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RÖVID INDOKOLÁS

1. A tudomány és a kutatás központi szerepet játszik a tudás alapú társadalom 
megvalósításában, amelyet Európa céljául tűzött ki a lisszaboni stratégiával.

2. A tudományos kutatáson elsősorban a tudás gyarapítását kell érteni. A kutatást és a 
tudást – amelyek alapja az európai humanista műveltségben gyökerező oktatási és 
képzési rendszer – nem lehet elválasztani az olyan értékektől, mint az állampolgári 
részvétel és a társadalom átfogó fejlődése.

3. Meg kell védeni a tudomány, a tudás és a kutatás kultúráját, főleg közösségi szinten. 
Az alábbi kulturális üzenetet kell terjeszteni: a kutatás szintén a műveltség része, nem 
pedig pusztán a verseny egyik eszköze. Ezt kell az európai kutatáspolitika 
célkitűzéséül állítani.

4. Nyugtalanító a kutatás helyzete Európában, ahol a változtatások elmaradása esetén 
lelassulhat a gazdasági fejlődés.

5. A hagyományosan fejlettebb országoktól (Egyesült Államok, Japán) és az új 
gazdaságoktól (Kína, India) való távolodás egyre szembetűnőbb; szükség van a 
stratégia racionalizálására annak érdekében, hogy az európai tudományos 
kutatáspolitika együtt tudjon működni a többi országgal.

6. A tudományos kutatás és a technológiai fejlődés egyre fontosabb a társadalom 
megfelelő működéséhez.

7. A kutatás központi szerepet játszik a kormányzati politikák érvényesítésében és a 
politikai döntéshozatal egyik legfontosabb elemének számít. Az egészségügyet, a 
fenntartható fejlődést, a nukleáris biztonságot vagy a biodiverzitást érintő politikai 
döntéseknek szükségszerűen megalapozott tudományos ismereteken kell alapulniuk.

8. A keretprogramok és a strukturális alapok nagyobb összehangolására van szükség, 
elkerülvén az összeütközést a kiválóságra, illetve a kohézióra irányuló finanszírozás 
között.

9. Az új keretprogramok központi eleme kell, hogy legyen a „Tudomány a 
társadalomban” című rész, különösen „A fiatalok és a tudomány” intézkedéseinek 
tekintetében.

10. Amennyiben a Bizottság által indítványozott költségvetést fenntartják, akkor a hat 
beavatkozási terület köré épülő „Kapacitások” című program alkalmas lehet a kutatási
és fejlesztési kapacitások növelésére Európa teljes területén.

MÓDOSÍTÁS

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a tényleges hatáskörrel rendelkező Ipari, Kutatási 
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és Energiaügyi Bizottságot, hogy a jelentésébe foglalja bele az alábbi 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
(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 kiemeljék a kutatás polgári és 
humanista jellegét, az erkölcsi és kulturális 
sokszínűség tiszteletben tartásával.

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: 3
(10) preambulumbekezdés

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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(10) A keretprogram hozzájárul a 
fenntartható fejlődés előmozdításához.

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

Módosítás: 4
(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 tartalmazza.

Indokolás

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

Módosítás: 5
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: 6
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.
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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: 7
8. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) A Bizottság ezen határozatot és a 
konkrét programok végrehajtásáról szóló 
jelentést ellenőrzésre benyújtja az illetékes 
szervekhez, időben ahhoz, hogy az ezen 
határozatot módosító eljárás 2010-ig 
lezárulhasson. 

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 „bejáratási időszaka” miatt a 
felülvizsgálatra egy évvel a program által lefedett periódus középideje után kerül sor. Ez a 
felülvizsgálat megbízhatóbbá tételét célozza.

Módosítás: 8
I. melléklet, 1. pont, Célkitűzés

Az Európában létező legjobb kutatási 
infrastruktúrák használatának és 
fejlesztésének optimalizálása és a tudomány 
és technológia minden területén olyan 
páneurópai jelentőségű új kutatási 
infrastruktúrák létrehozásának (vagy a már 
meglévők jelentős fejlesztésének) 
elősegítése, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy az európai kutatóközösség a kutatás 
előrehaladásának élvonalában maradjon, 
és hozzá tudjon járulni az ipari tudásbázis 
és technológiai know-how megerősítéséhez.

Az Európában létező legjobb kutatási 
infrastruktúrák használatának és 
fejlesztésének optimalizálása és az új 
kutatási infrastruktúrák létrehozásának 
elősegítése, kizárólag a létező 
infrastruktúrák korszerűsítésének figyelmes 
és független felmérését követően. A 
társadalom tudásának és technológiai 
fejlődésének növelése érdekében az 
infrastruktúrára különösen szükség van az 
Unió kevésbé támogatott régióiban.

Módosítás: 9
I. melléklet, 2. pont, Megközelítés, első bekezdés

A KKV-k az európai ipar fontos elemét
jelentik. Az innovációs rendszerben és a 

A KKV-k (törlés) az innovációs rendszer és 
a tudás új termékekké, eljárásokká és 
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tudás új termékekké, eljárásokká és 
szolgáltatásokká való átalakításának
láncolatában kulcsfontosságú szerepet kell 
betölteniük. A belső piacon és 
világviszonylatban tapasztalható növekvő 
versennyel szemben az európai kis- és 
középvállalkozásoknak fokozniuk kell a 
tudás és a kutatás intenzitását, földrajzi 
értelemben ki kell szélesíteniük üzleti 
tevékenységeiket és nemzetközivé kell 
tenniük tudáshálózataikat. Minden tagállam 
dolgozott ki a KKV-kre vonatkozó 
cselekvéseket, de ezek keretében gyakran 
nem ösztönzik és nem támogatják a 
transznacionális kutatási együttműködést és 
a technológiaátadást. EU-szintű cselekvések 
szükségesek a nemzeti vagy regionális 
szintű cselekvések hatásának 
kiegészítéséhez és javításához.

szolgáltatásokká való átalakítása
láncolatának fontos elemei. A belső piacon 
és világviszonylatban tapasztalható növekvő 
versennyel szemben az európai kis- és 
középvállalkozásoknak fokozniuk kell a 
tudás és a kutatás intenzitását, földrajzi 
értelemben ki kell szélesíteniük üzleti 
tevékenységeiket és nemzetközivé kell 
tenniük tudáshálózataikat. Minden tagállam 
dolgozott ki a KKV-kre vonatkozó 
cselekvéseket, de ezek keretében gyakran 
nem ösztönzik és nem támogatják a 
transznacionális kutatási együttműködést és 
a technológiaátadást. EU-szintű cselekvések 
szükségesek a nemzeti vagy regionális 
szintű cselekvések hatásának 
kiegészítéséhez és javításához.

Módosítás: 10
I. melléklet, 2. pont, Megközelítés, harmadik bekezdés

E specifikus cselekvések mellett 
folyamatosan ösztönözni és segíteni kell a 
KKV-k részvételét a keretprogram 
valamennyi cselekvésében. A KKV-k 
kutatási igényei és potenciálja megfelelő 
módon megjelenik az „Együttműködés” 
egyedi program tematikus területei 
tartalmában; az „Együttműködés” egyedi 
programot a terület és a téma függvényében 
különböző méretű és kiterjedésű projekteken 
keresztül kell végrehajtani. 

E specifikus cselekvések mellett 
folyamatosan ösztönözni és segíteni kell a 
KKV-k részvételét a keretprogram 
valamennyi cselekvésében. Különösen a 
KKV-k esetében alkalmazandóak 
egyszerűbb és világosabb adminisztratív 
eljárások, továbbá a keretprogram 
eszközeiben részesülő KKV-k esetében 
csökkennek a költségek is. A KKV-k 
kutatási igényei és potenciálja megfelelő 
módon megjelenik az „Együttműködés” 
egyedi program tematikus területei
tartalmában; az „Együttműködés” egyedi 
programot a terület és a téma függvényében 
különböző méretű és kiterjedésű projekteken 
keresztül kell végrehajtani. 

Módosítás: 11
I. melléklet, 3. pont, Célkitűzések

Az európai régiók kutatási potenciáljának 
erősítése Európa-szerte, különösen a 
regionális hatóságokat, egyetemeket, 

Az európai régiók kutatási potenciáljának 
erősítése Európa-szerte, különösen a 
regionális hatóságokat, egyetemeket, 
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kutatóközpontokat, vállalkozásokat és egyéb 
érintetteket tömörítő „kutatásorientált 
regionális csoportosulások” ösztönzése és 
fejlődésének támogatása révén. 

kutatóközpontokat, vállalkozásokat és egyéb 
érintetteket tömörítő „kutatásorientált 
regionális csoportosulások” ösztönzése és 
fejlődésének támogatása révén. A tudás 
régióinak egyre nagyobb szerepet kell 
játszaniuk a kohézió növelését célzó 
kutatások és fejlesztés vonatkozásában.

Módosítás: 12
I. melléklet, 3. pont, Célkitűzések, első a) bekezdés (új)

A kutatáspolitika területi jellegének 
ösztönzése, annak speciális 
társadalomgazdasági környezetbe való 
integrálása által.

Módosítás: 13
I. melléklet, 3. pont, Tevékenységek, harmadik bekezdés

A magasan fejlett régiók által a kevésbé 
fejlett kutatási profillal rendelkező régióknak 
nyújtott szakmai tanácsadás a K+F-re 
irányuló regionális csoportosulások 
építésével. Transznacionális regionális 
konzorciumok mozgósítják és fogják össze 
az egyetemek, az ipar és a kormányzat 
kutatási szereplőit a technológiai 
szempontból kevésbé fejlett régiók számára 
iránymutatás nyújtására. 

A magasan fejlett régiók által a kevésbé 
fejlett kutatási profillal rendelkező régióknak 
nyújtott szakmai tanácsadás a K+F-re 
irányuló regionális csoportosulások 
építésével. Transznacionális regionális 
konzorciumok mozgósítják és fogják össze 
az egyetemek, az ipar és a kormányzat 
kutatási szereplőit a technológiai 
szempontból kevésbé fejlett régiók számára 
iránymutatás nyújtására. A tanácsadóknak 
gondoskodniuk kell olyan intézkedésekről, 
amelyek az új tagállamok tudományos 
közösségeivel való együttműködést erősítik.

Módosítás: 14
I. melléklet, 3. pont, Tevékenységek, ötödik bekezdés

Támogatni kell a szisztematikus és 
kölcsönös információcsere előmozdítására 
irányuló tevékenységeket, valamint a 
hasonló projektek közötti és adott esetben 
egyéb vonatkozó közösségi programokkal 
való kölcsönhatást (pl. elemző és 
szintetizáló workshopok, kerekasztalok, 
kiadványok).

Támogatni kell valamennyi szisztematikus 
és kölcsönös információcsere 
előmozdítására irányuló tevékenységeket, 
valamint a hasonló projektek közötti és az 
egyéb vonatkozó közösségi programokkal 
való kölcsönhatást. Elemző és szintetizáló 
workshopokat és kerekasztalokat kell tehát 
szervezni, és az információáramlás 
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elősegítése érdekében támogatni kell a 
nyomtatott és az internetes kiadványokat.

Módosítás: 15
I. melléklet, 5. pont, Célkitűzés, első a) bekezdés (új)

Célszerű egységesíteni a nemzeti és európai 
szinten végzett előrejelzési, gyorsütemű 
tudományos fejlesztési és tudományos és 
technológiai figyelmeztető tevékenységeket, 
továbbá a társadalomgazdaság-tanulmányi 
valamint a tudományos és technológiai 
tervek felmérésére irányuló 
tevékenységeket.

Módosítás: 16
I. Melléklet, 5. pont, Megközelítés, harmadik bekezdés

E cél elérése érdekében rendkívül fontos, 
hogy sikeres és kiaknázható kutatást 
eredményező társadalmi és kulturális 
környezet jöjjön létre. Ez azt jelenti, hogy 
figyelembe kell venni a megalapozott 
társadalmi aggodalmakat és szükségleteket, 
aminek következtében egy elkötelezettebb és 
jobban tájékozott közvéleménnyel folytatott, 
fejlettebb demokratikus vita alakulhat ki, és 
kedvezőbbek lehetnek a feltételei a 
tudományos kérdésekkel kapcsolatos 
kollektív döntéseknek. Ennek keretében 
kedvező környezet jön létre a tudományos 
elhivatottság számára, új lendületet kapnak a 
kutatási befektetések, és ennek nyomán 
erősödik a tudás terjesztése, amire a 
lisszaboni stratégia is épül.

E cél elérése érdekében rendkívül fontos, 
hogy sikeres és kiaknázható kutatást 
eredményező társadalmi és kulturális 
környezet jöjjön létre. Ez azt jelenti, hogy 
figyelembe kell venni a megalapozott 
társadalmi aggodalmakat és szükségleteket, 
aminek következtében egy elkötelezettebb és 
jobban tájékozott közvéleménnyel folytatott, 
fejlettebb demokratikus vita alakulhat ki, és 
kedvezőbbek lehetnek a feltételei a 
tudományos kérdésekkel kapcsolatos 
kollektív döntéseknek. Ennek keretében 
kedvező környezet jön létre a tudományos 
elhivatottság számára, új lendületet kapnak a 
kutatási befektetések, és ennek nyomán 
erősödik a tudás terjesztése, amire a 
lisszaboni stratégia is épül. A tudomány és 
társadalom kérdéseinek (mint a 
technológia, a foglalkoztatottság és a 
munka közötti kapcsolat, vagy az 
energiaforrások, a környezet, illetve az 
egészség nagy problémái), egyre inkább 
európai dimenziót kell kapniuk.

Módosítás: 17
I. melléklet, 5. pont, Megközelítés, hatodik bekezdés negyedik a) albekezdés (új)
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• a tudományos és egyetemi 
publikációk magas költségei 
akadályozzák a tudományos 
fejlődést.

Módosítás: 18
I. melléklet, 5. pont, Megközelítés, hetedik bekezdés, nyolcadik francia bekezdés

- a tudománnyal kapcsolatos kommunikáció 
megújítása a nagyobb hatás elérése 
érdekében az új kommunikációs eszközök 
előnyben részesítésével és a tudósok és a 
tömegkommunikációs szakemberek 
szorosabb együttműködésének 
elősegítésével. 

- a tudománnyal kapcsolatos kommunikáció 
megújítása a nagyobb hatás elérése 
érdekében az új kommunikációs eszközök 
előnyben részesítésével és a tudósok és a 
tömegkommunikációs szakemberek 
szorosabb együttműködésének 
elősegítésével, különösen az új információs 
és kommunikációs technológiák esetében.

Módosítás: 19
I. melléklet, 5. pont, Második cselekvési irányvonal: A fiatalok és a tudomány

A tevékenységek célja több fiatal 
tudományos pályára vonzása, a generációk 
közötti kapcsolat megerősítése és a 
tudományos műveltség általános szintjének 
növelése. Az európai csereprogramok és 
együttműködések a tudományok tanításának 
a fiatalokhoz igazított módszerére, a 
tudományos tantárgyakat oktató tanárok 
támogatására (fogalmak, oktatási 
segédanyagok) és az iskolák és a szakma 
közötti kapcsolatok kiépítésére 
koncentrálnak. Ezen túlmenően olyan széles 
európai hatással rendelkező rendezvények is 
támogathatók, amelyek során a példaképnek 
számító kiváló tudósok és a feltörekvő fiatal 
tudósok találkozhatnak egymással. 
Mindezek támogatására olyan kutatásokat 
kell végezni, amelyek figyelembe veszik a 
társadalmi környezetet és a kulturális 
értékeket. Három aspektust kell figyelembe 
venni:

A tevékenységek célja több fiatal 
tudományos pályára vonzása, a generációk 
közötti kapcsolat megerősítése, a 
tudományos műveltség általános szintjének 
növelése és különösen azoknak a 
tényezőknek az elemzése, amelyek arra 
ösztönzik a fiatalokat, hogy ne tudományos 
és technológiai karriert válasszanak. Az 
európai csereprogramok és 
együttműködések a tudományok tanításának 
a fiatalokhoz igazított módszerére, a 
tudományos tantárgyakat oktató tanárok 
támogatására (fogalmak, oktatási 
segédanyagok) és az iskolák és a szakma 
közötti kapcsolatok kiépítésére 
koncentrálnak. Ezen túlmenően olyan széles 
európai hatással rendelkező rendezvények is 
támogathatók, amelyek során a példaképnek 
számító kiváló tudósok és a feltörekvő fiatal 
tudósok találkozhatnak egymással. 
Mindezek támogatására olyan kutatásokat 
kell végezni, amelyek figyelembe veszik a 
társadalmi környezetet és a kulturális 
értékeket. Három aspektust kell figyelembe 
venni:
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Indokolás

Az utóbbi években csökkent a tudományos jellegű tanulmányokat választó fiatalok száma, 
annak ellenére, hogy Európának szüksége van a tudományos és technológiai kapacitásainak 
növelésére. Ezt a jelenséget súlyosbítja az a tény, hogy a szerves tudományok körében az 
európai egyetemek nem tudják hatékonyan és elégségesen pótolni a karrierjük vége felé járó 
egyetemi tanárokat, továbbá az, hogy a tudományos és technológiai területeken csökken 
azoknak a diplomásoknak a száma, akik el tudnak helyezkedni kutatóként. Ahhoz, hogy több 
fiatalt kapjon kedvet a tudományos és technológiai tanulmányok elkezdésére, szükség van 
annak megértésére, hogy a fiatalok miért fordulnak el ettől a lehetőségtől.

Módosítás: 20
I. melléklet, 5. pont, Második cselekvési irányvonal: A fiatalok és a tudomány, harmadik a) 

francia bekezdés (új)

- a tudományos oktatás valamennyi 
szintjének élénkítése az Unió egyes nemzeti 
rendszereiben;

Indokolás

Az Eurobarométer szerint a fiatal európaiaknak általában pozitív benyomása van a 
tudományról és a technológiáról, ami megfelel a korábbi generációk hasonló adatainak. A 
tudományos tanulmányok iránti érdeklődés csökkenése úgy tűnik, hogy a tudományok 
iskolában való oktatásának módszereiből, a tantárgyak összetettségéből és a vonzó 
karrierkilátások szemmel látható hiányából ered. Az Unió nemzeti rendszereinek valamennyi 
szintjén élénkíteni kell tehát a tudományos oktatást.

Módosítás: 21
I. melléklet, 5. pont, Második cselekvési irányvonal: A fiatalok és a tudomány, harmadik c) 

francia bekezdés (új)

- a középiskolai, egyetemi és doktori 
képzésben résztvevő fiatal diákok számára 
szervezett versenyek finanszírozása.

Indokolás

Szükség van a középiskolai, egyetemi és doktori képzésben résztvevő diákok számára évente 
szervezett versenyek támogatására és finanszírozására annak érdekében, hogy a fiatalok 
kedvet kapjanak a tudományos karrierhez.

Módosítás: 22
I. melléklet, 5. pont, Harmadik cselekvési irányvonal, ötödik francia bekezdés 
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- a kiváló transznacionális kutatás és a 
tudománnyal kapcsolatos kommunikáció 
előmozdítása népszerű díjakkal;

- a kiváló transznacionális kutatás és a 
tudománnyal kapcsolatos kommunikáció 
előmozdítása népszerű díjakkal és a 
tudományos kultúra hetének bevezetésével;

Indokolás

A tudományos kultúra megismertetése és terjesztése, valamint az iskolák, egyetemek, (köz és 
magán) kutatóintézetek és vállalatok közötti kommunikációs kapcsolatok megteremtése 
érdekében valamennyi tagállamban szükség van a tudományos kultúra hetének 
megszervezésére.

Módosítás: 23
I. melléklet, 5. pont, Harmadik a) cselekvési irányvonal (új)

Harmadik a) cselekvési irányvonal: 
Többnyelvűség
Az intézkedések célja a keretprogramon 
belül az információs társadalom nyelvészeti 
technológiáira irányuló technológiai 
kutatási és fejlesztési tevékenységek 
megerősítése, illetve a tudomány és 
technológia előmozdítása a többnyelvűség
tekintetében.
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