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RÖVID INDOKOLÁS

- A vélemény előadója a következő észrevételeket teszi: a hetedik keretprogram erős 
folytonosságot mutat a jelenleg folyamatban levő hatodik keretprogram irányelveivel; a 
javaslat mindazonáltal tartalmaz egy új elemet: egy Európai Kutatási Tanács (EKT) 
felállítását, amely jelentős mértékben hozzá fog járulni az európai kutatási térség 
fejlődéséhez;

- egyetért a Bizottság döntésével, miszerint az Európai Kutatási Tanácsot (EKT) egy tanács 
és egy elismert kutatókból álló tudományos bizottság fogja irányítani; javasolja, hogy 
ezek a képviseleti szervek biztosítsanak egyforma lehetőségeket a férfiak és a nők 
számára, és hogy a kérelmek elbírálása és a prioritások meghatározása során használjanak 
egyszerű eljárásokat; 

- úgy véli, hogy az Európai Kutatási Tanácsot (EKT) az EK-Szerződés 171. cikke alapján 
lehetne felállítani – „A Közösség közös vállalkozásokat vagy egyéb olyan struktúrákat 
hozhat létre, amelyek a közösségi kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
programok szabályszerű végrehajtásához szükségesek”;

- megerősíti, hogy az Európai Kutatási Tanácsnak (EKT) az ismeretek fejlődésének fő 
területein folytatott kutatási tevékenységeket, és azok Európa tudományos, technológiai, 
gazdasági és társadalmi fejlődését célzó alkalmazását kell előmozdítania, terjesztenie, 
közvetítenie és felértékelnie;

- hangsúlyozza a megfelelő pénzügyi erőforrások rendelkezésre bocsátásának jelentőségét 
az Európai Kutatási Tanács (EKT) számára, és tevékenységét önállóan és függetlenül 
tudja végezni, továbbá annak fontosságát, hogy egyszerű és átlátható eljárásokkal 
dolgozzon;

- javasolja, hogy az Európai Kutatási Tanács (EKT) rendszeresen terjessze és bocsássa 
mindenki rendelkezésére az általa elért eredményeket;

- fontosnak tartja, hogy az Európai Kutatási Tanács (EKT) szorosan működjön együtt 
független és elismert kutatókkal;

- hangsúlyozza, hogy a kutatók képzése során központi szerepet kell biztosítani a további, 
gyakran alkalmazott kutatások alapjául szolgáló alapkutatásoknak;

- úgy véli, hogy a programnak olyan páneurópai mechanizmust kell biztosítania, amely 
támogatja a technológia fejlődésnek új utakat nyitó kutatókat, mérnököket és az új 
ismertek, termékek, eljárások és módszerek létrehozásán fáradozó tudósokat;

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4) preambulumbekezdés

(4) A felderítő kutatásra vonatkozó 
javaslatokat kizárólag a szakértői értékelés 
megítélése szerint, a kiválóság kritériuma 
alapján kell elbírálni, a hangsúlyt pedig az 
interdiszciplináris, nagy kockázattal járó 
úttörő projektekre, az új csoportok és a 
kevesebb tapasztalattal rendelkező kutatók, 
valamint a már működő kutatócsoportokra 
szükséges helyezni.

(4) A felderítő kutatásra vonatkozó 
javaslatokat kizárólag a szakértői értékelés 
megítélése szerint, a kiválóság kritériuma 
alapján kell elbírálni, a hangsúlyt pedig az 
interdiszciplináris, nagy kockázattal járó 
felfedező projektekre, az új csoportok és a 
kevesebb tapasztalattal rendelkező kutatók, 
valamint a már működő kutatócsoportokra 
szükséges helyezni. Külön figyelmet kell 
szentelni azoknak a projekteknek, amelyek 
előtérbe helyezik az új európai hálózatok és 
együttműködések létrehozását

Módosítás: 2
(10) preambulumbekezdés

(10) 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.

(10) 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 és a média,
a versenyképesség és az innováció, az ipar, 
az egészségügy, a fogyasztóvédelem, a 
foglalkoztatás, az energiaügy, a közlekedés 
és a környezetvédelem területére 
vonatkozókat.

Módosítás: 3
(13) preambulumbekezdés

(13) Az e program keretében végzett 
kutatási tevékenységek esetében tiszteletben 
kell tartani az etikai alapelveket, beleértve 
azokat is, amelyek az Európai Unió alapjogi 
chartájában jutnak kifejezésre.

(13) Az e program keretében végzett 
kutatási tevékenységek esetében tiszteletben 
kell tartani az etikai alapelveket, beleértve 
azokat is, amelyek az Európai Unió alapjogi 
chartájában jutnak kifejezésre, és az etikai és 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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kulturális sokszínűség tiszteletben 
tartásával hangsúlyozni kell a kutatás 
polgári és emberi értékét.

Indokolás

A kutatás megdöbbentő eredményei és a társadalom, a gazdaság, a politika és a kultúra 
között soha nem tapasztalt, hol termékeny, hol romboló hatású feszültség van. El kell 
időznünk az etika és a számos kulturális nézőpont által a kutatás világának feltett kérdéseknél.

Módosítás: 4
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) A pályázati felhívások egyszerűsítése 
és a költségek csökkentése érdekében a 
Bizottságnak létre kellene hoznia egy 
adatbázist, amely a pályázati felhívásban 
résztvevők értesítésének előfeltételeit 
tartalmazza.

Indokolás

Az európai kutatóintézetek, valamint a pályázati felhívásban érdekeltek számára megkönnyíti 
a programhoz való hozzáférést.

Módosítás: 5
4. cikk (3) bekezdés

(3) Az Európai Kutatási Tanács az I. 
mellékletben leírtak értelmében egy célzott 
végrehajtó struktúra által támogatott 
független Tudományos Tanácsból áll. Az 
Európai Kutatási Tanács a tudományos 
kiválóság, az autonómia, a hatékonyság és 
az átláthatóság elveivel összhangban 
működik.

(3) Az Európai Kutatási Tanács az I. 
mellékletben leírtak értelmében egy célzott 
végrehajtó struktúra által támogatott 
független Tudományos Tanácsból áll. Az 
Európai Kutatási Tanács a tudományos 
kiválóság, az autonómia, a hatékonyság és 
az átláthatóság elveivel összhangban 
működik. Mindkét szervezet egyenlő 
esélyeket biztosít a férfiak és a nők 
számára.

Módosítás: 6
4. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A Bizottság biztosítja a kutatási
eredmények értékelését és jelentést tesz a 
dinamikus, tudásalapú európai 
társadalomhoz tett hozzájárulásukról. 
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Indokolás
A Bizottságnak be kell mutatnia, hogy valóban elérték a program által kitűzött dinamikus, 
tudásalapú európai társadalom célját.

Módosítás: 7
8. cikk (6) bekezdés

(6) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
bizottságot az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról.

(6) 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 (6a) bekezdés (új)

(6a) 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 
egyéb fejleményekre. A gyakorlatban megvalósuló program próbaidőszaka miatt a 
felülvizsgálatra egy évvel a program által lefedett periódus középideje után kerül sor. Ez a
módosítás a felülvizsgálat megbízhatóbbá tételét célozza.

ELJÁRÁS
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