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RÖVID INDOKOLÁS

1. Az egyedi programot az európai kutatás kiváló színvonalának a kutatóközpontok, 
egyetemek, állami szervek és az ipar – ideértve a KKV-ket – közötti szorosabb 
együttműködésével történő előmozdítására és támogatására hozták létre. Az 
együttműködés és az információ-, valamint tudáscsere alapvető fontosságúak annak 
biztosítása céljából, hogy a kutatás a felfedezésekhez szükséges kreativitással, 
szabadsággal és fejlődéssel rendelkezzen. Fontos, hogy az ipar és az egyetemek vagy 
kutatóközpontok közötti együttműködést előirányzó projektek ne legyenek túlságosan 
nyereségorientáltak. A kutatás prioritásainak meghatározásában autonómiát kell 
biztosítani az egyetemek számára; ezt az autonómiát nem szabad alárendelni az ipar
igényeinek.

2. A vállalatok által gyakran elhanyagolt alapkutatást – amely nélkül azonban nem 
beszélhetünk alkalmazott kutatásról – ösztönözni kell, részben az ipar és a KKV-k közötti 
partnerség révén, valamint hozzáférhetővé és elérhetővé kell tenni a széles nyilvánosság 
számára.

3. Elismerve azt a tényt, hogy a szabadalmak lehetővé teszik a kutatásba való befektetést, 
valamint hogy a szellemi tulajdonjogok hozzájárulnak a kutatás finanszírozásához, 
alapvető fontosságú a monopóliumok létrejöttének elkerülése bizonyos ágazatokban, a 
mindenre kiterjedő szabadalmak korlátozása, és a felfedezések szabadalmi idejének 
csökkentése. Szükséges azonban az is, hogy Európa nemzetközileg elkötelezze magát 
annak korlátozása mellett, hogy mi tekinthető szabadalmazhatónak (élő organizmusok, 
DNS és az emberi génállomány). A gyógyszeripar tekintetében a szabadalmak és az árak 
nem állhatnak a kezeléshez való igazságosabb hozzáférés útjába, és súlyos járványok 
esetén lehetővé kell tenni ezek felfüggesztését, ahogyan arról az olyan betegségek 
esetében, mint az AIDS, a WTO-megállapodások alapján már létrejött határozat.

4. A hetedik keretprogram keretében finanszírozott kutatásnak és az egyetemeken vagy a 
magánfinanszírozással elvégzett kutatásnak magában kell foglalnia a tudás és az 
információ hozzáférhetőségét, terjesztését és megosztását. Az európai kutatásnak elő kell 
segítenie a tudás és a köztulajdon gyarapodását.

5. A hetedik keretprogram által előirányzott nemzetközi együttműködési projektek esetében 
a tudományos együttműködés alapját képező legfőbb kritériumoknak a tapasztalatok 
cseréjéből, a kölcsönös tudásból, és a közös kutatási projektek elindításából és 
megvalósításából származó hozzáadott értéknek kell lennie.

6. Az új információs és kommunikációs technológiák a kommunikációhoz, a részvételhez és 
az információ hozzáféréséhez és beszerzéséhez való jog előmozdításának rendhagyó 
eszközei lehetnek. A hetedik keretprogram keretében létrejövő IKT projekteknek hozzá 
kell járulniuk az – országok között és azokon belül, valamint észak és dél esetében eltérő 
– különböző hozzáférési lehetőségekhez és technológiákhoz, valamint az azok 
használatát lehetővé tevő tudáshoz és a digitális megosztottság csökkentéséhez.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint 
felelős bizottságot, hogy foglalja bele a jelentésébe a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás 1
(4) preambulumbekezdés

(4) A keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a lisszaboni célkitűzések 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges közösségi 
cselekvéseket, ezen belül különösen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, az 
oktatás, a szakképzés, a versenyképesség és 
az innováció, az ipar, az egészségügy, a 
fogyasztóvédelem, a foglalkoztatás, az 
energiaügy, a közlekedés és a 
környezetvédelem területére vonatkozókat.

(4) A keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a lisszaboni célkitűzések 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges közösségi 
cselekvéseket, ezen belül különösen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, az 
oktatás, a szakképzés, a kultúra, a 
versenyképesség és az innováció, az ipar, az 
egészségügy, a fogyasztóvédelem, a 
foglalkoztatás, az energiaügy, a közlekedés 
és a környezetvédelem területére 
vonatkozókat.

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) A Szerződés 170. cikkének megfelelően 
a Közösség nemzetközi megállapodásokat 
kötött a kutatás területén, és emellett a 
Közösségnek a nemzetközi 
kutatóközösségbe való további integrálása 
érdekében törekedni kell még a nemzetközi 
kutatási együttműködés megerősítésére. Az 
egyedi program következésképpen nyitott az 
ilyen megállapodásokkal rendelkező 
országok részvétele előtt, és a projektek 
szintjén, illetve a kölcsönös előnyök alapján 
továbbá nyitott harmadik országok 
szervezetei és a tudományos 
együttműködésben érdekelt nemzetközi 

(8) A Szerződés 170. cikkének megfelelően 
a Közösség nemzetközi megállapodásokat 
kötött a kutatás területén, és emellett a 
Közösségnek a nemzetközi 
kutatóközösségbe való további integrálása 
érdekében törekedni kell még a nemzetközi 
kutatási együttműködés megerősítésére. Az 
egyedi program következésképpen nyitott az 
ilyen megállapodásokkal rendelkező 
országok részvétele előtt, hasonlóképpen 
megerősíti az együttműködést azokkal az 
országokkal, amelyek nem kötöttek ilyen 
hatályú megállapodásokat, és a projektek 
szintjén, illetve a közjó és a kölcsönös 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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szervezetek részvétele előtt is. előnyök alapján a program nyitott harmadik 
országok szervezetei és a tudományos 
együttműködésben érdekelt nemzetközi 
szervezetek részvétele előtt is.

Módosítás: 3
(9) preambulumbekezdés

(9) Helyénvaló, hogy az e program 
keretében végzett kutatási tevékenységek 
tiszteletben tartsák az etikai alapelveket, 
beleértve azokat is, amelyek az Európai 
Unió alapjogi chartájában jutnak kifejezésre,

(9) Helyénvaló, hogy az e program 
keretében végzett kutatási tevékenységek 
tiszteletben tartsák az etikai alapelveket, 
beleértve azokat is, amelyek az Európai 
Unió alapjogi chartájában jutnak kifejezésre 
és megerősítsék a kutatás polgári és 
humanista értékét, kellő tekintettel az etikai 
és kulturális sokszínűségre.

Indokolás

A kutatást jelenleg minden korábbinál inkább jellemzi az a néha megtermékenyítő, néha 
bénító hatású feszültség, amely az elképesztő kutatási eredmények és a társadalom gazdasági, 
politikai és kulturális struktúrája között jelentkezik. Foglalkozni kell azokkal a kérdésekkel, 
amelyeket a kutatás számára az etika és a kulturális nézőpontok sokfélesége vet fel.

Módosítás: 4
(10) preambulumbekezdés

(10) A keretprogram hozzájárul a 
fenntartható fejlődés előmozdításához

(10) A keretprogram hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődés előmozdításához.

Módosítás: 5
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) A pályázati felhívások 
egyszerűsítése és a költségek csökkentése 
érdekében a Bizottságnak létre kellene 
hoznia egy adatbázist, amely a pályázati 
felhívásban résztvevők értesítésének 
előfeltételeit tartalmazná.

Indokolás

Az európai kutatóintézetek, valamint a pályázati felhívásban érdekeltek számára megkönnyíti 
a programhoz való hozzáférést.
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Módosítás: 6
7. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottság biztosítja a kutatási 
eredmények értékelését és jelentést tesz a 
dinamikus, tudásalapú európai 
társadalomhoz tett hozzájárulásukról.  

Indokolás

A Bizottságnak be kell mutatnia, hogy valóban elérték a program által kitűzött dinamikus, 
tudásalapú európai társadalom célját.

Módosítás: 7
8. cikk (5) bekezdés

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a
bizottságot az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról, és 
tájékoztatást ad a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-
cselekvésről.

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
bizottságot, valamint az Európai 
Parlament illetékes bizottságát az egyedi 
program végrehajtásának előrehaladásáról, 
és tájékoztatást ad a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-
cselekvésről.

Indokolás

A Bizottság itt a Tanáccsal való együttműködés keretében zajló komitológiai eljárás előírásait 
határozza meg. Ajánlott a költségvetési hatóság másik ágát is értesíteni a program 
végrehajtásáról.

Módosítás: 8
8. cikk (5a) bekezdés (új

(5a) A Bizottság ezen határozatot és a 
konkrét programok végrehajtásáról szóló 
jelentést ellenőrzésre nyújtja be az 
illetékes szervekhez, időben ahhoz, hogy 
az ezen határozatot módosító eljárást 
2010-ig lezárhassák.

Indokolás

A határozat lejárati időn belüli felülvizsgálata (félidős értékelés) lehetővé teszi, hogy egy 
értékelés – és esetleges javítás – keretében reagáljanak a végrehajtás problémáira, vagy 
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egyéb fejleményekre. A gyakorlatban megvalósuló program „bejáratási időszaka” miatt a 
felülvizsgálatra egy évvel a program által lefedett periódus középideje után kerül sor. Ez a
módosítás a felülvizsgálat megbízhatóbbá tételét célozza.

Módosítás: 9
I. melléklet, Tudományos és technológiai célkitűzések, a témák és a tevékenységek 

körvonalai, második bekezdés

Az egyedi programot teljes egészében 
áthatja az a célkitűzés, hogy a legmagasabb 
kiválósági szinten végrehajtott kutatás során 
gondoskodni kell a fenntartható fejlődés 
előmozdításáról.

A kutatás elsődleges céljának a tudás 
növelésének kell lennie. Az egyedi 
programot teljes egészében áthatja az a 
célkitűzés, hogy a legmagasabb kiválósági 
szinten végrehajtott kutatás során 
gondoskodni kell a tudás növeléséről, 
valamint a fenntartható fejlődés 
előmozdításáról. A kutatás a társadalmi 
integráció, az aktív állampolgárság és 
részvétel, a gazdasági növekedés, a 
versenyképesség, az egészség és az 
életminőség előmozdításának alapvető 
eszköze.

Indokolás

A kutatás és a tudomány egyre gyakrabban fonódik egybe a versenyképességgel, a 
gazdasággal az ipari ráfordításokkal és előnyökkel. A tudományos kutatást főként a tudás 
növelésére irányuló tevékenységként kell értelmezni.

Módosítás: 10
I. melléklet, Tudományos és technológiai célkitűzések, a témák és a tevékenységek 

körvonalai, második a) bekezdés (új)

Az egyetemi/ipari partnerségek esetében a 
Bizottság vállalni fogja az alap-, valamint 
alkalmazott kutatás eredményeinek 
terjesztését, amennyiben azok közérdekűek 
és a közjóra irányulnak.

Indokolás

A lisszaboni menetrend szerinti kötelezettségvállalások teljesítése érdekében az európai 
kutatás prioritásának a tudás terjesztésének és demokratizálásának kell lennie. A hetedik 
keretprogram keretében finanszírozott, az ipar és az egyetemek közötti együttműködést is 
tartalmazó projektek keretében egyaránt biztosítani kell, hogy olyan területeken is legyenek 
kutatások, amelyeknek nincs közvetlen kihatásuk az iparra, valamint, hogy a kutatási 
eredmények minden állampolgár számára hozzáférhetőek és felhasználhatóak legyenek, 
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különösen, ha ezek az eredmények hozzájárulnak a társadalom javulásához és fejlődéséhez. 

Módosítás: 11
I. melléklet, Tudományos és technológiai célkitűzések, a témák és a tevékenységek 

körvonalai: Terjesztés, tudásátadás és szélesebb körű elkötelezettség, negyedik a) francia 
bekezdés (új)

- A résztvevők (közigazgatás, felhasználók, 
ipar, civil társadalom) már meglévő 
hálózataival együttműködésben létrehozott 
olyan egyedi ismeretszerzési 
kezdeményezésekre, amelyek célja a pozitív 
tapasztalatok, valamint olyan, a 
projektvégrehajtás természetes részét 
képező „kudarcok” összegyűjtése és 
jelentése, amelyekből létfontosságú tanulni;

Módosítás: 12
I. melléklet, Tudományos és technológiai célkitűzések, a témák és a tevékenységek 

körvonalai, Nemzetközi együttműködés, első bekezdés, bevezető mondat

A nemzetközi együttműködésre irányuló 
cselekvések egy nemzetközi tudományos és 
technológiai politikát szolgálnak, amely két, 
egymással összefüggő célkitűzés 
megvalósítására törekszik:

A nemzetközi együttműködésre irányuló 
cselekvések egy nemzetközi tudományos és 
technológiai politikát szolgálnak, amely 
három, egymással összefüggő célkitűzés 
megvalósítására törekszik:

Módosítás: 13
I. melléklet, Tudományos és technológiai célkitűzések, a témák és a tevékenységek 

körvonalai, Nemzetközi együttműködés, első bekezdés első francia bekezdés

- Európa versenyképességének támogatása 
és előmozdítása harmadik országokkal 
(beleértve az iparilag fejlett és a tudomány
és a technológia terén fellendülőben lévő 
gazdaságokat egyaránt) létrehozott stratégiai 
kutatási partnerségeken keresztül, a 
harmadik országok legjobb tudósainak arra 
való ösztönzése révén, hogy Európában és 
Európával együttműködve 
tevékenykedjenek.

- az egyetemes értékű kutatási projektek 
támogatása és előmozdítása harmadik 
országokkal (beleértve az iparilag fejlett és a 
tudomány és a technológia terén
fellendülőben lévő gazdaságokat egyaránt) 
létrehozott stratégiai kutatási partnerségeken 
keresztül, a harmadik országok tudósai 
mobilitásának ösztönzése, annak biztosítása 
céljából, hogy a legjobb feltételek álljanak 
rendelkezésükre, amelyek lehetővé teszik, 
hogy Európában és Európával 
együttműködve tevékenykedjenek, valamint 
lehetővé teszik későbbi hazatérésüket;
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Indokolás

Az európai kutatási rendszert a külföldi kutatókkal szembeni nyitottságra kell ösztönöznünk, 
olyan optimális feltételek megteremtésével, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy – miután 
visszatérnek származási országukba – továbbra is együttműködjenek Európával, és lehetővé 
tegyék a közös kutatás eredményeinek kamatoztatását. Továbbá, a nemzetközi – akár az 
országok, akár a vegyes kutatói csoportok közötti – együttműködési projektek során, a 
prioritásokat igazságos és kiegyensúlyozott módon kell figyelembe venni.

Módosítás: 14
I. melléklet, Tudományos és technológiai célkitűzések, a témák és a tevékenységek 
körvonalai, Nemzetközi együttműködés, első bekezdés első a) francia bekezdés (új)

- az egyetemes értékű kutatási eredmények 
és előnyök hozzáférhetőségének és 
széleskörű felhasználásának biztosítása;

Módosítás: 15
I. melléklet, Tudományos és technológiai célkitűzések, a témák és a tevékenységek 
körvonalai, Nemzetközi együttműködés, első bekezdés második francia bekezdés

- harmadik országokban felmerülő vagy 
globális jellegű problémák megoldása, 
kölcsönös érdeklődés és kölcsönös előnyök
alapján.

- harmadik országokban felmerülő vagy 
globális jellegű problémák megoldása, a 
világméretű együttműködés koncepciójának 
megerősítésével és a tudás és információ 
megosztásával.

Módosítás: 16
I. melléklet, Tudományos és technológiai célkitűzések, a témák és a tevékenységek 

körvonalai, Nemzetközi együttműködés, második bekezdés

Az Európai Unió nemzetközi tudományos 
együttműködési politikája a tudás 
létrehozása, megosztása és felhasználása 
érdekében, egyenlő felek közötti kutatási 
partnerségeken keresztül az együttműködés 
fejlesztésére és súlyának növelésére 
összpontosít, és figyelembe veszi a 
partnerországok országspecifikus, 
regionális és társadalmi-gazdasági hátterét 
és tudásalapját. A stratégiai cél az Európai 
Unió és a harmadik országok közötti, 
kétoldalú, regionális és globális, a kölcsönös
érdekek és előnyök alapján álló partnerségek 
révén az Európai Unió versenyképességének 

Az Európai Unió nemzetközi tudományos 
együttműködési politikája a tudás 
létrehozása, megosztása és felhasználása 
érdekében, egyenlő felek közötti kutatási 
partnerségeken keresztül az együttműködés 
fejlesztésére és súlyának növelésére 
összpontosít, és figyelembe veszi a 
nemzetközi, országspecifikus, regionális és 
társadalmi-gazdasági hátteret, valamint 
Európa és a partnerországok tudásalapját 
és prioritásait. A stratégiai cél az Európai 
Unió és a harmadik országok közötti, 
kétoldalú, regionális és globális, a köz- és 
kollektív érdekek alapján álló partnerségek 
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növelése és a világ fenntartható fejlődésének 
elősegítése. Ebből a megfontolásból a 
többoldalú nemzetközi kutatási 
programokon keresztül az Európai Unió 
mint globális szereplő jelentőségét is növelni 
kell. A támogatásban részesülő nemzetközi 
együttműködési cselekvések kapcsolatban 
állnak a központi politikai kérdésekkel 
annak érdekében, hogy az Európai Unió 
könnyebben megfelelhessen nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak, és a globális 
fenntartható fejlődés keretei között 
megerősítést nyerjen az európai értékek
megosztása, a versenyképesség, a 
társadalmi-gazdasági haladás, a 
környezetvédelem és a jólét.

révén az Európai Unió versenyképességének 
növelése és a világ fenntartható fejlődésének 
elősegítése. Ebből a megfontolásból a 
többoldalú nemzetközi kutatási 
programokon keresztül az Európai Unió 
mint globális szereplő jelentőségét is növelni 
kell. A támogatásban részesülő nemzetközi 
együttműködési cselekvések kapcsolatban 
állnak a központi politikai kérdésekkel 
annak érdekében, hogy az Európai Unió 
könnyebben megfelelhessen nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak, és a globális 
fenntartható fejlődés keretei között 
megerősítést nyerjen az eredmények
megosztása, a versenyképesség, a 
társadalmi-gazdasági haladás, a 
környezetvédelem és a jólét elősegítése 
érdekében.

Módosítás: 17
I. melléklet, Témák, 1. pont, Megközelítés, negyedik a) bekezdés (új)

A közegészségügy valamennyi területét 
érintő megelőzésnek és 
információnyújtásnak nem csupán az egyes 
egészségügyi minisztériumokat, 
kutatóközpontokat és kórházakat érintő 
kérdésnek kell lennie, hanem
együttműködést kell létrehozni az oktatási 
ágazattal a célzott egészségügyi oktatás és a 
betegségmegelőzési tevékenységek 
(tanfolyamok, szűrések, szórólapok) 
érdekében.

Módosítás: 18
I. melléklet, Témák, 3. pont, Célkitűzés

Az európai ipar versenyképességének 
javítása és Európa élenjáró és meghatározó 
szerepének biztosítása az információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) 
fejlődésében annak érdekében, hogy a 
társadalom és a gazdaság igényei kielégítést 
nyerjenek. A tevékenységek megerősítik 
Európa tudományos és technológiai bázisát 
és világviszonylatban betöltött vezető helyét 

Az európai információs és kommunikációs 
technológiai (IKT) szektor 
versenyképességének javítása és Európa 
nyitott és befogadó információs társadalmat 
létrehozó szerepének biztosítása, amely a 
tuniszi nemzetközi IKT-konferencián 
elfogadottak értelmében tiszteletben tartja 
az emberi jogokat, a szólásszabadságot és a 
kulturális és nyelvi sokszínűséget, továbbá 
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az IKT területén, az IKT használata révén 
segítenek az innováció serkentésében és 
irányának meghatározásában, és 
gondoskodnak arról, hogy az IKT területén 
elért előrehaladás gyorsan az európai 
polgárok, vállalkozások, ipar és kormányok 
gyakorlati hasznára váljék.

segít rendezni a súlyos egyenlőtlenségeket 
az országok közötti és azokon belüli IKT-
fejlesztések tekintetében. A tevékenységek 
megerősítik Európa tudományos és 
technológiai bázisát és világviszonylatban 
betöltött vezető helyét az IKT területén, az 
IKT használata révén segítenek az innováció 
és a fejlesztés serkentésében és irányának 
meghatározásában, és gondoskodnak arról, 
hogy az IKT területén elért előrehaladás 
gyorsan az európai polgárok, egyetemek, 
kutatóközpontok, vállalkozások, ipar és 
kormányok, valamint azon fellendülőben 
lévő fejlődő országok, amelyekkel már 
léteznek hálózati együttműködési projektek 
(a mediterrán országok esetében az 
EUMEDIS és EUMEDCONTACT, a latin-
amerikai országok esetében a @LIS, és az 
ázsiai országok esetében az ASI@ICT), 
gyakorlati hasznára váljék.

Indokolás

Az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyre inkább központi szerepet 
játszanak a mai társadalomban. Kihatásuk van a kormányzásra, az oktatásra, az 
informatikára, az ipari fejlődésre, a környezetre és az emberek milliárdjainak mindennapi 
életére. Az Európai Uniónak segítenie kell egy olyan információs társadalom létrejöttét, ahol 
a technológia, az infrastruktúra és a szolgáltatások a köz szolgálatában álló eszközök. Az 
információs társadalom nyitottá és befogadóvá tétele ugyanakkor a régiók (vidéki területek), 
társadalmi csoportok (hátrányos helyzetű csoportok), valamint az északi-déli területek közötti 
hatalmas szakadék megszüntetését is jelenti.

Módosítás: 19
I. melléklet, Témák, 3. pont, Bevezetés, első bekezdés

Az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) egyedülálló, bizonyított 
szerepet töltenek be valamennyi iparágban 
és szolgáltatási szektorban az innováció, a 
kreativitás és a versenyképesség 
előmozdításában. Az IKT elengedhetetlen a 
kulcsfontosságú társadalmi kihívások 
megválaszolásában és a közszolgáltatások 
korszerűsítésében, és a tudomány és a 
technológia valamennyi területén 
megalapozzák a fejlődést. Európának ezért 
vezető helyről kell alakítania az IKT 

Az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) egyedülálló, bizonyított 
szerepet töltenek be valamennyi iparágban 
és szolgáltatási szektorban az innováció, a 
kreativitás és a versenyképesség 
előmozdításában. Az IKT továbbá fontos 
szerepet játszhat a „know-how”, a tudás és 
a kutatási eredmények terjesztésében és az 
azokhoz való hozzáférés biztosításában. Az 
IKT elengedhetetlen a kulcsfontosságú 
társadalmi kihívások megválaszolásában és a 
közszolgáltatások korszerűsítésében, és a 
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jövőbeni fejlődését, és gondoskodnia kell 
arról, hogy az IKT-alapú szolgáltatások és 
termékek elterjedtségük és felhasználásuk 
révén a lehető legtöbb előnyt biztosítják a 
polgárok és a vállalkozások számára.

tudomány és a technológia valamennyi 
területén megalapozzák a fejlődést. 
Segítenek az információhoz való hozzáférés 
javításában és diverzifikációjában, valamint 
előmozdítják az aktív polgári részvételt. 
Európának ezért elő kell mozdítania az IKT 
jövőbeni fejlődését a nyitottság és a 
befogadás irányában, és gondoskodnia kell 
arról, hogy az IKT-alapú szolgáltatások és 
termékek elterjedtségük és felhasználásuk 
révén a lehető legtöbb előnyt biztosítják a 
polgárok és a vállalkozások számára.

Módosítás: 20
I. melléklet, Témák, 3. pont, Alkalmazások kutatása, második francia bekezdés

– a kormányok érdekében: az IKT 
használata az interdiszciplináris 
megközelítésű közigazgatásban, szervezeti 
változtatásokkal és új személyes képességek 
kifejlesztésével együtt a mindenkihez eljutó 
innovatív, polgárközpontú szolgáltatások 
érdekében; fejlett IKT-alapú kutatás és 
megoldások a demokratikus és a részvételi 
folyamatok jobbítására, a közszolgáltatások 
teljesítőképességének és minőségének 
javítására, a közigazgatás és a kormány 
közötti kölcsönhatás előmozdítására, 
illetőleg a jogalkotási és a szakpolitika-
fejlesztési folyamatok támogatására a 
demokrácia valamennyi színterén.

– a kormányok érdekében: az IKT 
használata az interdiszciplináris 
megközelítésű közigazgatásban, szervezeti 
változtatásokkal, a rekonstrukciós 
folyamatokkal és új személyes képességek 
kifejlesztésével együtt a mindenkihez eljutó 
innovatív, polgárközpontú szolgáltatások 
érdekében; fejlett IKT-alapú kutatás és 
megoldások a demokratikus és a részvételi 
folyamatok jobbítására, a közszolgáltatások 
teljesítőképességének és minőségének 
javítására, a közigazgatás és a kormány 
közötti kölcsönhatás előmozdítására, 
illetőleg a jogalkotási és a szakpolitika-
fejlesztési folyamatok támogatására a 
demokrácia valamennyi színterén.

Módosítás: 21
I. melléklet, Témák, 3. pont, Alkalmazások kutatása, IKT a tartalom, a kreativitás és a

személyes fejlődés érdekében, második francia bekezdés (új) 

– a kulturális örökség – ideértve az emberi 
lakóhelyeket – védelme, megőrzése és 
megerősítése: az emberi környezet –
ideértve a beépített környezetet, a városi 
területeket, a tájat –, környezetvédelmileg 
megalapozott és fenntartható gazdálkodási 
technológiái és a kulturális örökség 
védelmének, megőrzésének és optimális 
felhasználásának és integrációjának
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technológiái – ideértve a környezetvédelmi 
hatásvizsgálatokat, a kockázatértékelés 
modelljeit és eszközeit, a kárfelmérés fejlett 
és ártalmatlan technikáit, a 
rekonstrukcióval kapcsolatos új termékeket 
és eljárásokat, a fenntartható gazdálkodás 
enyhítő és adaptációs stratégiáit –, mind az 
ingó, mind az ingatlan kulturális értékek 
fenntartható kezelése tekintetében;
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