 

karbantartást, javítást és nagyjavítást; a technológiák hozzáférhető együttes alkalmazását; 

a fenntartható felszíni közlekedést; a hidrogén és az üzemanyagcellák közlekedésben való 

használatát a költség- és energiahatékonysági megfontolások figyelembevételével; a 

logisztikát; a kevésbé szennyező közlekedési eszközöket; az infrastruktúra-fenntartást; és 

az EGNOS-t; 

− kibővült a nyolcadik prioritás (társadalmi-gazdasági és humán tudományok) területe, 

amely így magában foglalja a demográfiai változások kérdését; a kultúra, a tudomány és a 

technológia, valamint a nemek egyenlőségének területén a szabályozó intézkedések 
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meghatározását; az immateriális javak szerepét; a regionális kohéziót; az európai 

politikák és jogszabályok társadalmi-gazdasági hatását; a szakmai és a családi élet 

összeegyeztetését; a fogyatékkal élők kérdését; az egyenlőtlenségeket; az etnicitást és a 

vallási pluralizmust; a fejlődő régiókat; a béke elősegítését; a kibővített Európai Unió 

jövőbeli fejlődését; a civil társadalom szerepét; és a tudás terjesztését; 

− a kilencedik prioritás (űrkutatás) indokolása kibővült, az indokolásban helyet kapott az 

erdőgazdálkodás; az egészségügy; az űripar alkalmazásainak technológiai fejlesztő hatása 

és elengedhetetlen volta a csúcstechnológiát alkalmazó társadalomban; a világűrbe 

telepített eszközök hatékony kiaknázása a helyi eszközökkel, többek között a légi 

eszközökkel összehangoltan; valamint a költséghatékony missziók. Kibővült a 

tevékenységek köre is, és magában foglalja a helyhez kötött figyelő rendszereket; a (mind 

műholdas, mind helyhez kötött, beleértve a szárazföldi, a hajó hordozta és a légi 

változatokat is) globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) adatai és 

szolgáltatásai integrálásának és harmonizálásának támogatását; a világűrbe telepített 

rendszerek fejlesztését kockázatmegelőzés és kockázatkezelés céljából, valamint 

mindennemű vészhelyzet esetére, növelve a konvergenciát a nem világűr jellegű 

rendszerekkel; a tudományos hozzáadott érték maximalizálását a világűr felderítése 

területén, az Európai Űrügynökség vagy a nemzeti űrügynökségek kezdeményezéseivel 

való szinergiákon keresztül, valamint az ezen tudományos adatokhoz való hozzájutás 

megkönnyítését; az űrteleszkópok és detektorok kifejlesztése területén, valamint az 

űrtudományokban végzett adatelemzés területén az erőfeszítések összehangolását; 

továbbá a biogyógyászatot; 

− a tizedik prioritás (biztonság) célterülete kibővült, és magában foglalja a természeti 

katasztrófákat és a magánélet védelmét. A kibővült indokolás tartalmazza az egészségügy 

területén a közösségi politika támogatását, valamint azt, hogy a biztonsági kutatásban 

nagyobb súlyt kell helyezni az Európai Uniónak az ellenőrzéssel, a veszélyekre és 

balesetekre vonatkozó információ- és ismeretterjesztéssel kapcsolatos kapacitásaira, 

továbbá az egyes műveletek területén, a közös IKT-rendszerek jobb kihasználása révén, a 

jobb értékelési és helyzet-ellenőrzési rendszerekre. Kibővült a tevékenységek köre is, és 

magában foglalja a gyors azonosítási módszereket; válság idején a biztonság 

helyreállítását; a veszélyhelyzetek kezelésére szolgáló különböző műveletek áttekintését 

és támogatását; a biztonsági rendszerek összekapcsolhatóságát; a hírszerzés, az 

információgyűjtés és a nemzetbiztonság területét; a biztonság kulturális, társadalmi, 

politikai és gazdasági dimenzióival kapcsolatos, célzottan a missziókra irányuló kutatást, 

az emberi értékek és a politikai iránymeghatározás szerepét, valamint a terrorizmus 

pszichológiáját és társadalmi környezetét. 
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ii. Ötletek 

A Tanács követte az Európai Parlament irányvonalát, hogy lehetővé tegye a 

független Tudományos Tanácsból és a célzott végrehajtó struktúrából álló Európai 

Kutatási Tanács (EKT) gyors létrehozását.  Az EP módosításaira építve a Tanács 

kiterjesztette a szöveget a következők biztosítása érdekében: az EKT irányítását 

az ilyen célból felvett személyzet látja el; a Tudományos Tanács biztosítja a 

kutatási területek sokféleségét, és a tagokat egyszer megújíthatóan négy évre 

választják rotációs rendszer alapján; a Tudományos Tanács átfogó tudományos 

stratégiát dolgoz ki, teljes mértékben felel a finanszírozandó kutatástípusokról 

szóló határozatokért, és magatartási kódexet dolgoz ki, amely többek között az 

összeférhetetlenség elkerüléséről rendelkezik; az EKT igazgatási és személyzeti 

költségei összhangban állnak a kis létszámú és költséghatékony irányítással; a 

Bizottság biztosítja, hogy az EKT a tudományos kiválóság, az autonómia, a 

hatékonyság és az átláthatóság elvének megfelelően jár el, valamint éves jelentést 

készít az EKT működéséről és a célok megvalósításáról, és benyújtja azt az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak; továbbá az EKT jogosult a működési 

tevékenységeinek előkészítését és támogatását célzó saját stratégiai vizsgálatai 

lefolytatására.  

 

Az EKT felépítésével kapcsolatban azonban a Tanács az Európai Parlamenténél 

rugalmasabb megközelítést választott. Így az EKT felépítésének lehetséges 

módosításáról szóló határozatot a keretprogram — legkésőbb 2010-re előirányzott 

— időközi értékelését követően kell meghozni, amely értékelés keretében az EKT 

struktúráinak független felülvizsgálata kifejezetten áttekinti a végrehajtó 

hivatalnak megfelelő vagy a Szerződés 171. cikkén alapuló felépítés előnyeit és 

hátrányait a tudományos kiválóság, az autonómia, a hatékonyság és az 

átláthatóság szempontjából. 
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iii. Emberek 

A Tanács az Európai Parlament módosításainak nagy többségét elfogadta. A 
program így az alábbiakra való hivatkozást foglal magában: a korábbi 
keretprogramok szerinti „Marie Curie”-fellépések tapasztalatainak és azok 
Európai Kutatási Térségre gyakorolt hatásának alapul vétele; külön a fiataloknak 
szánt képzések; a női kutatók fokozott részvétele; nyílt és a megkülönböztetés 
minden formájától mentes európai kutatói munkaerőpiac; a pályakezdő kutatók 
ösztönzését és a tudományos pálya kezdeti szakaszainak támogatását szolgáló 
külön intézkedések, valamint az „agyelszívás” csökkentését célzó intézkedések; a 
kiválósági központok ösztönzése az Európai Unió egészében; más közösségi 
politikákkal való szinergiák, valamint a tudományos és az általános — többek 
között a technológia-átadással és a vállalkozásokkal kapcsolatos — képességek 
bővítése.  
 
iv. Kapacitások 
 
A Tanács — amellett, hogy általánosságban átvette a Bizottság javaslatát — úgy 

határozott, hogy a politikák koherens fejlesztését inkább a keretprogram ezen 

részébe tartozó külön tevékenységként helyezi el, és nem a „Kapacitások” 

program más tevékenységeinek horizontális részeként.  
 
A Tanács — figyelemmel az Európai Parlament módosításaira — egyértelműbbé 

tette bizonyos tevékenységek hatókörét, az alábbiak szerint: 

- a „kutatási infrastruktúrák” elnevezésű tevékenységen belül a célok az 
Európai Kutatási Térség fejlődésére vonatkoznak. A meglévő 
infrastruktúrákkal kapcsolatos tevékenységek hatóköre egyértelműbbé vált, 
így az magában foglalja az ágazatból és a KKV-kből érkező kutatóknak a 
kiválóan működő kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférését; a globális 
összekapcsolhatóság fejlesztését; az interoperabilitás nyílt előírásait. Az új 
infrastruktúrákat illetően a Közösség tevékenységeinek főleg az előkészítő 
fázisokra kell koncentrálniuk, mivel a tagállamok továbbra is központi 
szerepet játszanak majd az infrastruktúrák fejlesztésében és 
finanszírozásában. A finanszírozás kritériumait tekintve a Tanács 
kiegészítette a felsorolást a következő kritériumokkal: a technológiai 
fejlesztési kapacitáshoz és a „kutatáson alapuló kiválósági csoportok” 
kialakításához való hozzájárulás, valamint az EBB-kölcsönök és a 
strukturális alapok felhasználásának lehetősége;  
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- „a KKV-k javára végzett kutatás” elnevezésű tevékenységen belül a Tanács az 

Európai Parlament irányvonalát követte, és a tevékenység körébe foglalta a 

következőket is: a kutatás és az innováció közötti szakadék áthidalása; a kutatási 

eredmények felhasználásának fokozása; kutatási szolgáltatásokat nyújtó szereplők; 

a versenyképességi és innovációs keretprogrammal, valamint más közösségi 

programokkal való egymást kiegészítő jelleg; az Európai Parlament módosítására 

adott válaszul a „nemzeti tájékozódási támogatások” előmozdítása is bekerült, 

hatókörét ugyanakkor a „a KKV-k javára végzett kutatás” keretében végrehajtandó 

tevékenységekre irányuló javaslatok előkészítésére korlátozták, mivel a Tanács úgy 

ítélte meg, hogy az egyértelmű hangsúlyt a kutatási projektek támogatására kell 

helyezni; 

- a „tudás régiói” elnevezésű tevékenység hatókörét a Tanács kiterjesztette a 

következőkre is: olyan regionális klaszterek létrehozásának elősegítése, amelyek 

hozzájárulnak az Európai Kutatási Térség fejlődéséhez; a fellendülőben lévő 

tudásrégiók támogatása; a strukturális alapokkal való kapcsolat; a közösségi, 

valamint a vonatkozó nemzeti és regionális programokkal való szinergiák; 

- a „kutatási potenciál” elnevezésű tevékenységen belül egyértelműbbé vált a 

tevékenységek köre, és magában foglalja a „Versenyképesség és innováció” 

programmal kialakítandó szinergiákat a kutatás és fejlesztés regionális 

kereskedelmi hasznosításának az ágazattal együttműködésben megvalósított 

előmozdítása érdekében; 

- a „tudomány a társadalomban” elnevezésű tevékenységen belül a Tanács 

kibővítette a tevékenységek körét, amely így magában foglalja a következőket: a 

tudományos publikációk jobb hozzáférhetőségét célzó intézkedések annak 

érdekében, hogy az érdeklődők azokba betekinthessenek; a nők kutatásban és a 

tudományos döntéshozó szervekben betöltött szerepének előmozdítása; a fiatalok 

körében a tudomány iránti figyelmet felkeltő, nyitott környezet kialakítása; a 

fiataloknak a tudományos életben való teljes körű részvételének előmozdítása; jobb 

kölcsönös kommunikáció a tudományos világ és a szélesebb közönség között és 

egymás jobb megértése; a tudományos munka jobb bemutatása; tudományos 

publikációk támogatása;  
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- a „nemzetközi együttműködési tevékenységek” keretében a Tanács arról 
rendelkezett, hogy a jelenleg a — 2006 végéig felszámolandó — INTAS 
által végzett tevékenységek e program keretében, valamint az 
„Együttműködés” és az „Emberek” program keretében folynak tovább. A 
Tanács a célok körét is kibővítette, amely így tartalmazza a harmadik 
országbeli partnerekkel való kapcsolattartás megkönnyítését, azzal a céllal, 
hogy biztosított legyen a világ más részein elvégzett kutatásokhoz való jobb 
hozzáférés; a tevékenységek magukban foglalják majd az egyedi, kölcsönös 
érdekeken alapuló együttműködési fellépéseket is. 

 

v. A Közös Kutatóközpont nem nukleáris tevékenységei 

A Tanács egyértelműbbé tette az indokolást, amely így magában foglalja — az 
átfedések és a feleslegesen végzett munka elkerülése érdekében — az e részben 
foglaltak szerinti tevékenységek összehangolását az „Együttműködés” elnevezésű 
egyedi programon belüli „Témák” keretében végzett kutatással. Kibővült a 
tevékenységek köre, és így tartalmazza a tudományos/szakmai támogatást az 
európai döntéshozatali folyamatot segítő kockázatértékelési és -kezelési eljárások 
kialakításához; a szaktudás biztosítását és központi szerepvállalást a globális 
környezetvédelmi és biztonsági megfigyeléshez (GMES) kapcsolódó kutatási 
tevékenységekben, valamint e területen új alkalmazások kifejlesztésében; továbbá 
alternatív stratégiák — különösen az állatkísérleteket kiváltó módszerek — 
kialakítását és validálását valamennyi kapcsolódó kutatási területen. 

 

c) A finanszírozás teljes összege és bontása 
 

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 

eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 

intézményközi megállapodás1 megkötését követően a hetedik keretprogram 

eredetileg javasolt 72 726 millió eurós költségvetését — a megfelelő kiemelt célok 

és a kritikus tömeg megőrzése mellett — csökkentették. A Tanács — az Európai 

Parlament véleményével összhangban — átvette a Bizottság módosított javaslatát, 

amely 50 521 EUR maximális teljes összeget irányoz elő.  A Tanács azonban 

kiigazításokat javasolt az említett összeg lebontásában, az alábbiak szerint: 

                                                 
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 
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- Az „Együttműködés” elnevezésű rész tekintetében a Tanács az Európai 

Parlament módosításainak irányvonalát követve — különböző mértékben — 

növelte az olyan tematikus területek finanszírozását, amelyek jelentősen 

javíthatják az európai versenyképességet, különösen az első (egészségügy), az 

ötödik (energia) és a nyolcadik prioritás (társadalmi-gazdasági és humán 

tudományok) tekintetében.  A „biztonság és űrkutatás” elnevezésű téma két 

prioritássá történt szétbontását követően a Tanács úgy határozott, hogy a 

biztonságra 80 millió EUR-val kisebb összeget különít el, mint az űrkutatásra, 

mivel véleménye szerint ezen a területen a közösségi kompetencia továbbra is 

korlátozott; 

 

- A „Kapacitások” részben a Tanács — az Európai Parlament irányvonalát 

követve — csökkentette a „kutatási infrastruktúrák” javasolt finanszírozását, és 

helyette jelentősen megemelte „a KKV-k javára végzett kutatás” támogatását.  A 

Tanács mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy a „Kapacitások” részben foglalt 

tevékenységek a keretprogram lényegi elemeit képezik, mivel az európai 

kutatási és innovációs kapacitások alapvető vonatkozásait támogatják; ezért e 

terület támogatását jóval kisebb mértékben csökkentette, mint azt az Európai 

Parlament javasolta; 

 

- Az „Ötletek” és az „Emberek” rész tekintetében a Tanács a Bizottság által 

javasolt finanszírozást tartotta meg, tehát nem követte az Európai Parlament 

módosításait, amelyek a „Kapacitások” terhére mindkét rész támogatását 

növelték. 

 

2. A Tanács álláspontja az Európai Parlament módosításaival kapcsolatban 

 

A Tanács közös álláspontja az Európai Parlament számos módosítását (a javasolt 326 

módosításból 232-t) egészében, lényegében vagy részben átvette, esetenként módosított 

formában vagy más helyen, gyakran pedig a Bizottság módosított javaslatában javasolt 

formában, amint ezt a fentiekben vázoltuk. 
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a) A Tanács közös álláspontja — egészében vagy lényegében — magában foglalja a 

következő módosításokat: 

 

- 1., 3., 4., 11., 12., 14., 15., 18., 24., 26., 32., 35., 39., 43., 44., 47., 52., 58., 59., 

66., 76., 88., 93., 95., 97., 121., 126., 130., 132., 137., 142., 146., 148., 149., 

153., 162., 173., 174., 180., 181., 182., 183., 189., 190., 192., 193., 198., 201., 

209., 214., 215., 216., 221., 224., 225., 226., 227., 230., 231., 232., 233., 234., 

235., 236., 237., 243., 245., 246., 251., 256., 262., 264., 266., 273., 284., 288., 

289., 294., 295., 296., 297., 302., 303., 304., 309., 324.; 

 

b) A Tanács — elvben vagy részben — a szövegbe illesztette a következő 

módosításokat: 

 
- 2., 5., 6., 16., 17., 19., 20., 25., 27., 30., 31., 33., 34., 40., 42., 45., 46., 50., 53., 

60., 63., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 75., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 84., 85., 

86., 87., 89., 90., 94., 96., 98., 99., 101., 104., 106., 107., 109., 110., 111., 112., 

113., 114., 115., 119., 120., 122., 123., 124., 125., 127., 128., 129., 131., 136., 

138., 140., 141., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 163., 165., 166., 167., 

168., 169., 170., 171., 172., 175., 177., 178., 179., 184., 185., 186., 187., 188., 

195., 196., 197., 199., 200., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 210., 211., 

213., 222., 223., 228., 238., 239., 240., 241., 242., 244., 248., 253., 255., 257., 

268., 269., 272., 274., 275., 276., 278., 280., 286., 287., 291., 293., 298., 299., 

300., 313., 315., 334., 350., 351., 359., 361., 362.; 

 
c) A Tanács — a Bizottság irányvonalát követve — nem foglalta be a szövegbe a 

következő módosításokat: 

 
- 7., 8., 9., 10., 13., 21., 22., 23., 28., 29., 36., 37., 38., 41., 48., 49., 51., 54., 55., 

56., 57., 61., 62., 64., 65., 74., 83., 91., 92., 100., 102., 103., 105., 108., 116., 

117., 118., 133., 134., 135., 139., 143., 144., 145., 147., 150., 151., 152., 161., 

164., 176., 191., 194., 212., 217., 218., 219., 220., 229., 247., 249., 250., 252., 

254., 258., 259., 260., 261., 263., 265., 267., 270., 271., 277., 279., 281., 282., 

283., 285., 290., 292., 301., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 314., 320., 

347., 349., 360. 
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IV. ÖSSZEGZÉS 

 
A Tanács közös álláspontjának kialakításakor teljes mértékben figyelembe vette a Bizottság 

javaslatát és az Európai Parlament első olvasat során adott véleményét. Jelentős számú 

módosítást illesztett be egészében vagy részben a közös álláspontba azzal a céllal, hogy az 

Európai Parlament legtöbb aggodalmának helyt adjon. A Tanács véleménye szerint közös 

álláspontja kiegyensúlyozott szövegnek tekinthető, és — a hetedik keretprogram, valamint a 

végrehajtási intézkedések (azaz a részvételi szabályok, az egyedi programok) gyors 

elfogadása érdekében — várakozással tekint az Európai Parlamenttel folytatandó konstruktív 

megbeszélések elé. 

_______________________ 
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NÉMETORSZÁG NYILATKOZATA 

 
Németország üdvözli a hetedik kutatási keretprogramot mint a Közösség technológiai és 

tudományos alapja megerősítésének fontos eszközét, amely fontos tematikus területeken 

előmozdítja a Közösség versenyképességét. 

 

Az emberi méltóság és az élethez való jog védelme az emberi élet védelmét annak keletkezésétől 

kezdve megköveteli. Ezért az Európai Unió kutatási támogatásai nem ösztönözhetik embriók 

meggyilkolását. 
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Németország ezért üdvözli a Bizottság nyilatkozatát az FP6 gyakorlatának folytatásáról, és arról, 

hogy az FP7 szerinti illetékes szabályozási bizottságok számára nem javasolja olyan projektek 

finanszírozását, amelyek emberi embriók megsemmisítésével járnak. 

 

Noha Németország úgy véli, hogy a keretprogramnak az emberi embriókkal és az emberi 

embrionális őssejtekkel folytatott kutatásra vonatkozó rendelkezései továbbra sem elégségesek, 

elfogadja a hetedik kutatási keretprogramot, mivel az kiemelkedő fontosságú az európai kutatás és 

az Európai Unió társadalmi fejlődése számára. Ezzel Németország feltételezi, hogy annak ellenére, 

hogy a hetedik kutatási keretprogram félidős értékelésekor e terület felülvizsgálatát tervezik, az 

embrionális őssejtek emberi embriókból való kinyerése finanszírozásának tilalmáról elért jelenlegi 

megállapodás annak alapvető fontossága miatt ezen időtartamon túl is érvényben marad. 

 

AUSZTRIA NYILATKOZATA 

 

Ausztria elvben támogatja a hetedik kutatási keretprogramot mint a Közösség technológiai és 

tudományos alapja megerősítésének fontos eszközét, amely javítja Európa versenyképességét. 

 

Ami a hetedik keretprogramban szereplő bioetikai kérdéseket illeti, Ausztria mindig támogatta a 

felnőtt őssejtekkel folytatott, etikai szempontból nem kifogásolható kutatások Közösségi alapokból 

való támogatását. 

 

Ausztria ismételten hangsúlyozza azt a korábban már gyakran hangoztatott álláspontját, hogy az 

emberi embriók felhasználásával folytatott tevékenységeket nem szabad a hetedik kutatási 

keretprogram keretei között finanszírozni. Ausztria alapvető etikai okokból szigorúan ellenzi az 

ilyen típusú kutatást. 

 

Ausztria sajnálatosnak tartja, hogy a hetedik keretprogramról szóló határozat 6. cikke lehetővé teszi 

az emberi embrionális őssejtekkel folytatott kutatást. Ausztria ezért nem tudja elfogadni az EK 

átfogó hetedik keretprogramját. 
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LENGYELORSZÁG NYILATKOZATA 

 

Lengyelország teljes mértékben elismeri, hogy a hetedik keretprogram a növekedést és 

foglalkoztatást célzó partnerséget is magában foglaló megújított lisszaboni stratégia 

kulcsfontosságú eleme. A program fontos lépést jelent a tudásalapú társadalom kiépítése, a 

versenyképesség növelése és a társadalmi és gazdasági előrelépés elősegítése felé az egész 

Unióban. 

 

Lengyelország különösen úgy véli, hogy az Európai Kutatási Tanács létrehozása, jelentős források 

elkülönítése az alapkutatásokra, valamint a legkiemelkedőbb fiatal tehetségek prioritást élvező 

finanszírozása rendkívüli értéket képvisel. Európa közös érdekeit figyelembe véve Lengyelország 

korábban is támogatta, és a jövőben is támogatja a hetedik keretprogram szerinti kutatások 

támogatását. 

 

Lengyelország kitartóan hozzájárult a lisszaboni stratégia megvalósításához és az európai kutatási 

térség megvalósításához. Célja ezen tevékenységek folytatása, és a Közösség által e tekintetben 

megtett valamennyi lépés támogatása. Lengyelország továbbá nagyra becsüli az Európai Bizottság, 

az Európai Parlament és a Tanács által a hetedik keretprogramra vonatkozó határozati javaslat 

előkészítése során megtett erőfeszítéseket. Ezen elismerést Lengyelország azzal szeretné 

hangsúlyosan kifejezni, hogy igennel szavazna a javaslatra. 

 

A program végrehajtásával kapcsolatos részletek megvitatása során azonban Lengyelország 

következetesen jelezte, hogy az emberi embrionális őssejtek vagy az emberi embriók bármiféle 

felhasználásával járó kutatási tevékenységek nem egyeztethetőek össze az alapvető morális 

értékekkel. Figyelembe véve továbbá az ilyen kísérletek potenciális hosszú távú hatásával 

kapcsolatos megfelelő ismeretetek hiányát, Lengyelország számos alkalommal jelezte, hogy azok 

uniós támogatásával nem tud egyetérteni. Sajnálatos módon a hetedik keretprogramra vonatkozó 

határozat 6. cikke jelenlegi formájában lehetővé teszi az ilyen kutatások finanszírozását. 

 

Ezért, figyelemmel az alapvető etikai elvekre és a fent említett érvekre, Lengyelország nem tud 

egyetérteni az emberi embrionális őssejtek vagy az emberi embriók bármiféle felhasználásával járó 

kutatási tevékenységek európai uniós finanszírozásával. Lengyelország ezért felhívja az elnökséget  
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és az Európai Bizottságot, hogy a hetedik keretprogramról szóló határozati javaslat jelenleg tárgyalt 

szövegéből emelje ki ezt a kérdést, hogy az külön megfontolás tárgyát képezze. Ez lehetővé tenné 

Lengyelország számára a megfelelően módosított javaslat támogatását. 

 

PORTUGÁLIA NYILATKOZATA 

 

Az elfogadott kompromisszumos szöveg természetesen előrelépést jelent az FP7 elfogadása felé. 

Portugália kénytelen azonban kifogásolni azokat a korlátokat, amelyek ebben a vitában az európai 

orvosi biológiai kutatások fejlődésével kapcsolatban mutatkoztak meg. Portugália üdvözli az 

embrionális őssejtekkel kapcsolatos kutatások felvételét a kutatási és technológiafejlesztési (KTF) 

hetedik keretprogramba, de helyteleníteni kénytelen azt a következetlenséget, amellyel el kívánták 

kendőzni ezen embrionális őssejtek kinyerésének szükségességét. 

 

Az embrionális őssejtek kinyerési mechanizmusai támogatásának kizárása a KTF-projektekből 

pontosan azt a részét kendőzi el a KTF-folyamatnak, amely leginkább megkövetelné a szigorú 

etikai ellenőrzést. 

 

MÁLTA NYILATKOZATA 

 

Málta elvben támogatja a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre 

vonatkozó hetedik keretprogramot (2007–2013), mivel az fontos eszköze az uniós kutatások 

kézzelfogható módon történő megerősítésének, ami hatékony hajtóerőt jelent az innováció és a 

növekedés tekintetében. 

 

Málta ugyanakkor úgy véli, hogy az emberi méltóság védelmét és az élethez való jogot a lehető 

legnagyobb mértékben óvni kell annak kezdetétől fogva. E tekintetben Málta hangsúlyozza, hogy az 

emberi embrionális őssejtek vagy embriók felhasználásával járó tevékenységeknek nem kellene 

ezen uniós közfinanszírozású program hatálya alá tartozniuk. 

 

Noha Málta nagyra becsüli a Bizottság nyilatkozatát, miszerint az folytatja azt a jelenlegi 

gyakorlatát, hogy nem nyújt be az FP7 szerinti szabályozási bizottsághoz olyan pályázatot, amely  
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emberi embriók megsemmisítésével járó kutatási tevékenységeket tartalmaz, beleértve az embriók 

őssejt kinyerése érdekében való megsemmisítését is, úgy véli, hogy ez nem elegendő, mivel 

továbbra is fennáll az emberi embrionális őssejteket felhasználó további szakaszok közösségi 

finanszírozásának lehetősége. 

 

E tekintetben Málta sajnálatosnak tartja, hogy a hetedik keretprogram nem kezeli megfelelően az 

emberi embriókkal és az emberi embrionális őssejtekkel folytatott kutatással kapcsolatos etikai 

aggályokat. A fentiekre tekintettel Málta nem tudja egészében elfogadni a hetedik keretprogramot, 

és ezért a tanácsi közös álláspont ellen szavaz. 

 

 

LITVÁNIA NYILATKOZATA 

 

Litvánia elismeri, hogy az európai versenyképesség és kutatás-fejlesztés tekintetében a hetedik 

keretprogram szerepe jelentős, és hozzáadott értéket képvisel, továbbá üdvözli és támogatja a 

programot. 

 

Litvánia ugyanakkor nem tudja elfogadni a 6. cikket, amely lehetővé teszi az emberi embrionális 

őssejtek kutatásának közösségi finanszírozását, mivel Litvánia úgy véli, hogy e kutatás alapvető 

erkölcsi értékeket sért. 

 

Litvánia ezért nem lát lehetőséget arra, hogy a hetedik keretprogramra irányuló javaslat mellett 

szavazzon. 

 

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA 
 
A hetedik keretprogram vonatkozásában az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az emberi 

embrionális őssejtkutatás uniós pénzügyi támogatásával kapcsolatos döntések továbbra is a hatodik 

keretprogramban alkalmazott etikai keretek között szülessenek. 

 
Az Európai Bizottság azért javasolja ezen etikai keret további alkalmazását, mert az a tapasztalatok 

alapján egy felelősségteljes megközelítést dolgozott ki egy igen ígéretes tudományterület 

vonatkozásában, és bizonyítottan kielégítően működött egy olyan kutatási program 

összefüggésében, amelyben számos, igen eltérő szabályozási rendszerű országból származó kutatók 

vesznek részt. 
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(1) A hetedik keretprogramról szóló határozat három területet kifejezetten kizár a Közösségi 

finanszírozás hatálya alól: 

 
• reprodukciós célú emberi klónozásra irányuló kutatási tevékenységek; 

• az emberi génállomány módosítását célzó kutatási tevékenységek, amelynek 

eredményeképpen ezek a változtatások örökölhetővé válhatnak; 

• emberi embriók kizárólag kutatási célból vagy őssejtek kinyerése céljából történő 

létrehozására irányuló kutatási tevékenységek, beleértve a szomatikus sejtek 

maganyagának átvitelén alapuló eljárást is. 

 
(2) Olyan tevékenységek finanszírozására nem kerül sor, amelyet valamennyi tagállam tilt. Olyan 

tevékenységek finanszírozására nem kerül sor egy adott tagállamban, amelyet ez a tagállam 

tilt. 

 
(3) Az FP7-ről szóló határozat és az emberi embrionális őssejtkutatás közösségi finanszírozására 

vonatkozó etikai keretek semmiképpen sem tekinthetők az ilyen kutatások tagállami 

szabályozási vagy etikai kereteivel kapcsolatos értékítéletnek. 

 
(4) A pályázati felhívásokban az Európai Bizottság nem szorgalmazza kifejezetten az emberi 

embrionális őssejtek felhasználását. Az emberi őssejtek felhasználásáról, legyenek azok 

felnőttekből vagy embriókból származók, az érintett tudósok döntenek az általuk elérni kívánt 

célkitűzések figyelembevételével. A gyakorlatban az őssejtkutatásra szánt közösségi 

támogatásnak messze a legnagyobb része a felnőtt őssejtek felhasználására irányul. Nincs ok 

azt feltételezni, hogy ez az FP7 során alapvetően megváltozna. 

 

(5) Valamennyi, az emberi embrionális őssejtek felhasználását javasló projektnek meg kell 

felelnie egy tudományos értékelésen, amely során független tudományos szakértők értékelik, 

hogy a tudományos célkitűzések elérése érdekében szükséges-e az ilyen őssejtek 

felhasználása. 
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(6) A tudományos értékelésen sikeresen megfelelt pályázatok ezután az Európai Bizottság által 

szervezett szigorú etikai vizsgálat tárgyát képezik. Az etikai vizsgálat során figyelembe veszik 

az EU alapjogi chartájában foglalt elveket és az olyan vonatkozó nemzetközi egyezményeket, 

mint az Európa Tanács 1997. április 4-én, Oviedóban aláírt, az emberi jogokról és a 

biogyógyászatról szóló egyezménye és kiegészítő jegyzőkönyvei, valamint az UNESCO által 

elfogadott, az emberi génállományról és az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozat. Az 

etikai vizsgálat célja annak ellenőrzése is, hogy a javaslat tiszteletben tartja azon országok 

jogszabályait, amelyekben a kutatásokat elvégzik. 

 

(7) Különleges esetekben az etikai vizsgálat a projekt teljes élettartamára kiterjedhet. 

 

(8) Valamennyi, emberi embrionális őssejtek felhasználását tervező pályázat esetén a pályázat 

megkezdése előtt meg kell szerezni a megfelelő nemzeti vagy helyi etikai bizottság 

jóváhagyását. Tiszteletben kell tartani valamennyi nemzeti szabályt és eljárást, beleértve az 

olyan kérdésekre vonatkozóakat is, mint a szülői beleegyezés, a pénzügyi érdekeltség hiánya, 

stb. Ellenőrzés tárgyát képezi, hogy a projekt hivatkozik-e az azon tagállam illetékes 

hatóságai által meghozandó engedélyezési és ellenőrzési intézkedésekre, amelyben a kutatást 

elvégzik. 

 

(9) Az a pályázat, amely sikeresen megfelel a tudományos értékelés, a nemzeti vagy helyi etikai 

bizottság vizsgálata, valamint az európai etikai vizsgálat során, eseti alapon a szabályozási 

bizottság keretei között ülésező tagállamok elé kerül jóváhagyásra. Egyetlen olyan, emberi 

embrionális őssejtek felhasználásával járó projekt finanszírozására sem kerül sor, amely nem 

kapja meg a tagállamok hozzájárulását. 

 

(10) Az Európai Bizottság folytatja arra irányuló munkáját, hogy a közösségi finanszírozású 

őssejtkutatások eredményei a lehető legszélesebb körben hozzáférhetőek legyenek 

valamennyi kutató számára, hogy abból a betegnek valamennyi országban előnye 

származzon. 
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(11) Az Európai Bizottság támogatja az olyan fellépéseket és kezdeményezéseket, amelyek 

hozzájárulnak az emberi embrionális őssejtkutatásnak egy ésszerű etikai megközelítés keretei 

között megvalósított összehangolásához és ésszerűsítéséhez. A Bizottság különösen támogatja 

az emberi embrionális őssejtvonalak európai nyilvántartásának létrehozását. Egy ilyen 

nyilvántartás támogatása lehetővé teszi az Európában már meglévő emberi embrionális 

őssejtek figyelemmel kísérését, hozzájárul azok tudósok általi felhasználásának 

maximalizálásához, és segíthet az új őssejtvonalak szükségtelen kinyerésének elkerülésében. 

 

(12) Az Európai Bizottság folytatja azt a jelenlegi gyakorlatát, hogy nem nyújt be a szabályozási 

bizottsághoz olyan pályázatot, amely emberi embriók megsemmisítésével járó kutatási 

tevékenységeket tartalmaz, beleértve az embriók őssejt kinyerése érdekében való 

megsemmisítését is. A kutatás ezen lépésének kizárása a finanszírozás köréből nem zárja ki, 

hogy az emberi embrionális őssejtekkel kapcsolatos további lépések közösségi 

finanszírozásban részesüljenek. 

 
 

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A 3. B) NAPIRENDI PONTHOZ 
 

 
A Bizottság úgy véli, hogy a fúziós energiára irányuló kutatások európai résztvevői között jelenleg 

meglévő szoros együttműködés hozzáadott értéket képvisel az EU számára. A Bizottság törekedik 

annak biztosítására, hogy az FP7-ben a fúziós energiára irányuló kutatás irányítási struktúrájának 

kidolgozására a kutatóközösséggel folytatott szoros konzultációk útján kerüljön sor. Biztosítani 

fogja a megfelelő koordinációt egyrészről az európai közös vállalkozásnak a — többek között és 

kezdeti prioritásként — az ITER megvalósításához kapcsolódó, valamint az FP7 fúziós energiára 

irányuló kutatás tematikus területén végrehajtott tevékenységei között a kutatóközösségen belül, 

amelynek célja a fúziós energiával kapcsolatos tudományos és technológiai ismeretek javítása. 

 
________________ 
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2005/0043 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 
AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

 
az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján 

a Tanácsnak 

az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló európai parlamenti és tanácsi 

határozat elfogadására tekintettel elfogadott közös álláspontjáról 

1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslat továbbítása az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
[COM(2005) 119 végleges – 2005/0043(COD) – 2005/0044(CNS)]: 

2005. április 13. 

A Régiók Bizottsága véleménye: 2005. november 16. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: 2005. december 14. 

Az Európai Parlament véleménye (első olvasat): 2006. június 15. 

A módosított javaslat továbbítása az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz: 

2006. június 28. 

A közös álláspont elfogadása: 2006. szeptember 25. 

2. A BIZOTTSÁG ÁLLÁSPONTJA A KÖZÖS ÁLLÁSPONTRÓL 

Az EK-Szerződés 251. cikkével összhangban ez a közlemény ismerteti a Bizottság 
álláspontját az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló európai parlamenti 
és tanácsi határozat elfogadására tekintettel kialakított közös álláspontról, amelyet a Tanács a 
2006. július 24-ei politikai megállapodást követően 2006. szeptember 25-én, minősített 
többséggel fogadott el. A Tanács ugyancsak 2006. július 24-én az Euratom-keretprogramról is 
politikai megállapodásra jutott. 

A közös álláspont nagy vonalakban megtartja a keretprogram Bizottság által javasolt 
felépítését és tartalmát, és általában véve jó összhangot mutat az Európai Parlament 
véleményével.  

A Tanács az Európai Parlament első olvasatban (2006. június 15.) elfogadott véleményében 
megjelölt legtöbb olyan módosítást beépítette a közös álláspontba, amelyet a Bizottság a 
módosított javaslatban1 figyelembe vett. 

                                                 
1 COM(2006) 364 végleges, 2006. június 28. 
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3. MEGJEGYZÉSEK A KÖZÖS ÁLLÁSPONTHOZ 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közös álláspont jó alapot ad a keretprogrammal kapcsolatos 
további tárgyalásokhoz, és így ahhoz, hogy a második olvasatban megállapodást lehessen 
elérni. 

A költségvetéssel kapcsolatban: a Tanács (és az Európai Parlament) támogatásáról biztosította 
azt az 50 521 millió eurós összeget,2 amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló intézményközi megállapodás3 2006. május 17-i megkötését 
követően a Bizottság a módosított javaslatban előterjesztett. 

A költségvetés bontásával kapcsolatban: a közös álláspont nagy vonalakban összhangban van 
a Bizottság módosított javaslatával és a Parlament véleményével, a következő pontokban 
azonban eltér azoktól: 

– az „Együttműködés” egyedi programban: 

– öt témát nagyobb költségvetésben részesít: „Egészségügy”, „Nanotudományok, 
nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák”, „Energia”, 
„Környezetvédelem”, valamint kisebb mértékben a „Társadalom-gazdaságtan 
és humán tudományok”; 

– a „Biztonság és világűr” téma költségvetését csökkenti; 

– a „Kapacitások” egyedi programban: 

– jelentősen csökkenti a „Kutatási infrastruktúrák” rész költségvetését, és 
csökkenti a „Tudomány a társadalomban” rész költségvetését; 

– nagyobb költségvetésben részesíti „A kkv-k javára végzett kutatás” és a 
„Kutatási potenciál”, valamint kisebb mértékben a „Nemzetközi 
együttműködési tevékenységek” részt. 

Bár a javasolt tevékenységek és a javasolt költségvetés között szoros összefüggés áll fenn, a 
kisebb költségvetés miatt előfordulhat, hogy az „Infrastruktúrák” egyedi programban és a 
„Biztonság és világűr” témában nem sikerül teljes mértékben elvégezni a közös álláspontban 
javasolt tevékenységeket. 

A program felépítésével kapcsolatban: a közös álláspont megtartja a Bizottság által javasolt 
különböző programösszetevőket, ideértve a témákra bontás elvét és a hétéves időtartamra 
tekintettel szükséges rugalmas megközelítést is. A Bizottság egyetért azzal, hogy a 
„Kapacitások” programban érdemes külön részt szentelni a kutatási politikák következetes 
kidolgozásának. A Tanács ugyanakkor (a Parlament álláspontjával összhangban) 
kettéválasztotta a „Biztonság és világűr” témát, így a közös álláspont már tíz témát tartalmaz. 
A Bizottság véleménye szerint a két terület együtt tartásával jelentős rugalmasság és szinergia 
érhető el.  

                                                 
2 COM(2005) 119 végleges/2, 2006. május 24. 
3 HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 
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Ami a kutatás tartalmát illeti, a Parlament által javasolt és a Bizottság által a módosított 
javaslatban elfogadott módosítások nagy része megjelenik a közös álláspontban is. A 
Bizottság a módosított javaslatban egyértelművé tette, hogy a költségvetés csökkentése miatt 
nem adott helyt azoknak a módosításoknak, amelyek a témák által lefedett terület 
kiterjesztésével járnak, és emiatt többletforrásokat igényelnének. A Bizottság úgy látja, hogy 
a közös álláspont alapvetően tiszteletben tartja ezt az elvet. Nem egyeztethető azonban össze 
ezzel az elképzeléssel az, hogy a „Kapacitások” egyedi program „tájékozódási 
támogatásokat” tartalmazzon a kkv-k javára. A Bizottság álláspontja szerint a költségvetést 
kizárólag projektek finanszírozására kell felhasználni. 

A Bizottság egyetért azzal, hogy a kkv-k vonatkozásában meg kell erősíteni a szöveget, és 
konkrét intézkedéseket célszerű előírni az egyes témákon belül egyebek mellett a mennyiségi 
és minőségi elemzés terén. A Bizottság úgy véli, hogy ez hatékonyabb módszer, mint 
mesterséges irányszámokat kitűzni, ezért az ilyen felvetéseknek nem is adott helyt módosított 
javaslatában.  

A parlamenti vitában központi szerepet kaptak a közös technológiai kezdeményezések, 
valamint az „Ötletek” és az „Emberek” egyedi program.  

• A közös technológiai kezdeményezések területén a közös álláspont tartalmazza azokat a 
módosított kritériumokat, amelyek alapján e kezdeményezések kijelölése történik. 

• Az „Ötletek” egyedi program vonatkozásában a közös álláspont egyértelműsíti a 
tudományos tanács tagjainak megbízatási idejét és a megbízatás megújítását, a tanács 
szerepét, vezetésével és személyzetével kapcsolatos intézkedéseket; rendelkezik továbbá 
arról, hogy 2010-ben független felülvizsgálatot kell végezni az Európai Kutatási Tanács 
struktúráiról és mechanizmusairól, és ennek eredményét a Parlament és a Tanács elé kell 
tárni. 

• Az „Emberek” egyedi programban bevezetett változtatások kiemelik a keretprogram többi 
részéhez és más közösségi programokhoz való kapcsolódásokat, egyértelműbbé teszik az 
egyedi program e részének nemzetközi vetületét, rámutatnak a kutatók megfelelő 
foglalkoztatási feltételei kialakításának szükségességére, és utalnak a társfinanszírozás 
lehetőségeire.  

Végül a közös álláspont részletesebb kritériumokat ír elő az új kutatási infrastruktúrák 
támogatásához, és elismeri az infrastruktúra-fejlesztés regionális szempontjainak fontosságát. 

Az őssejtekkel kapcsolatos kutatás területén a Bizottság a módosított javaslatban elfogadta azt 
a felvetést, amelyet eredetileg a Parlament módosítási javaslata fogalmazott meg, hogy külön 
cikkben kell szabályozni, mely területek nem finanszírozhatók a hetedik keretprogramból. Ezt 
a cikket a Tanács is beépítette közös álláspontjába, a Bizottság pedig nyilatkozatot adott ki a 
követendő gyakorlatról (lásd a mellékletben). 

4. KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság úgy véli, hogy a 2006. szeptember 25-én minősített többséggel elfogadott közös 
álláspont révén jelentősen közeledtek egymáshoz az álláspontok mind az Európai Parlament, 
mind a Bizottság irányában. A közös álláspont figyelembe veszi az Európai Parlament által 
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első olvasatban javasolt és a Bizottság által a módosított javaslatba beépített módosítások 
jelentős részét. A Bizottság ezért támogatja a közös álláspontot. 

MELLÉKLET 

A Bizottság azt javasolja, hogy a hetedik keretprogramban továbbra is ugyanaz az etikai keret 
szabja meg az emberi embrionális őssejtek kutatásának uniós finanszírozásáról meghozandó 
döntéseket, mint a hatodik keretprogramban. 

Ezt az etikai keretet azért javasolja továbbvinni az Európai Bizottság, mert a tapasztalatok 
alapján egy igen ígéretes tudományterületen felelősségteljes szemléletmód kialakulását 
eredményezte, és kielégítőnek bizonyult egy olyan kutatási programban, amelyben számos, 
nagyon eltérő szabályozási hátterű ország kutatói vesznek részt.  

(1) A hetedik keretprogramról szóló határozat kifejezetten megtiltja, hogy a következő 
három kutatási terület közösségi finanszírozásban részesüljön:  

• az ember reprodukciós célú klónozására irányuló kutatási tevékenység;  

• az emberek egyéni génállományának módosítását célzó kutatási tevékenység, 
amelynek eredményeképpen ezek a változtatások örökölhetővé válhatnak;  

• az emberi embriók kizárólag kutatási célból, illetve őssejtekhez jutás érdekében 
történő létrehozására irányuló kutatási tevékenység, ideértve a szomatikus sejtek 
maganyagának átvitelén alapuló eljárást is.  

(2) Nem részesülhet finanszírozásban olyan tevékenység, amely valamennyi tagállamban 
tilos. Nem részesülhet finanszírozásban egy adott tagállamban olyan tevékenység, 
amely a kérdéses tagállamban tilos. 

(3) A hetedik keretprogramról szóló határozat és az emberi embrionális őssejtek 
kutatásának közösségi finanszírozását meghatározó etikai keret mögött semmiféle 
olyan értékítélet nem húzódik meg, amely az ilyen kutatás tekintetében a 
tagállamokban irányadó jogszabályi, illetve etikai keretre vonatkozna.  

(4) A pályázati felhívásokban az Európai Bizottság nem fogja kérni az emberi embrionális 
őssejtek felhasználását. Hogy felhasználnak-e vagy sem akár felnőttekből származó, 
akár embrionális őssejteket, azt elérendő céljaiknak megfelelően maguk a kutatók 
döntik el. A gyakorlatban az őssejtkutatás közösségi finanszírozása túlnyomórészt a 
felnőttekből származó őssejtek felhasználásának támogatására fordítódik. Nincs ok azt 
várni, hogy a hetedik keretprogramban ez jelentősen másként lesz.  

(5) Minden olyan projektnek, amely emberi embrionális őssejtet kíván felhasználni, meg 
kell felelnie egy tudományos értékelésen, amelyben független tudományos szakértők 
azt vizsgálják, hogy a kitűzött tudományos célok eléréséhez valóban szükséges-e ilyen 
őssejteket felhasználni.  

(6) Azoknak a pályázatoknak, amelyek a tudományos értékelésen megfeleltek, ezt 
követően át kell esniük egy, az Európai Bizottság által lefolytatandó, szigorú etikai 
vizsgálaton. Az etikai vizsgálatban a Bizottság figyelembe veszi az EU Alapjogi 
Chartájában, valamint az irányadó nemzetközi egyezményekben, különösen az Európa 
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Tanács 1997. április 4-én, Oviedóban aláírt, az emberi jogokról és a biogyógyászatról 
szóló egyezményében és annak kiegészítő jegyzőkönyveiben, valamint az UNESCO 
által elfogadott, az emberi génállományról és az emberi jogokról szóló egyetemes 
nyilatkozatban foglalt elveket. Az etikai vizsgálat annak ellenőrzésére is szolgál, hogy 
a pályázat tiszteletben tartja-e annak az országnak a szabályait, ahol a kutatást el 
kívánják végezni.  

(7) Egyedi esetekben etikai vizsgálat a projekt élettartama alatt is végezhető.  

(8) Minden olyan projektnek, amely emberi embrionális őssejteket kíván felhasználni, a 
projekt megkezdése előtt be kell szereznie az illetékes nemzeti vagy helyi etikai 
bizottság jóváhagyását. Minden nemzeti szabályt és eljárást be kell tartani, beleértve 
egyebek mellett a szülői hozzájárulásra, a pénzbeni ösztönzés tilalmára stb. 
vonatkozókat is. Az elbírálás során meg kell győződni arról, hogy a pályázat utal-e az 
engedélyezés és az ellenőrzés céljából a kutatás elvégzésének helye szerinti tagállam 
illetékes hatósága által megteendő intézkedésekre.  

(9) Azokat a pályázatokat, amelyek a tudományos értékelésen, a nemzeti vagy helyi etikai 
ellenőrzésen és az európai etikai vizsgálaton egyaránt megfeleltek, a Bizottság egy 
szabályozási bizottság keretében egyenként a tagállamok elé terjeszti jóváhagyásra. 
Nem kaphat finanszírozást egyetlen olyan, emberi embrionális őssejteket felhasználó 
projekt sem, amely nem nyeri el a tagállamok jóváhagyását.  

(10) Az Európai Bizottság a jövőben is arra törekszik, hogy a közösségi finanszírozásban 
részesített őssejtkutatás eredményei – végső soron valamennyi ország betegeinek 
érdekében – a kutatók számára széles körben hozzáférhetők legyenek.  

(11) Az Európai Bizottság támogatni fog olyan cselekvéseket és kezdeményezéseket, 
amelyek kellően megalapozott etikai keretek között hozzájárulnak az emberi 
embrionális őssejtek kutatásának összehangolásához és ésszerűsítéséhez. Ennek 
jegyében a Bizottság támogatni fogja az emberi embrionális őssejtek vonalainak 
európai nyilvántartását. E nyilvántartás támogatása lehetővé teszi az Európában 
rendelkezésre álló emberi embrionális őssejtek ellenőrzés alatt tartását, hozzájárul 
ahhoz, hogy a kérdéses őssejteket a tudósok minél jobban hasznosítsák, és segíthet 
megelőzni az új őssejtvonalak indokolatlan előállítását. 

(12) Az Európai Bizottság a jövőben is követni kívánja a jelenlegi gyakorlatot, és nem fog 
a szabályozó bizottság elé terjeszteni olyan pályázatokat, amelyek olyan kutatási 
tevékenységet tartalmaznak, amelyek emberi embriókat semmisítenek meg, még akkor 
sem, ha ezt őssejtekhez jutás céljából teszik. E kutatási lépés támogatásának kizárása 
nem jelenti azt, hogy nem részesülhetnek közösségi finanszírozásban azok a 
következő kutatási lépések, amelyek emberi embrionális őssejtek felhasználását 
igénylik. 
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