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Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás 176
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) Az Európai Kutatási Térség 
létrehozásakor és a tudás alapú társadalom 
fejlődéséhez való hozzájárulásként ez az 
egyedi program megfelelően figyelembe 
veszi az egyetemek fontos szerepét a 
tudományos és technológiai kutatás 
valóban elsőrendű teljesítményének 
biztosítása érdekében, amint azt a Bizottság 
Az egyetemek szerepéről a tudás 
Európájában című közleményében 
(COM(2003)0058) felismerte.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás 177
2. cikk, f) pont

f) környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást is);

f) környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást és a természeti veszélyeket 
is);

Or. en

Indokolás

A természeti katasztófák egyre gyakoribb jelensége, az azok megoldására és a hatékony 
válaszra való igény miatt fontos a természeti veszélyek külön kihangsúlyozása a Környezeti 
tematika „Együttműködés” egyedi programjában.

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Módosítás 178
2. cikk, i) pont

i) biztonság és világűr i) biztonság

Or. de

Indokolás

A világűr és a biztonság közötti kapcsolat ellenére ezt a két témát két különálló és jól 
meghatározott prioritásként kell kezelni.

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Módosítás 179
2. cikk, ia) pont (új)

ia) világűr
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Or. de

Indokolás

A világűr és a biztonság közötti kapcsolat ellenére ezt a két témát két különálló és jól 
meghatározott prioritásként kell kezelni.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás 180
4. cikk, (1) bekezdés

(1) Az egyedi program keretében 
valamennyi kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek megfelelően kell végrehajtani.

(1) Az egyedi program keretében 
valamennyi kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek megfelelően kell végrehajtani. 
Nem kapnak támogatást az embriókkal és 
az embrionális őssejtekkel kapcsolatos 
kutatások, mivel azok több tagállamban, 
elsődleges emberi jogi megfontolások és 
alkotmányossági elvek miatt tiltottak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 181
4. cikk, (1) bekezdés

(1) Az egyedi program keretében 
valamennyi kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek megfelelően kell végrehajtani.

(1) Az egyedi program keretében 
valamennyi kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek megfelelően kell végrehajtani, 
a tudásterülettel kapcsolatban előírt 
tudományos biztosítékokat és a szóban 
forgó kutatás típusát figyelembe véve.

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Módosítás 182
4. cikk, (2) bekezdés

(2) E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatási 
területek:

(2) Az etikailag érzékeny kutatási projektek 
esetében a résztvevőknek a projektjük 
megkezdése előtt meg kell szerezniük a 
nemzeti vagy helyi etikai bizottságok 
jóváhagyását. Emellett a Bizottság 
módszeresen megvizsgálja a projekteket és 
arról évente jelentést készít a Tanács és az 
Európai Parlament számára. Egyedi 
körülmények esetén az etikai vizsgálatra a 
projekt megvalósítása során is sor kerülhet.

– 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 történő létrehozására és őssejtekhez 
jutásra irányuló kutatási tevékenység, 
ideértve a szomatikus sejtek maganyagának 
átvitelén alapuló eljárást is.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ugyanezzel a szövegezéssel került be a keretprogramba. A kérdést ugyan a 
keretprogramban kell megoldani, de az összhang megteremtése érdekében az egyedi 
programokra nézve is meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul 
Rübig

Módosítás 183
4. cikk, (2) bekezdés

(2) E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatási 

(2) E program nem finanszírozza a 
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területek: következő kutatási területeket:
– az ember reprodukciós célú klónozására 
irányuló kutatási tevékenység;

– az emberi embriók klónozására irányuló 
kutatási tevékenység;

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

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

– az emberi embriók kizárólag kutatási 
célból történő létrehozására és őssejtekhez 
jutásra irányuló kutatási tevékenység, 
ideértve a szomatikus sejtek maganyagának 
átvitelén alapuló eljárást is.

– az emberi embriók kizárólag kutatási 
célból történő létrehozására és őssejtekhez 
jutásra irányuló kutatási tevékenység, és az 
ilyen embriók sejtjeit használó kutatási 
tevékenység;
– az emberi embriókat elpusztító vagy az 
emberi embrionális őssejteket felhasználó 
kutatási tevékenység;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ugyanezzel a szövegezéssel került be a keretprogramba. A kérdést ugyan a 
keretprogramban kell megoldani, de az összhang megteremtése érdekében az egyedi 
programokra nézve is meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás 184
4. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) E program nem finanszírozza az 
alábbiakat:
- a tagállamokban elsődleges emberi jogi 
megfontolások és alkotmányossági elvek 
alapján tiltott kutatási projektek,
- az emberi méltóság elsődleges értékeit 
veszélyeztető kutatási projektek,
- az emberi embriók klónozásának 
módszerei,
- az emberi csíravonalba való beavatkozás,
- az embriók és embrionális őssejtek 
kutatási célú felhasználása és létrehozása, 
mivel az ember önmagában jelenti a végcélt 
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és az emberi testet, különösen a női testet 
nem szabad kereskedelmi célra 
felhasználni.
Nem lesznek közvetlen vagy közvetett 
támogatások a kimérákkal kapcsolatos 
kutatásokra.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Módosítás 185
4. cikk, (3) bekezdés

(3) E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatások:

(3) E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatási 
területek:

– a minden tagállamban tiltott kutatási 
tevékenységek,

– az emberi embriók klónozására irányuló 
kutatási tevékenység,

– azok a kutatási tevékenységek, amelyeket 
olyan tagállamban végeznének, ahol az 
ilyen kutatás tilos.

– az emberi génállomány megváltoztatására 
irányuló kutatási tevékenység, amely az 
ilyen változásokat örökletessé tenné,
– az emberi embriók kizárólag kutatási 
célból vagy őssejtekhez jutás céljából való 
létrehozásra irányuló kutatási tevékenység, 
és az ilyen embriókból származó sejteket 
felhasználó kutatási tevékenység,
– az emberi embriók elpusztítását közvetve 
vagy közvetlenül eredményező kutatási 
projektek.
Az embrionális őssejtkutatás területén 
felhasználják az NIH tapasztalatát és a 
kutatás finanszírozása a 2001. augusztus 
előtt létrehozott embrionális őssejtvonalra 
korlátozódik.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás ugyanezzel a szövegezéssel került be a keretprogramba. A kérdést ugyan a 
keretprogramban kell megoldani, de az összhang megteremtése érdekében az egyedi 
programokra nézve is meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese,Jan 
Christian Ehler

Módosítás 186
4. cikk, (3) bekezdés

(3) E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatások: 

(3) Azokban az esetekben, amikor a 
technológia etikai szempontból vitatható 
(pl. embrionális őssejtkutatás, létszám 
feletti embriók az IVF-től, genetikus adatok 
használatából származó kérdések nem 
létező terápiák esetén), az EU előnyben 
részesíti az etikailag vitatható 
technológiákkal szemben alternatívát 
alkalmazó kutatási projekteket, pl. a felnőtt 
őssejtekkel és a köldökzsinorból eredő 
őssejtekkel kapcsolatos kutatás, fogamzási 
rendellenességek kezelése fölös embriók 
létrehozása nélkül, terápiával kapcsolatos 
géntesztelés.

– a minden tagállamban tiltott kutatási 
tevékenységek,
– azok a kutatási tevékenységek, amelyeket 
olyan tagállamban végeznének, ahol az 
ilyen kutatás tilos.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ugyanezzel a szövegezéssel került be a keretprogramba. A kérdést ugyan a 
keretprogramban kell megoldani, de az összhang megteremtése érdekében az egyedi 
programokra nézve is meg kell említeni.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás 187
4. cikk, (3) bekezdés, (1a) francia bekezdés (új)

- az embriókkal és embrionális őssejtekkel 
kapcsolatos kutatások, melyek több 
tagállamban elsődleges emberi jogi 
megfontolások és alkotmányossági elvek 
miatt tiltottak,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás 188
4. cikk, (3) bekezdés, (2) francia bekezdés

– azok a kutatási tevékenységek, amelyeket 
olyan tagállamban végeznének, ahol az 
ilyen kutatás tilos.

– a szubszidiaritás elvét és az emberi 
méltóság értékeit veszélyeztető és az emberi 
test, különösen a női test kereskedelmi 
forgalomképtelenségét veszélyeztető kutatási 
projekek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 189
6. cikk, (3) bekezdés

(3) A munkaprogramban elő kell írni az 
egyes finanszírozási rendszerek alapján 
benyújtott, közvetett cselekvésekre irányuló 
pályázatok elbírálási és a projektek 
kiválasztási kritériumait. A kritériumok a 
kiválóságra, a hatásra és a végrehajtásra 
vonatkoznak, és e keretek között a 
munkaprogram konkrétabb vagy további 
követelményeket, súlyozásokat és 
küszöbértékeket állapíthat meg.

(3) A munkaprogramban elő kell írni az 
egyes finanszírozási rendszerek alapján 
benyújtott, közvetett cselekvésekre irányuló 
pályázatok elbírálási és a projektek 
kiválasztási kritériumait, felismerve a 
kutatóknak és csoportoknak a nemzeti és 
európai programokban való párhuzamos 
részvételének összeegyeztethetőségét. A 
kritériumok a kiválóságra, a hatásra és a 
végrehajtásra vonatkoznak, és e keretek 
között a munkaprogram konkrétabb vagy 
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további követelményeket, súlyozásokat és 
küszöbértékeket állapíthat meg.

Or. es

Indokolás

A kutatási csoportoknak képesnek kell lenniük a nemzeti és nemzetközi szintű projektekre 
való alkalmazásra anélkül, hogy őket emiatt kizárnák, mivel ez az európai kutatási terület 
fejlődését szolgálja.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás 190
6. cikk, (3) bekezdés

(3) A munkaprogramban elő kell írni az 
egyes finanszírozási rendszerek alapján 
benyújtott, közvetett cselekvésekre irányuló 
pályázatok elbírálási és a projektek 
kiválasztási kritériumait. A kritériumok a 
kiválóságra, a hatásra és a végrehajtásra 
vonatkoznak, és e keretek között a 
munkaprogram konkrétabb vagy további 
követelményeket, súlyozásokat és 
küszöbértékeket állapíthat meg.

(3) A munkaprogramban elő kell írni az 
egyes finanszírozási rendszerek alapján 
benyújtott, közvetett cselekvésekre irányuló 
pályázatok elbírálási és a projektek 
kiválasztási kritériumait. A kritériumok a 
tudományos és technológiai kiválóságra, a 
gazdasági és társadalmi fejlődésre való 
hatásra és a végrehajtás minőségére és 
hatékonyságára vonatkoznak, beleértve az 
erőforrások hatékony felhasználását. E
keretek között a munkaprogram konkrétabb 
vagy további követelményeket, súlyozásokat 
és küszöbértékeket állapíthat meg.

Or. es

Indokolás

Pusztán az egyértelművé tétel végett. Az eredeti módosítás (17. számú) a tudományos és 
„technikai”, nem pedig „technológiai” kiválóságra vonatkozik.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás 191
7. cikk, (2) bekezdés

(2) A 8. cikk (2) bekezdésében megállapított 
eljárást kell alkalmazni:

(2) A 8. cikk (2) bekezdésében megállapított 
eljárást kell alkalmazni az alábbi 
intézkedések elfogadására:

a) a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
munkaprogram elfogadására;

a) a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
munkaprogram elfogadására és frissítésére, 
beleértve az elsődlegesen alkalmazandó 
eszközöket, azok használatának bármely 
utólagos kiigazítását, a pályázati felhívások 
tartalmát, az alkalmazandó kritériumok 
értékelését és kiválasztását;

b) a II. mellékletben meghatározott összeg 
tájékoztató jellegű bontása bármely 
kiigazításának elfogadására.

b) az alábbiak támogatásának 
jóváhagyására:
i) a KTF-cselekvések, beleértve a kiválósági 
hálózatokat és az integrált projekteket;
ii) az alábbi témákon belüli KTF-
cselekvések:
- egészségügy
- élelmiszer mezőgazdaság és 
biotechnológia;
- nanotudományok, nanotechnológiák, 
technológiák;
ba) a keretprogram 7. cikkében 
meghatározott külső értékelésre vonatkozó 
szabályok meghatározása.
bb) a II. mellékletben meghatározott, az 
összeg tájékoztató jellegű bontásának 
bármely kiigazítása.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás 192
8. cikk, (5) bekezdés

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a (5) A Bizottság figyelembe veszi a 



AM\614619HU.doc 11/109 PE 374.083v01-00

külső fordítás

HU

bizottságot az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról, és 
tájékoztatást ad a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-
cselekvésről.

bizottságot a különböző projektek 
jóváhagyásakor, illetve azt rendszeres 
időközönként tájékoztatja az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról, és 
tájékoztatást ad a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-
cselekvésről.

Or. es

Indokolás

A projektek jóváhagyásakor szükség van a vezetési bizottságok szerepére való utalásra. A 
tagállamoknak tudniuk kell, hogy ők is felelnek a programok sikerességéért, amely 
szükségszerűen azt jelenti, hogy azokat a jóváhagyási programba be kell vonni. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás 193
I. melléklet, (3) bekezdés, (6) pont

(6) környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást is);

(6) környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást és a természeti veszélyeket 
is);

Or. en

Indokolás

A természeti katasztófák növekvő jelensége és az azok megoldására és a hatékony válaszra 
való igény miatt fontos a természeti veszélyek külön kihangsúlyozása a Környezeti tematika 
„Együttműködés” egyedi programjában.

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Módosítás 194
I. melléklet, (3) bekezdés, (9) és (9a) pont (új)

(i) biztonság és világűr (i) biztonság 
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(9a) világűr

Or. de

Indokolás

A világűr és a biztonság közötti kapcsolat ellenére ezt a két témát két különálló és jól 
meghatározott prioritásként kell kezelni.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás 195
I. melléklet, (5) bekezdés

Kellő figyelmet kap a fenntartható fejlődés 
és a nemek egyenlőségének elve. Az egyedi 
program szerinti tevékenységek részét 
képezi továbbá az adott esetnek megfelelően 
az elvégzendő kutatás és annak lehetséges 
alkalmazásai etikai, társadalmi, jogi és 
tágabb kulturális szempontjainak, valamint a 
tudományos és a technológiai fejlődés és 
kilátások társadalmi-gazdasági hatásainak 
figyelembevétele.

A tudományos és technológiai kiválóság
elve az FP7-en keresztül érvényesül. Az 
egyedi program szerinti tevékenységek
részét képezi továbbá az adott esetnek 
megfelelően az elvégzendő kutatás és annak 
lehetséges alkalmazásai etikai, társadalmi, 
jogi és tágabb kulturális szempontjainak, 
valamint a tudományos és a technológiai 
fejlődés és kilátások társadalmi-gazdasági 
hatásainak figyelembevétele.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás 196
I. melléklet, (5) bekezdés

Kellő figyelmet kap a fenntartható fejlődés 
és a nemek egyenlőségének elve. Az egyedi 
program szerinti tevékenységek részét 
képezi továbbá az adott esetnek megfelelően 
az elvégzendő kutatás és annak lehetséges 
alkalmazásai etikai, társadalmi, jogi és 
tágabb kulturális szempontjainak, valamint a 
tudományos és a technológiai fejlődés és 

Kellő figyelmet kap a fenntartható fejlődés, 
a hozzáférés és a nemek egyenlőségének 
elve. Az egyedi program szerinti 
tevékenységek részét képezi továbbá az 
adott esetnek megfelelően az elvégzendő 
kutatás és annak lehetséges alkalmazásai 
etikai, társadalmi, jogi és tágabb kulturális 
szempontjainak, valamint a tudományos és a 
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kilátások társadalmi-gazdasági hatásainak 
figyelembevétele.

technológiai fejlődés és kilátások társadalmi-
gazdasági hatásainak figyelembevétele.

Or. en

Indokolás

A hozzáférést a fenntartható fejlődéssel és a nemek egyenlőségével együtt horizontális témává 
kell tenni az „Együttműködés” egyedi programban, annak támogatása érdekében, hogy a 
kutatás a kezdetektől valamennyi hozzáférési problémával küszködő ember szükségletére 
összpontosítson (pl. idősek, fogyatékosok, anyák függő helyzetű gyerekekkel, turisták, stb.).

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Módosítás 197
I. melléklet, „Több tudományágra és témára kiterjedő kutatás, közös pályázati kiírások” 

alcím, (1) bekezdés, bevezető rész

Különös figyelmet kell fordítani a több 
témára kiterjedő, kiemelt fontosságú kutatási 
területekre, mint például a 
tengertudományokra és technológiákra. A 
multidiszciplinaritást a több témát érintő 
kutatási és technológiai kérdések közös, 
multitematikus megközelítésével kell 
bátorítani. E multitematikus megközelítés 
érdekében:

Különös figyelmet kell fordítani a több 
témára kiterjedő, kiemelt fontosságú kutatási 
területekre, mint például a 
tengertudományokra és technológiákra, 
környezeti egészségre, a környezetbarát 
mérnöki tudományokra és vegyészetre, a 
résztvételi folyamatokkal illetve a békével 
kapcsolatos kutatásokra.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás 198
I. melléklet, „Több tudományágra és témára kiterjedő kutatás, közös pályázati kiírások” 

alcím, (1) bekezdés, bevezető rész

Különös figyelmet kell fordítani a több 
témára kiterjedő, kiemelt fontosságú kutatási 
területekre, mint például a
tengertudományokra és technológiákra. A 
multidiszciplinaritást a több témát érintő 
kutatási és technológiai kérdések közös, 

Különös figyelmet kell fordítani a több 
témára kiterjedő, kiemelt fontosságú kutatási 
területekre, mint például a 
tengertudományokra és technológiákra. A 
multidiszciplinaritást a több témát érintő 
kutatási és technológiai kérdések közös, 
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multitematikus megközelítésével kell 
bátorítani. E multitematikus megközelítés 
érdekében:

multitematikus megközelítésével kell 
bátorítani, és amennyiben lehetséges, ez a 
program lehetővé teszi a tematikus 
prioritásokon átnyúló küldetés-központú 
rendszerekkel kapcsolatos rugalmasságot.. 
E multitematikus megközelítés érdekében:

Or. en

Indokolás

Az együttműködési programnak rugalmasabbnak kell lennie, hogy lehetővé tegye a 
támogatásokhoz való könnyű hozzáférést a témákon átnyúló projektek számára. Ide tartoznak 
például a környezetbarát gépkocsik, a közlekedés, az energia, az IKT, és az új 
gyártástechnológiák. Ösztönözni kell az ilyen fajta több tudományágra kiterjedő kutatásokat.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 199
I. melléklet, „Több tudományágra és témára kiterjedő kutatás, közös pályázati kiírások” 

alcím, (1) bekezdés, bevezető rész

Különös figyelmet kell fordítani a több 
témára kiterjedő, kiemelt fontosságú kutatási 
területekre, mint például a 
tengertudományokra és technológiákra. A
multidiszciplinaritást a több témát érintő 
kutatási és technológiai kérdések közös, 
multitematikus megközelítésével kell 
bátorítani. E multitematikus megközelítés 
érdekében:

Különös figyelmet kell fordítani a több 
témára kiterjedő, kiemelt fontosságú kutatási 
területekre. A multidiszciplinaritást a több 
témát érintő kutatási és technológiai 
kérdések közös, multitematikus 
megközelítésével kell bátorítani. E 
multitematikus megközelítés érdekében:

– több témára kiterjedő pályázati kiírásokat 
kell kiadni, amennyiben a kutatás témája 
valamennyi érintett téma tevékenységei 
szempontjából egyértelmű érdeklődésre tart 
számot;

– több témára kiterjedő pályázati kiírásokat 
kell kiadni, amennyiben a kutatás témája 
bármely más téma tevékenységei 
szempontjából egyértelmű érdeklődésre tart 
számot;

– különös hangsúlyt kell fektetni a 
multidiszciplináris kutatásra az „újonnan 
felmerülő igények” kielégítésére végzett 
tevékenységekben;

– különös hangsúlyt kell fektetni a 
multidiszciplináris kutatásra az „újonnan 
felmerülő igények” kielégítésére végzett 
tevékenységekben;

– a munkaprogram elkészítéséhez a 
tudományterület és a szakmai háttér 

– a munkaprogram elkészítéséhez a 
tudományterület és a szakmai háttér 
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szempontjából minél szélesebb körben kell 
igénybe venni külső tanácsadást;

szempontjából minél szélesebb körben, 
elismert tekintélyű kutatóktól kell igénybe 
venni tanácsadást;

– politikai szempontból lényeges kutatás 
esetén biztosítani kell az összhangot az 
európai uniós politikákkal.

– politikai szempontból lényeges kutatás 
esetén biztosítani kell az összhangot az 
európai uniós politikákkal.

Or. es

Indokolás

A több témára kiterjedő azon pályázati kiírásoknak, amelyeknek nincs szüksége a tematikus 
területek támogatására, ösztönöznie kell a multidiszciplinaritást. A munkaprogram 
megtervezésének külső szakértelme az érintett területeken nemzetközileg elismert tekintélyű 
szakértőktől kell származzon.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 200
I. melléklet, „Alkalmazkodás a változó igényekhez és lehetőségekhez”, (1) bekezdés

Az egyes témák ipari relevanciájának 
folyamatos biztosítása érdekében 
támaszkodni kell többek között a különböző 
„európai technológiai platformok” 
munkájára. Az egyedi program ezáltal 
hozzájárul az európai technológiai 
platformok által felállított és kidolgozott 
stratégiai kutatási menetrendek 
megvalósításához, amennyiben ezek 
tényleges hozzáadott értéket képviselnek 
Európa számára. A rendelkezésre álló 
stratégiai kutatási menetrendekben megjelölt 
általános kutatási igények máris jól 
tükröződnek a következőkben bemutatandó 
kilenc témában. A menetrendek szakmai 
tartalmának részletesebb figyelembevételére 
később, az egyes pályázati felhívások 
részletes munkaprogramjának 
kidolgozásakor kerül sor.

Az egyes témák ipari relevanciájának 
folyamatos biztosítása és az iparágak 
részvétele érdekében támaszkodni kell 
többek között a különböző „európai 
technológiai platformok” munkájára. Az 
egyedi program az iparág által nyújtott 
hozzájárulással együtt ezáltal hozzájárul az 
európai technológiai platformok által 
felállított és kidolgozott stratégiai kutatási 
menetrendek megvalósításához, amennyiben 
ezek tényleges hozzáadott értéket 
képviselnek Európa számára. A 
rendelkezésre álló stratégiai kutatási 
menetrendekben megjelölt általános kutatási 
igények máris jól tükröződnek a 
következőkben bemutatandó kilenc témában. 
A menetrendek szakmai tartalmának 
részletesebb figyelembevételére később, az 
egyes pályázati felhívások részletes 
munkaprogramjának kidolgozásakor kerül 
sor. 
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Or. es

Indokolás

Az európai technológiai platformok értéke az erők egyesítésének lehetőségében rejlik.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 201
I. melléklet, „Alkalmazkodás a változó igényekhez és lehetőségekhez”, (1) bekezdés

Az egyes témák ipari relevanciájának 
folyamatos biztosítása érdekében 
támaszkodni kell többek között a különböző 
„európai technológiai platformok” 
munkájára. Az egyedi program ezáltal 
hozzájárul az európai technológiai 
platformok által felállított és kidolgozott 
stratégiai kutatási menetrendek 
megvalósításához, amennyiben ezek 
tényleges hozzáadott értéket képviselnek 
Európa számára. A rendelkezésre álló 
stratégiai kutatási menetrendekben megjelölt 
általános kutatási igények máris jól 
tükröződnek a következőkben bemutatandó 
kilenc témában. A menetrendek szakmai 
tartalmának részletesebb figyelembevételére 
később, az egyes pályázati felhívások 
részletes munkaprogramjának 
kidolgozásakor kerül sor.

Az egyes témák ipari relevanciájának 
folyamatos biztosítása érdekében 
támaszkodni kell többek között a különböző 
„európai technológiai platformok” 
munkájára. Az egyedi program ezáltal 
hozzájárul az európai technológiai 
platformok által felállított és kidolgozott 
stratégiai kutatási menetrendek 
megvalósításához, amennyiben ezek 
tényleges hozzáadott értéket képviselnek 
Európa számára. A rendelkezésre álló 
stratégiai kutatási menetrendekben megjelölt 
általános kutatási igények máris jól 
tükröződnek a következőkben bemutatandó 
kilenc témában. A menetrendek szakmai 
tartalmának részletesebb figyelembevételére 
később, az egyes pályázati felhívások 
részletes munkaprogramjának 
kidolgozásakor kerül sor. Ebben a 
tekintetben ki kell kérni a nem kormányzati 
szervezetek és más iparágon kívüli 
érintettek véleményét. A létező európai 
technológiai platformok kiegészítéseként a 
Bizottság felállít egy európai szociális
innovációs platformot, amely európai 
szinten civil társadalmi szervezeteket, 
kutatóintézeteket és szabályozóhatóságokat 
hoz össze nem kormányzati szervezetek
vezetése alatt, egy kutatási munkaprogram 
meghatározása és a részvételi folyamatok 
elterjedéséhez való hozzájárulás érdekében.

Or. en
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Indokolás

A civil társadalmi szervezetek bevonása eszköz a jobb jogalkotás segítésére.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 202
.I. melléklet, „Alkalmazkodás a változó igényekhez és lehetőségekhez”, (2) bekezdés

Gondoskodni kell arról is, hogy az egyedi 
program témái időszerűek legyenek az 
európai uniós szakpolitikák és szabályozás 
kidolgozása, végrehajtása és értékelése 
szempontjából. Ilyen szakpolitikai terület 
például az egészségügy, a biztonság, a 
fogyasztóvédelem, az energia, a 
környezetvédelem, a fejlesztési segély, a 
halászat, a tengeri ügyek, a mezőgazdaság, 
az állategészségügy és az állatjólét, a 
közlekedés, az oktatás és a szakképzés, az 
információs társadalom és a média, a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek, a kohézió, 
valamint a bel- és az igazságügy, továbbá a 
szabályozást megelőző és a szabályozással 
párhuzamos, a szabványok minőségének és 
alkalmazásának jobbítására irányuló kutatás. 
Ebben az összefüggésben szerephez 
juthatnak a szociálpolitika, a 
környezetvédelmi politika és más 
szakpolitikai területek szempontjából 
releváns stratégiai kutatási menetrendek 
kidolgozása érdekében az érdekeltek és a 
kutatóközösség együttműködését biztosító 
platformok.

Gondoskodni kell arról is, hogy az egyedi 
program témái időszerűek legyenek az 
európai uniós szakpolitikák és szabályozás 
kidolgozása, végrehajtása és értékelése 
szempontjából. Ilyen szakpolitikai terület 
például az egészségügy, a biztonság, a 
fogyasztóvédelem, az energia, a 
környezetvédelem, a fejlesztési segély, a 
halászat, a tengeri ügyek, a mezőgazdaság, 
az állategészségügy és az állatjólét, a 
közlekedés, az oktatás és a szakképzés, az 
információs társadalom és a média, a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek, a kohézió, 
valamint a bel- és az igazságügy, továbbá a 
szabályozást megelőző és a szabályozással 
párhuzamos, az interoperabilitás és a 
verseny jobbítására a szabványok 
minőségén és alkalmazásán keresztül
irányuló kutatás. Ebben az összefüggésben 
szerephez juthatnak a szociálpolitika, a 
környezetvédelmi politika és más 
szakpolitikai területek szempontjából 
releváns stratégiai kutatási menetrendek 
kidolgozása érdekében az érdekeltek és a 
kutatóközösség együttműködését biztosító 
platformok.

Or. en

Indokolás

A verseny növelése érdekében a szabványoknak interoperábilisnak kell lenniük.



PE 374.083v01-00 18/105 AM\614619HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás 203
I. melléklet, „Alkalmazkodás a változó igényekhez és lehetőségekhez”, (1) pont, bevezető 

rész

Újonnan felmerülő igények: egy adott 
területen és/vagy több tudományág 
találkozásánál felmerülő, különösen a 
jelentős áttörést ígérő új tudományos és 
technológiai lehetőségek meghatározására 
vagy további felderítésére vonatkozó 
kutatási javaslatok támogatása. Ez a 
célkitűzés a következőképpen valósul meg:

Újonnan felmerülő igények: egy adott 
területen és/vagy több tudományág 
találkozásánál felmerülő, különösen a 
jelentős áttörést vagy közvetlen alkalmazást
ígérő új tudományos és technológiai 
lehetőségek meghatározására vagy további 
felderítésére vonatkozó kutatási javaslatok 
támogatása. Ez a célkitűzés a 
következőképpen valósul meg:

Or. en

Indokolás

Biztosítanunk kell, hogy a tudományos és technológiai lehetőségek innovatív alkalmazásait 
közvetlenül kihasználjuk, amint az a folyamatos kutatások során felmerül, anélkül, hogy meg 
kellene várni a kutatási projekt befejezését.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás 204
I. melléklet, „Alkalmazkodás a változó igényekhez és lehetőségekhez”, (1) pont, (1) francia 

bekezdés

– nyitott, „alulról kezdeményezett” kutatás 
révén a kutatók által megjelölt témákban, új 
tudományos és technológiai lehetőségek 
kialakítása kihasználása („kalandozó” 
cselekvések), illetőleg új felfedezések vagy a 
társadalom szempontjából potenciális 
kockázatot vagy problémát jelentő, újonnan 
megfigyelt jelenségek értékelése 
(„elmélyedő” cselekvések) érdekében;

– nyitott, „alulról kezdeményezett” kutatás 
révén a kutatók által megjelölt témákban, új 
tudományos és technológiai lehetőségek 
kialakítása kihasználása („kalandozó” 
cselekvések), jelentős alkalmazási 
lehetőségekkel bíró fejlesztések és trendek 
korai szakaszban való felismerése 
(„előretekintő” cselekvések), illetőleg új 
felfedezések vagy a társadalom 
szempontjából potenciális kockázatot vagy 
problémát jelentő, újonnan megfigyelt 
jelenségek értékelése („elmélyedő” 
cselekvések) érdekében;

Or. en
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Indokolás

Egyre inkább teret nyernek az előretekintő kutatási cselekvések, mivel a kutatók fokozatosan 
elkötelezve érzik magukat a kutatásaik szélesebb aspektusainak valamint a lehetséges 
kockázatainak és hatásainak a figyelembe vételére. Ösztönözni kell a kutatók stratégiai 
gondolkodását a „felfele irányuló” szinten, mivel a jövőbeni tudományos és technológiai 
fejlődés és a lehetséges alkalmazások korai előrejelzése óriási versenyelőnyt ad az EU-nak.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 205
I. melléklet, „Terjesztés, tudásátadás és szélesebb körű elkötelezettség” alcím, (1) bekezdés, 

(3) francia bekezdés

– olyan terjesztési cselekvések 
végrehajtására, amelyek proaktív módon 
terjesztik több projekt eredményeit, ideértve 
a korábbi keretprogramok és más kutatási 
programok során megvalósított projekteket 
is, és amelyek konkrét ágazatokat vagy 
érdekeltcsoportokat mint potenciális 
felhasználókat céloznak meg;

– olyan terjesztési cselekvések 
végrehajtására, amelyek proaktív módon 
terjesztik több projekt eredményeit, ideértve 
a korábbi keretprogramok és más kutatási 
programok során megvalósított projekteket 
is, és amelyek konkrét ágazatokat vagy 
érdekeltcsoportokat céloznak meg, különös 
hangsúllyal a potenciális felhasználókon és 
az egyetemi oktatást megelőző tanárokon;

Or. es

Indokolás

A kutatási karrierek ösztönzése érdekében érdemes összehasonlítani a tudományos 
eredményeket azokkal, akik abban segédkeznek vagy azokkal, akik azt akadályozzák: első- és 
második szintű tanárok.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 206
I. melléklet, „Terjesztés, tudásátadás és szélesebb körű elkötelezettség” alcím, (1) bekezdés, 

(5) francia bekezdés

– a CORDIS szolgáltatásainak 
igénybevételére a tudás terjesztésének és a 
kutatási eredmények kiaknázásának 
előmozdítása érdekében;

– a CORDIS szolgáltatásainak 
igénybevételére a tudás felhasználóbarát 
formában való terjesztésének és a kutatási 
eredmények kiaknázásának előmozdítása 
érdekében;
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Or. es

Indokolás

A Bizottság kommunikációt segítő CORDIS szolgálatát a felhasználó számára könnyen 
hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz a Zöldek/Efa csoport nevében

Módosítás 207
I. melléklet, „Terjesztés, tudásátadás és szélesebb körű elkötelezettség” alcím, (1) bekezdés, 

(6) francia bekezdés

– olyan kezdeményezések végrehajtására, 
amelyek elősegítik a tudományos 
kérdésekről és a kutatási eredményekről a 
kutatók körén kívül, a szélesebb 
közvélemény bevonásával folytatott 
párbeszédet és vitát.

– olyan kezdeményezések végrehajtására, 
amelyek elősegítik a tudományos 
kérdésekről és a kutatási eredményekről a 
kutatók körén kívül, a szélesebb 
közvélemény bevonásával folytatott 
párbeszédet és vitát, ideértve a 
civiltársadalmi szervezetek javára való 
kutatás felhasználásán keresztüli 
párbeszédet és vitát.

Or. en

Indokolás

A tudományos szakértelemhez való hozzáférésnek a civiltársadalmi szervezetek számára való 
megteremtése elősegíti az új technológiáknak a lakosság általi elfogadását és megértését.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás 208
I. melléklet, „A kis- és középvállalkozások részvétele” alcím

Valamennyi témában elő kell mozdítani a 
kis- és középvállalkozások (KKV-k) 
optimális részvételét, különösen jobb 
pénzügyi és adminisztratív eljárásokkal, 
valamint a finanszírozási rendszer 
rugalmasabb megválasztásának lehetőségén 
keresztül. Ezen túlmenően a KKV-k kutatási 
igényei és potenciálja kellő figyelmet kapott 
az egyedi program témáinak tartalmi 

Valamennyi témában elő kell mozdítani a 
kis- és középvállalkozások (KKV-k) 
optimális részvételét, különösen jobb 
pénzügyi és adminisztratív eljárásokkal, 
valamint a finanszírozási rendszer és az 
egyedi kezdeményezésekben való részvétel 
rugalmasabb megválasztásának lehetőségén 
keresztül. Ezen túlmenően a KKV-k kutatási 
igényei és potenciálja (beleértve az 
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kidolgozása során, és a KKV-k számára 
különösen lényeges területeket a 
munkaprogram külön is megjelöli. A KKV-k 
és szövetségeik javára folytatott kutatás 
támogatására szolgáló egyedi cselekvések a 
„Kapacitások” egyedi programban 
találhatók, a KKV-knek a teljes 
keretprogramban való részvételét elősegítő
cselekvések pedig a versenyképességi és 
innovációs program keretében kapnak 
finanszírozást.

alacsonyabb technológiájú vállalkozásokat 
és a hagyományos iparágakat) kellő 
figyelmet kapott az egyedi program 
témáinak tartalmi kidolgozása során. Az erre 
szolgáló gyakorlati lépéseket (beleértve a 
KKV-k speciális igényeire szabott 
felhívások nyilvánosságra hozását) és a 
KKV-k számára különösen lényeges 
területeket a munkaprogram és a KKV-k 
bevonását elősegítő integrált stratégiák
külön is megjelölik. A KKV-k és 
szövetségeik javára folytatott kutatás 
támogatására szolgáló egyedi cselekvések a 
„Kapacitások” egyedi programban 
találhatók, a KKV-knek a teljes 
keretprogramban való részvételének
elősegítése érdekében. Az ilyen cselekvések
kiegészítik és együttműködnek a 
versenyképességi és innovációs program 
keretében meghatározottakkal.

Or. es

Indokolás

A régi 30. módosítás kiigazítása, a hagyományos iparágak hozzáadásával.

Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, 
Catherine Trautmann, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Módosítás 209
I. melléklet, „A kis- és középvállalkozások részvétele” alcím, (1a) bekezdés (új)

Különös figyelmet kell szentelni a KKV-k 
megfelelő részvétele biztosításának, 
pontosan megjelölve a jelen egyedi 
program költségvetése legalább 15%-ának 
a kis- és középvállalkozások részére való 
lekötésére való törekvésnek. Ezen cél 
eléréséhez a KKV-k részvételét segítik a
prioritási témákkal vagy technológiai 
platformokkal kapcsolatos stratégiai 
projektek vagy csoportosulások. A kis- és 
középvállalkozásokat magukba foglaló 
támogatási projektekben maximális 
támogatást kell kérni valamennyi közösségi 
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intézménytől, beleértve az Európai 
Befektetési Bankot (EIB) és az Európai 
Befektetési Alapot (EIF).

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 368-as 
módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Zöldek/Efa csoport nevében

Módosítás 210
I. melléklet, „Etikai szempontok” alcím, (1) bekezdés

Az egyedi program és az abból eredő 
kutatási tevékenységek végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani az alapvető etikai 
elveket. Ide tartoznak többek között az 
Európai Unió alapjogi chartájában foglalt 
elvek, beleértve az emberi méltóság és az 
emberi élet védelmét, a személyes adatok és 
a magánélet védelmét, továbbá a közösségi 
jognak és a vonatkozó nemzetközi 
egyezmények, útmutatások és magatartási 
kódexek legújabb változatának megfelelően 
az állatok és a környezet védelmét is például 
a Helsinki Nyilatkozat, az Európa Tanács 
1997. április 4-én, Oviedóban aláírt, az 
emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló 
egyezménye és kiegészítő jegyzőkönyvei, a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, 
az UNESCO által elfogadott, az emberi 
génállományról és az emberi jogokról szóló 
egyetemes nyilatkozat, a biológiai és 
mérgező fegyverekről szóló ENSZ-
egyezmény (BTWC), az élelmiszer- és 
mezőgazdasági felhasználású növényi 
genetikai erőforrásokról szóló nemzetközi 
szerződés, valamint az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) vonatkozó 
határozatai alapján.

Az egyedi program és az abból eredő 
kutatási tevékenységek végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani az alapvető etikai 
elveket. Ide tartoznak többek között az 
Európai Unió alapjogi chartájában foglalt 
elvek, beleértve az emberi méltóság és az 
emberi élet védelmét, a személyes adatok és 
a magánélet védelmét, továbbá a közösségi 
jognak és a vonatkozó nemzetközi 
egyezmények, útmutatások és magatartási 
kódexek legújabb változatának megfelelően 
az állatok és a környezet védelmét is például 
a Helsinki Nyilatkozat, az Európa Tanács 
1997. április 4-én, Oviedóban aláírt, az 
emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló 
egyezménye és kiegészítő jegyzőkönyvei, a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, 
az UNESCO által elfogadott, az emberi 
génállományról és az emberi jogokról szóló 
egyetemes nyilatkozat, a biológiai és 
mérgező fegyverekről szóló ENSZ-
egyezmény (BTWC), az élelmiszer- és 
mezőgazdasági felhasználású növényi 
genetikai erőforrásokról szóló nemzetközi 
szerződés, az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) vonatkozó határozatai, az emberi 
csírasejt kereskedelméről szóló 2005. 
március 10-i1 és a biotechnológiai 
találmányok szabadalmáról szóló 2005. 
október 26-i2 európai parlamenti 
állásfoglalás, valamint a szóban forgó 
kutatási projektek szerinti országokban 
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érvényes jogszabályok és rendeletek
alapján.
______________________________
1 HL C 320 E, 2005.12.15., 251. o.
2 Elfogadott szöveg, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Zöldek/Efa csoport nevében

Módosítás 211
I. melléklet, „Etikai szempontok” alcím, (2) bekezdés

Figyelembe kell venni továbbá a 
biotechnológia etikai vonatkozásaival 
foglalkozó európai tanácsadó csoport 
véleményeit (1991–1997) és a tudomány és 
az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit (1998-tól).

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Módosítás 212
I. melléklet, „Etikai szempontok” alcím, (2) bekezdés

Figyelembe kell venni továbbá a 
biotechnológia etikai vonatkozásaival 
foglalkozó európai tanácsadó csoport 
véleményeit (1991–1997) és a tudomány és 
az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit (1998-tól).

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg egy pontban túl pontatlan, különösen a Parlament jelentési 
kötelezettségét kell megemlíteni.
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Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Módosítás 213
I. melléklet, „Etikai szempontok” alcím, (3) bekezdés

A szubszidiaritás elvének megfelelően és az 
Európában fellelhető megközelítések 
sokféleségére figyelemmel a kutatási 
projektek résztvevői kötelesek betartani azon 
országok hatályos jogszabályait, előírásait és 
etikai szabályait, amelyekben a kutatást 
végzik. A nemzeti rendelkezéseket minden 
esetben alkalmazni kell, és a valamely 
tagállamban vagy más országban tiltott 
kutatás az adott tagállamban vagy 
országban történő elvégzés esetén közösségi 
forrásból nem támogatható.

A szubszidiaritás elvének megfelelően és az 
Európában fellelhető megközelítések 
sokféleségére figyelemmel a kutatási 
projektek résztvevői kötelesek betartani azon 
országok hatályos jogszabályait, előírásait és 
etikai szabályait, amelyekben a kutatást 
végzik.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg egy pontban túl pontatlan, különösen a Parlament jelentési 
kötelezettségét kell megemlíteni.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Módosítás 214
I. melléklet, „Etikai szempontok” alcím, (4) bekezdés

Szükség esetén a kutatási projekteket
megvalósító személyek a KTF-tevékenység 
megkezdése előtt kötelesek megszerezni az 
illetékes nemzeti vagy helyi etikai 
bizottságok jóváhagyását. A Bizottság etikai 
szempontból rendszeres jelleggel 
felülvizsgálja az etikailag érzékeny 
kérdésekre irányuló, illetőleg az etikai 
vonatkozásokkal nem kielégítő módon 
foglalkozó pályázatokat. Egyedi esetekben 
etikai felülvizsgálat a projekt végrehajtása 
idején is végezhető.

Az etikailag kényes témákkal kapcsolatos
kutatási projekteket (pl. emberen történő 
DNS vizsgálat, a kifejezett beleegyezésre
képtelen személyeken elvégzett kutatás, a 
gerinces állatok szenvedésével kapcsolatos 
kutatás) megvalósító vagy azokban részt 
vevő személyek a KTF-tevékenység 
megkezdése előtt kötelesek megszerezni az 
illetékes nemzeti vagy helyi etikai 
bizottságok jóváhagyását. A Bizottság etikai 
szempontból rendszeres jelleggel 
felülvizsgálatot tart. Egyedi esetekben etikai 
felülvizsgálat a projekt végrehajtása idején is 
végezhető.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg egy pontban túl pontatlan, különösen a Parlament jelentési 
kötelezettségét kel megemlíteni.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Módosítás 215
I. melléklet, „Etikai szempontok” alcím, (5) bekezdés

A határozat 4. cikkének (3) bekezdése 
értelmében nem támogathatók a minden 
tagállamban tiltott kutatási tevékenységek.

A Bizottság évente tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az ezen a 
területen végzett tevékenységeiről, és 
számukra kérésre további tájékoztatást 
nyújt.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg egy pontban túl pontatlan, különösen a Parlament jelentési 
kötelezettségét kell megemlíteni.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 216
I. melléklet, „Etikai szempontok” alcím, (5a) bekezdés (új)

Szükség lesz a tudományos biztosítékok 
alapvető kritériumainak újra-
meghatározására és nyilvánosságra 
hozatalára.

Or. es

Indokolás

A társadalom gazdasági elkötelezettsége a kutatás mellett az eredmények valóságtartalmának 
megbízhatóságán múlik. 
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás 217
I. melléklet, „Közös technológiai kezdeményezések”, (1) bekezdés

Néhány, korlátozott számú esetben a KTF-
célkitűzés hatóköre és a szükséges források 
mértéke indokolttá teszi hosszú távú 
partnerségek közös technológiai 
kezdeményezések formájában való 
létrehozását a köz- és a magánszféra között. 
Ezen, főként az európai technológiai 
platformok munkájából eredő és a 
területükön egy vagy néhány kiválasztott 
kutatási szempontot lefedő 
kezdeményezések összekapcsolják a 
magánszférabeli befektetéseket a nemzeti és 
európai közfinanszírozással, beleértve a 
kutatási keretprogram támogatásait és az 
Európai Beruházási Bank 
kölcsönfinanszírozását is. A közös 
technológiai kezdeményezésekről külön 
javaslatok alapján születik döntés (például a 
Szerződés 171. cikke alapján).

Néhány, korlátozott számú esetben a KTF-
célkitűzés hatóköre és a szükséges források 
mértéke indokolttá teheti a hosszú távú 
partnerségek közös technológiai 
kezdeményezések formájában való 
létrehozását a köz- és a magánszféra között. 
Ezen, főként az európai technológiai 
platformok munkájából eredő és a 
területükön egy vagy néhány kiválasztott 
kutatási szempontot lefedő 
kezdeményezések összekapcsolják a 
magánszférabeli befektetéseket a nemzeti és 
európai közfinanszírozással, beleértve a 
tőkeinjekciókat és a kutatási keretprogram 
támogatásait. A hetedik keretprogram 
mechanizmusait és az Európai Beruházási 
Bank kölcsönfinanszírozását úgy kell 
felépíteni, hogy az megkönnyítse az EIB 
részvételét a közös technológiai 
kezdeményezések végrehajtásáért felelős 
közös vállalkozásokban. A közös 
technológiai kezdeményezésekről külön 
javaslatok alapján születik döntés (például a 
Szerződés 171. cikke alapján).

Or. es

Indokolás

A feltételes mód használata egy elővigyázatossági jelzést ad hozzá a régi 34. módosításoz.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 218
I. melléklet, „Közös technológiai kezdeményezések”, (1) bekezdés

Néhány, korlátozott számú esetben a KTF-
célkitűzés hatóköre és a szükséges források 
mértéke indokolttá teszi hosszú távú 
partnerségek közös technológiai 
kezdeményezések formájában való 

Néhány, korlátozott számú esetben a KTF-
célkitűzés hatóköre és a szükséges források 
mértéke indokolttá teszi hosszú távú 
partnerségek közös technológiai 
kezdeményezések formájában való 
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létrehozását a köz- és a magánszféra között. 
Ezen, főként az európai technológiai 
platformok munkájából eredő és a 
területükön egy vagy néhány kiválasztott 
kutatási szempontot lefedő 
kezdeményezések összekapcsolják a 
magánszférabeli befektetéseket a nemzeti és 
európai közfinanszírozással, beleértve a 
kutatási keretprogram támogatásait és az 
Európai Beruházási Bank 
kölcsönfinanszírozását is. A közös 
technológiai kezdeményezésekről külön 
javaslatok alapján születik döntés (például a 
Szerződés 171. cikke alapján).

létrehozását a köz- és a magánszféra között. 
Ezen, főként az európai technológiai 
platformok munkájából eredő és a 
területükön egy vagy néhány kiválasztott 
kutatási szempontot lefedő 
kezdeményezések összekapcsolják a 
magánszférabeli befektetéseket a nemzeti és 
európai közfinanszírozással, beleértve a 
kutatási keretprogram támogatásait és az 
Európai Beruházási Bank 
kölcsönfinanszírozását is. A közös 
technológiai kezdeményezésekről külön 
javaslatok alapján születik egyedi döntés 
(például a Szerződés 171. cikke alapján).

Or. es

Indokolás

A platform kiválasztásának a létező platformok szükségleteinek egyedi elemzését kell követnie. 

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 219
I. melléklet, „Közös technológiai kezdeményezések”, (2) bekezdés

A közös technológiai kezdeményezéseket a 
következő kritériumok alapján kell kijelölni:

A közös technológiai kezdeményezéseket 
nyitottan, áttekinthetően és egy értékelést 
követően a következő kritériumok alapján 
kell kijelölni:

– A létező eszközök alkalmatlansága a cél 
elérésére;

– az európai szintű részvételben rejlő 
hozzáadott érték;

– az európai szintű részvételben rejlő 
hozzáadott érték a várhatóan előidézett 
kiválóságban és szinergiákban mérve;

– a kitűzött cél meghatározásának 
részletessége és érthetősége;

– a kitűzött cél meghatározásának 
részletessége és érthetősége;

– az ipar pénzügyi és erőforrásra vonatkozó 
kötelezettségvállalásának mértéke;

– az ipar pénzügyi és erőforrásra vonatkozó 
kötelezettségvállalásának mértéke;

– az ipari versenyképességre és a 
növekedésre gyakorolt hatás mértéke;

– az ipari versenyképességre és a 
növekedésre gyakorolt hatás mértéke, 
beleértve a KKV-k részvételét;

– az általánosabb politikai célkitűzésekhez – az általánosabb politikai célkitűzésekhez 
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való hozzájárulás jelentősége; való hozzájárulás jelentősége;

– A résztvevő kutatók képzésére program és 
menetrend kidolgozása;

– a további nemzeti támogatás 
megszerzésére és a jelenlegi vagy jövőbeli 
ipari finanszírozás tekintetében 
multiplikátorhatás kifejtésére való képesség;

– a további nemzeti támogatás 
megszerzésére és a jelenlegi vagy jövőbeli 
ipari finanszírozás tekintetében 
multiplikátorhatás kifejtésére való képesség;

– a meglévő eszközök alkalmatlansága a 
célkitűzés elérésére.

Or. es

Indokolás

A közös technológiai kezdeményezések kiemelt jelentőségűek az ipar és a közszféra közötti 
együttműködésben.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz a Zöldek/Efa csoport nevében

Módosítás 220
I. melléklet, „Közös technológiai kezdeményezések”, (2) bekezdés, (1a) francia bekezdés (új)

– civiltársadalmi jelentőség;

Or. en

Indokolás

A civil társadalom bevonása a jobb jogalkotást elősegítő eszköz.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 221
I. melléklet, „Közös technológiai kezdeményezések”, (4a) bekezdés (új)

A résztvevők, különösen a KKV-k 
áttekinthetőségének és bevonásának 
növelése érdekében a technológiai 
platformokat és a közös technológiai 
kezdeményezések cselekvéseit világos 
elosztási intézkedésnek kell kísérnie. Ezt az 
elosztást európai szinten megfelelő 
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titkárság irányítja és azt valamennyi 
tagállamban a nemzeti szinten működő 
független, elismert, non-profit, tudományos 
és technikai társaságok technikai 
szakértelmét és elosztási eszközeit 
felhasználva kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

A komplex és innovatív elképzelésekkel foglalkozó technológiai platformokat és a közös 
technológiai kezdeményezéseket nem ismeri valamennyi, az adott szektorban működő 
szereplő, akik tájékoztatás kérése végett nem tudnak megfelelő struktúrára támaszkodni. 
Szükség van a cselekvéseknek a célzott tájékoztatással és a nemzeti szervezetek meglevő 
szakértelmén alapuló támogatási struktúrával való kiegészítésére annak elkerülése érdekében, 
hogy ez a helyzet ne veszélyeztesse a technológiai platformok és a közös technológiai 
kezdeményezések által nyújtott lehetőségek hatékonyságát.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Módosítás 222
I. melléklet, „Nem közösségi kutatási programok összehangolása” alcím, (1) bekezdés

Az ezen a területen elvégzendő cselekvések 
két fő eszközt használnak fel: az ERA-NET 
rendszert és a közösen végrehajtott nemzeti 
kutatási programokban való közösségi 
részvételt (a Szerződés 169. cikke). Ez a 
cselekvés a keretprogram és a kormányközi 
struktúrák – mint például az EUREKA, az 
EIROforum és a COST – keretében végzett 
tevékenységek kiegészítő és egymást erősítő 
jellegének fokozására is alkalmas. Az egyedi 
program pénzügyi támogatást nyújt a COST 
igazgatási és összehangolási 
tevékenységéhez, így a COST továbbra is 
hozzájárulhat a nemzeti szinten 
finanszírozott kutatócsoportok cseréjéhez és 
tevékenységének összehangolásához.

Az ezen a területen elvégzendő cselekvések 
két fő eszközt használnak fel: az ERA-NET 
rendszert és a közösen végrehajtott nemzeti 
kutatási programokban való közösségi 
részvételt (a Szerződés 169. cikke). Ez a 
cselekvés a keretprogram és a kormányközi 
struktúrák – mint például az EUREKA, az 
EIROforum és a COST – keretében végzett 
tevékenységek kiegészítő és egymást erősítő 
jellegének fokozására is alkalmas. A KKV-k 
fejlesztésének az EU versenyképességével 
kapcsolatos jelentőségét tekintve különös 
figyelmet kell szentelni a fejlett 
technológiájú KKV-k kutatáshoz való 
hozzáférése elősegítésének, a Bizottság 
EUREKA EUROSTARS programjaiban a 
Szerződés 169. cikke alapján. Az egyedi 
program pénzügyi támogatást nyújt a COST 
igazgatási és összehangolási 
tevékenységéhez, így a COST továbbra is 
hozzájárulhat a nemzeti szinten 
finanszírozott kutatócsoportok cseréjéhez és 
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tevékenységének összehangolásához.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 401-es 
módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 223
I. melléklet, „Nem közösségi kutatási programok összehangolása” alcím, (4) bekezdés, (1) 

francia bekezdés

– keretet biztosítva a közszféra kutatási 
programjainak végrehajtását végzők számára 
tevékenységük összehangolásának 
erősítésére. A támogatás kiterjed új ERA-
NET-ek létrehozására és a meglévő ERA-
NET-eknek például a partnerségek 
kiterjesztésével, valamint programjuk 
kölcsönös megnyitásával történő bővítésére 
és mélyítésére;

– keretet biztosítva a közszféra kutatási 
programjainak végrehajtását végzők számára 
tevékenységük összehangolásának 
erősítésére. A támogatás kiterjed új ERA-
NET-ek létrehozására és a meglévő ERA-
NET-eknek például az elosztás javítására,
programjuk kölcsönös megnyitásával történő 
bővítésére és mélyítésére;

Or. es

Indokolás

Az ügyintézési akadályok megszüntetése a kutatási programot vezető emberek megfelelő 
képzésével elősegíti az alkalmazás hatékonyságának javítását.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 224
I. melléklet, „Nem közösségi kutatási programok összehangolása” alcím, (4) bekezdés, (2a) 

francia bekezdés (új)

- az ügyintézési akadályok 
egyszerűsítésének segítésével és a nemzeti, 
regionális és helyi felelős ügyintézők 
képzésével.

Or. es
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Indokolás

Az ügyintézési akadályok megszüntetése a kutatási programot vezető emberek megfelelő 
képzésével elősegíti az alkalmazás hatékonyságának javítását.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz a Zöldek/Efa csoport nevében

Módosítás 225
I. melléklet, „Nem közösségi kutatási programok összehangolása” alcím, (5) bekezdés

A Közösségnek a közösen végrehajtott 
nemzeti kutatási programokban való, a 169. 
cikken alapuló részvétele különösen 
lényeges az azonos szükségletekkel és/vagy 
érdekekkel rendelkező tagállamok közötti 
nagy léptékű, „változó geometriájú” európai 
együttműködés szempontjából. Ilyen, a 169. 
cikk szerinti kezdeményezéseket a 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
meghatározott területeken (beleértve a
kormányközi programokkal való esetleges 
együttműködést is) kell indítani a hetedik 
keretprogramról szóló határozatban 
meghatározott kritériumok alapján.

A Közösségnek a közösen végrehajtott 
nemzeti kutatási programokban való, a 169. 
cikken alapuló részvétele különösen 
lényeges az azonos szükségletekkel és/vagy 
érdekekkel rendelkező tagállamok közötti 
nagy léptékű, „változó geometriájú” európai 
együttműködés szempontjából. Ilyen, a 169. 
cikk szerinti kezdeményezéseket a 
tagállamokkal szoros együttműködésben
meghatározott területeken (beleértve a 
kormányközi programokkal való esetleges 
együttműködést is) kell indítani a hetedik 
keretprogramról szóló határozatban 
meghatározott kritériumok alapján, beleértve 
a társadalmi és környezeti hozzáadott 
értéket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 226
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködés” alcím, (1) bekezdés

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:

– A kutatási tevékenységek és kapacitások
alapjának a fejlődő országokban való 
megteremtése érdekében a felelős 
hatóságok megszilárdítása és megerősítése: 
a kutatók képzésére szolgáló egyetemek 
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illetve köz- és magánközpontok;
– 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;

– 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;

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

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

Or. es

Indokolás

Szükség van a kutatásért felelős szervek megszilárdítására és fejlesztésére a kutatóknak és a 
befektetéseknek kedvező környezet megteremtésére.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz and Caroline Lucas a Zöldek/Efa 
csoport nevében

Módosítás 227
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködés” alcím, (2) 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 
növelése és a világ fenntartható fejlődésének 
elősegítése. Ebből a megfontolásból a 

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 
növelése és a világ fenntartható fejlődésének 
elősegítése. Az EU jogot vagy az ENSZ 
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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.

konvenciókat megsértő harmadik országok 
azonban nem alkalmasak az Európai 
kutatási területen való részvételre és a 
keretprogramon belüli támogatásra. 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.

Or. en

Indokolás

Nem lenne megfelelő, ha az EU kutatási támogatásokat olyan országok technikai és 
tudományos támogatására használnák, amelyek emberi jogokat sértenek. Több tagállam 
tudósa és kutatója kérte már egy ilyen vállalás megfogalmazását az EU-tól.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz a Zöldek/Efa csoport nevében

Módosítás 228
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködés” alcím, (3) bekezdés, (2) pont

A harmadik országok számára létrehozott, 
együttműködésre irányuló egyedi 
cselekvések révén minden egyes 
tématerületen, konkrét témákban történő 
együttműködésre, kölcsönös érdeklődés 
esetén. A különös igényeket és prioritásokat 
az EU és az érintett országok vagy 
országcsoportok között fennálló vonatkozó 
kétoldalú együttműködési 
megállapodásokkal és a folyamatban lévő 
többoldalú és régióközi párbeszéddel szoros 
összhangban kell meghatározni. A 
prioritásokat az adott régió vagy ország 
különös igényei, lehetőségei és gazdasági 

A harmadik országok számára létrehozott, 
együttműködésre irányuló egyedi 
cselekvések révén minden egyes 
tématerületen, konkrét témákban történő 
együttműködésre, kölcsönös érdeklődés 
esetén. A különös igényeket és prioritásokat 
az EU és az érintett országok vagy 
országcsoportok között fennálló vonatkozó 
kétoldalú együttműködési 
megállapodásokkal és a folyamatban lévő 
többoldalú és régióközi párbeszéddel szoros 
összhangban kell meghatározni. A 
prioritásokat az adott régió vagy ország 
különös igényei, lehetőségei és gazdasági 
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fejlettségének szintje alapján kell 
megállapítani. Ennek érdekében konkrét, 
célirányos, egy-egy témán belüli vagy több 
témát átfogó cselekvéseket tartalmazó 
nemzetközi együttműködési stratégiát és 
végrehajtási tervet kell kidolgozni például az 
egészségügy, a mezőgazdaság, a 
csatornázás, a vízügy, az 
élelmiszerbiztonság, a társadalmi kohézió, 
az energiaügy, a környezetvédelem, a 
halászat, az akvakultúra és a természeti 
erőforrások, a fenntartható gazdaságpolitika 
és az információs és kommunikációs 
technológiák területén. Ezek a cselekvések 
kitüntetett szerepet kapnak az EU és az 
érintett országok közötti együttműködés 
megvalósításában. A szóban forgó 
cselekvések különösen a tagjelölt, a 
szomszédos, a fejlődő és a fellendülőben 
lévő országok kutatási kapacitásának és 
együttműködési képességének 
megerősítésére irányulhatnak. A 
cselekvéseket célzott pályázati felhívások 
útján kell megvalósítani, és 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
az érintett harmadik országok – ezen belül 
különösen a fejlődő országok –
cselekvésekhez való hozzáférésének 
elősegítésére.

fejlettségének szintje alapján kell 
megállapítani. Ennek érdekében konkrét, 
célirányos, egy-egy témán belüli vagy több 
témát átfogó cselekvéseket tartalmazó 
nemzetközi együttműködési stratégiát és 
végrehajtási tervet kell kidolgozni például az 
egészségügy (különösen az elhanyagolt 
betegségek), a mezőgazdaság, a csatornázás, 
a vízügy, az élelmiszerbiztonság, a 
társadalmi kohézió, az energiaügy, a 
környezetvédelem, a halászat, az 
akvakultúra és a természeti erőforrások, a 
fenntartható gazdaságpolitika és az 
információs és kommunikációs technológiák 
területén. Ezek a cselekvések kitüntetett 
szerepet kapnak az EU és az érintett 
országok közötti együttműködés 
megvalósításában. A szóban forgó 
cselekvések különösen a tagjelölt, a 
szomszédos, a fejlődő és a fellendülőben 
lévő országok kutatási kapacitásának és 
együttműködési képességének 
megerősítésére irányulhatnak. A 
cselekvéseket célzott pályázati felhívások 
útján kell megvalósítani, és 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
az érintett harmadik országok – ezen belül 
különösen a fejlődő országok –
cselekvésekhez való hozzáférésének 
elősegítésére.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás 229
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködés” alcím, (3) bekezdés, (2) pont

A harmadik országok számára létrehozott, 
együttműködésre irányuló egyedi 
cselekvések révén minden egyes 
tématerületen, konkrét témákban történő 
együttműködésre, kölcsönös érdeklődés 
esetén. A különös igényeket és prioritásokat 
az EU és az érintett országok vagy 

A harmadik országok számára létrehozott, 
együttműködésre irányuló egyedi 
cselekvések révén minden egyes 
tématerületen, konkrét témákban történő 
együttműködésre, kölcsönös érdeklődés 
esetén. A különös igényeket és prioritásokat 
az EU és az érintett országok vagy 
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országcsoportok között fennálló vonatkozó 
kétoldalú együttműködési 
megállapodásokkal és a folyamatban lévő 
többoldalú és régióközi párbeszéddel szoros 
összhangban kell meghatározni. A 
prioritásokat az adott régió vagy ország 
különös igényei, lehetőségei és gazdasági 
fejlettségének szintje alapján kell 
megállapítani. Ennek érdekében konkrét, 
célirányos, egy-egy témán belüli vagy több 
témát átfogó cselekvéseket tartalmazó 
nemzetközi együttműködési stratégiát és 
végrehajtási tervet kell kidolgozni például az 
egészségügy, a mezőgazdaság, a 
csatornázás, a vízügy, az 
élelmiszerbiztonság, a társadalmi kohézió, 
az energiaügy, a környezetvédelem, a 
halászat, az akvakultúra és a természeti 
erőforrások, a fenntartható gazdaságpolitika 
és az információs és kommunikációs 
technológiák területén. Ezek a cselekvések 
kitüntetett szerepet kapnak az EU és az 
érintett országok közötti együttműködés 
megvalósításában. A szóban forgó 
cselekvések különösen a tagjelölt, a 
szomszédos, a fejlődő és a fellendülőben 
lévő országok kutatási kapacitásának és 
együttműködési képességének 
megerősítésére irányulhatnak. A 
cselekvéseket célzott pályázati felhívások 
útján kell megvalósítani, és 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
az érintett harmadik országok – ezen belül 
különösen a fejlődő országok –
cselekvésekhez való hozzáférésének 
elősegítésére.

országcsoportok között fennálló vonatkozó 
kétoldalú együttműködési 
megállapodásokkal és a folyamatban lévő
többoldalú és régióközi párbeszéddel szoros 
összhangban kell meghatározni. A 
prioritásokat kölcsönös érdekek és 
kölcsönös előnyök alapján és az adott régió 
vagy ország különös igényei, lehetőségei és 
gazdasági fejlettségének szintje alapján kell 
megállapítani. Ennek érdekében konkrét, 
célirányos, egy-egy témán belüli vagy több 
témát átfogó cselekvéseket tartalmazó 
nemzetközi együttműködési stratégiát és 
végrehajtási tervet kell kidolgozni például az 
egészségügy, a mezőgazdaság, a 
csatornázás, a vízügy, az 
élelmiszerbiztonság, a társadalmi kohézió, 
az energiaügy, a környezetvédelem, a 
halászat, az akvakultúra és a természeti 
erőforrások, a fenntartható gazdaságpolitika 
és az információs és kommunikációs 
technológiák területén. Ezek a cselekvések 
kitüntetett szerepet kapnak az EU és az 
érintett országok közötti együttműködés 
megvalósításában. A kölcsönös érdekek 
szolgálata mellett a szóban forgó 
cselekvések tartalmazzák: a tagjelölt, a 
szomszédos, a fejlődő és a fellendülőben 
lévő országok kutatási kapacitásának és 
együttműködési képességének 
megerősítésére irányuló cselekvéseket. A 
cselekvéseket célzott pályázati felhívások 
útján kell megvalósítani, és 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
az érintett harmadik országok – ezen belül 
különösen a fejlődő országok –
cselekvésekhez való hozzáférésének 
elősegítésére.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az „Együttműködés” egyedi programba tartozó nemzetközi egyedi 
együttműködési cselekvések tartalmazzák az EU és harmadik országok kölcsönös érdekeltségű 
kutatási területeit.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás 230
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködés” alcím, (3) bekezdés, (2) pont

A harmadik országok számára létrehozott, 
együttműködésre irányuló egyedi 
cselekvések révén minden egyes 
tématerületen, konkrét témákban történő 
együttműködésre, kölcsönös érdeklődés 
esetén. A különös igényeket és prioritásokat 
az EU és az érintett országok vagy 
országcsoportok között fennálló vonatkozó 
kétoldalú együttműködési 
megállapodásokkal és a folyamatban lévő 
többoldalú és régióközi párbeszéddel szoros 
összhangban kell meghatározni. A 
prioritásokat az adott régió vagy ország 
különös igényei, lehetőségei és gazdasági 
fejlettségének szintje alapján kell 
megállapítani. Ennek érdekében konkrét, 
célirányos, egy-egy témán belüli vagy több 
témát átfogó cselekvéseket tartalmazó 
nemzetközi együttműködési stratégiát és 
végrehajtási tervet kell kidolgozni például az 
egészségügy, a mezőgazdaság, a 
csatornázás, a vízügy, az 
élelmiszerbiztonság, a társadalmi kohézió, 
az energiaügy, a környezetvédelem, a 
halászat, az akvakultúra és a természeti 
erőforrások, a fenntartható gazdaságpolitika 
és az információs és kommunikációs 
technológiák területén. Ezek a cselekvések 
kitüntetett szerepet kapnak az EU és az 
érintett országok közötti együttműködés 
megvalósításában. A szóban forgó 
cselekvések különösen a tagjelölt, a 
szomszédos, a fejlődő és a fellendülőben 
lévő országok kutatási kapacitásának és 
együttműködési képességének 
megerősítésére irányulhatnak. A 
cselekvéseket célzott pályázati felhívások 
útján kell megvalósítani, és 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
az érintett harmadik országok – ezen belül 
különösen a fejlődő országok –

A harmadik országok számára létrehozott, 
együttműködésre irányuló egyedi 
cselekvések révén minden egyes 
tématerületen, konkrét témákban történő 
együttműködésre, kölcsönös érdeklődés 
esetén. A különös igényeket és prioritásokat 
az EU és az érintett országok vagy 
országcsoportok között fennálló vonatkozó 
kétoldalú együttműködési 
megállapodásokkal és a folyamatban lévő 
többoldalú és régióközi párbeszéddel szoros 
összhangban kell meghatározni. A 
prioritásokat az adott régió vagy ország 
különös igényei, lehetőségei és gazdasági 
fejlettségének szintje alapján kell 
megállapítani. Ennek érdekében konkrét, 
célirányos, egy-egy témán belüli vagy több 
témát átfogó cselekvéseket tartalmazó 
nemzetközi együttműködési stratégiát és 
végrehajtási tervet kell kidolgozni – amely 
magában foglalja a regionális prioritások 
meghatározását –, például az egészségügy, 
a mezőgazdaság, a csatornázás, a vízügy, az 
élelmiszerbiztonság, a társadalmi kohézió, 
az energiaügy, a környezetvédelem, a 
halászat, az akvakultúra és a természeti 
erőforrások, a fenntartható gazdaságpolitika 
és az információs és kommunikációs 
technológiák területén. Ezek a cselekvések 
kitüntetett szerepet kapnak az EU és az 
érintett országok közötti együttműködés 
megvalósításában. A szóban forgó 
cselekvések különösen a tagjelölt, a 
szomszédos, a fejlődő és a fellendülőben 
lévő országok kutatási kapacitásának és 
együttműködési képességének 
megerősítésére irányulhatnak. A 
cselekvéseket célzott pályázati felhívások 
útján kell megvalósítani, és 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
az érintett harmadik országok – ezen belül 
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cselekvésekhez való hozzáférésének 
elősegítésére.

különösen a fejlődő országok –
cselekvésekhez való hozzáférésének 
elősegítésére.

Or. fr

Indokolás

Fontos egy a világra nyitott európai kutatási terület meghatározása. A prioritásoknak 
regionális hangsúllyal való meghatározása lehetővé teszi a speciális együttműködési területek 
meghatározását, amelyekben a témákat a tudományos kapacitáshoz lehet igazítani.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás 231
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködés” alcím, (4a) bekezdés (új)

A különleges tevékenységek magukba 
foglalják a kölcsönös érdekek és hasznok 
kutatási területén folytatott bi-regionális és 
a bilaterális párbeszédekből származó 
cselekvések támogatását. A hetedik 
keretprogram a források legalább 5%-át 
nemzetközi együttműködési cselekvésekre 
köti le, amelyből 3% a jelen 
keretprogramban foglalt cselekvéseket 
fedezi az „Emberek” egyedi programmal 
együttműködésben. Az összeget általában 
alacsony, alacsony-közepes és közepes 
bevétellel rendelkező kutatásokra kell 
fordítani, kifejezve a hetedik keretprogram 
nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos 
vállalását. Az „Együttműködés” egyedi 
programban fel nem használt 
támogatásokat a „Kapacitások” egyedi 
program tevékenységeinek megerősítésére 
kell lekötni.
A hetedik keretprogram első szakaszainak 
tervezésekor szükség lesz a nemzetközi 
együttműködésen és a regionális 
kontextusukon belüli K+F tevékenységek 
azonosítására.

Or. es
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Indokolás

A nemzetközi együttműködést világosan meghatározzák a K+F megállapodások és a 
Szerződésben foglalt kötelezettségek (130f. és 130g. cikkek). A nemzetközi együttműködés 
„horizontális” témaként szerepel az „Együttműködés” egyedi programban, de annak saját 
célkitűzés vannak. Az EU harmadik országokkal való nemzetközi együttműködésére irányuló 
vállalását (főleg a fejlődés céljából) tehát láthatóvá és érzékelhetővé kell tenni a hetedik 
keretprogramban. Ezt egy kifejezett megállapodással lehet elérni az egyedi programban, a 
támogatások 5%-ának az ilyen célokra való biztosítása érdekében. Ez jelezné az EU 
szándékát a társult, szomszédos és fejlődő országokkal való együttműködésre, hasonlóan a 
megelőző hatodik keretprogramban foglaltakkal és az INCO típusú (nemzetközi közösség által 
elismert) cselekvésekkel kivitelezve.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz a Zöldek/Efa csoport nevében

Módosítás 232
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Célkitűzés” cím

Az európai polgárok egészségének javítása 
és az egészségügyhöz kapcsolódó európai 
iparágak és vállalkozások
versenyképességének növelése, világszintű 
egészségügyi problémák – beleértve az 
újonnan fellépő járványokat – megoldásának 
keresése mellett. Hangsúlyt kap az átültető 
kutatás (az alapkutatás felfedezéseinek 
klinikai alkalmazásokba való átültetése), az 
új terápiák kifejlesztése és validálása, az 
egészségjavítási és betegségmegelőzési 
módszerek, a diagnosztikai eszközök és 
technológiák, valamint a fenntartható és 
hatékony egészségügyi rendszerek.

Az európai polgárok egészségének javítása 
és az európai egészségügy teljesítményéhez 
való hozzájárulás (beleértve a 
versenyképesség növelését), világszintű 
egészségügyi problémák – beleértve az 
újonnan fellépő járványokat és az 
elhanyagolt betegségeket – megoldásának 
keresése mellett. A kutatás a betegségek 
megelőzésére és a hatékony kezelések és 
gyógyszerek fejlesztésére fog irányulni 
egyenlő hozzáférést biztosítva a 
közpénzekből finanszírozott kutatások 
eredményeihez. Hangsúlyt kap az átültető 
kutatás (az alapkutatás felfedezéseinek 
klinikai alkalmazásokba való átültetése), az 
új terápiák kifejlesztése és validálása, az 
egészségjavítási és betegségmegelőzési 
módszerek, a diagnosztikai eszközök és 
technológiák, valamint a fenntartható és 
hatékony egészségügyi rendszerek. 

Or. en

Indokolás

A program az európai egészségügyi szektor teljesítményének fokozására és nem pusztán az 
egészségügyhöz kapcsolódó ágazatok versenyképességének fokozására irányul. Külön kell 
hangsúlyozni a közérdekű, mint az újonnan fellépő járványok és az elhanyagolt betegségekkel 
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(olyan betegségek, amelyek elsősorban szegény országok lakóit érintik, akik következésképpen 
kivül esnek a gyógyszeripari kutatások és a fejlesztési erőfeszítések hatókörén) kapcsolatos 
kutatásokat. Egyesúlyt kell állítani a betegségek megelőzését célzó és a hatékony kezelés, 
valamint a gyógyszerek fejlesztése közé.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 233
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Végrehajtás” cím, (1) bekezdés

A kutatás a jó egészségi állapot hatékonyabb 
elősegítésével, a jelentősebb betegségek 
megelőzésével és kezelésével és az 
egészségügyi ellátás nyújtásával kapcsolatos 
ismereteinket szélesíti. Segítségével 
egységes rendszerbe foglalható a nagy 
mennyiségben rendelkezésre álló 
genomikai adat, és ennek köszönhetően az 
orvostudomány és a biotechnológia 
területén új tudás és új alkalmazások 
hozhatók létre. Hozzájárul az átültető 
egészségügyi kutatás előmozdításához, ami 
alapvető fontosságú az orvosbiológiai 
kutatásban rejlő gyakorlati lehetőségek 
kiaknázása szempontjából. Lehetővé teszi, 
hogy Európa hatékonyabban vehessen részt 
a globális jelentőségű betegségekkel 
szembeni harcra irányuló nemzetközi 
erőfeszítésekben, amint azt a HIV/AIDS, a 
malária és a tuberkulózis elleni küzdelem 
vonatkozásában jól példázza a jelenleg is 
folyamatban lévő „Európai és Fejlődő 
Országok Klinikai Kísérletek Területén 
Létrejött Partnersége” (EDCTP) elnevezésű 
program (169. cikk).  Megerősíti az 
egészségügyi politika által meghatározott 
európai szintű kutatást, és különösen a 
nemzeti adatbankokban tárolt modellek, 
rendszerek és adatok összehasonlítását.

A kutatás a jó egészségi állapot hatékonyabb 
elősegítésével, a jelentősebb betegségek 
megelőzésével és kezelésével és az
egészségügyi ellátás nyújtásával kapcsolatos 
ismereteinket szélesíti. Különös igény van a 
lakosság alcsoportjai szükségleteinek 
kielégítésére és megvizsgálására, beleértve 
a fogyatékosokat, a kissebbségi csoportokat 
és a hátrányos helyzetű csoportokat.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 234
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Végrehajtás” cím, (2) bekezdés

A kutatás segíti az egészségügyi ellátáshoz 
kapcsolódó európai – elsősorban a KKV-k 
részvételére épülő – biotechnológiai és 
orvostechnológiai ágazat, valamint az 
európai gyógyszeripar versenyképességének 
javítását. Az elképzelések szerint támogatja 
különösen egy, az innovatív gyógyszerekkel 
foglalkozó európai technológiai platform  
tevékenységét, amelynek célja a 
gyógyszerfejlesztés folyamatában található, 
kutatással összefüggő szűk keresztmetszetek 
kiküszöbölése. A koncepcionális igazolás és 
a klinikai validálás támogatásán keresztül 
különös figyelmet kap a kutatási 
tevékenységek és a gazdasági hasznosítás 
közötti szakadék áthidalása. A kutatás 
hozzájárul továbbá az új, fejlett terápiákra 
(például a regeneratív gyógyászatra) 
vonatkozó normatív szabályok és 
szabványok kidolgozásához, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az EU ipara 
megállja a helyét a globális versenyben.

A kutatás segíti az egészségügyi ellátáshoz 
kapcsolódó európai – elsősorban a KKV-k 
részvételére épülő – biotechnológiai és 
orvostechnológiai ágazat, valamint az 
európai gyógyszeripar versenyképességének 
javítását. Az elképzelések szerint támogatja 
különösen egy, az innovatív gyógyszerekkel 
foglalkozó európai technológiai platform  
tevékenységét, amennyiben az a 
közérdeknek és -prioritásoknak megfelel, 
amelynek célja a gyógyszerfejlesztés 
folyamatában található, kutatással 
összefüggő szűk keresztmetszetek 
kiküszöbölése. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell
Módosítás 235

I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Végrehajtás” cím, (3a) bekezdés (új)

Figyelembe kell venni a nemekkel 
kapcsolatos szempontokat és azokat szükség 
esetén be kell építeni a projektektbe. A 
kockázati tényezők, a biológiai folyamatok, 
klinikai megjelenések, következmények és a 
betegséggel kapcsolatos kezelés gyakran 
nem ugyanaz a férfiakra és a nőkre nézve. 
Ráadásul vannak olyan betegségek, 
amelyek sajátosabbak illetve sűrűbben 
fordulnak elő a nők esetében (egy ilyen 
példa a fibromialgia/krónikus fáradtsági 
szindróma, amely jóval nagyobb számú nőt 
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érint, mint férfit). Ebből következően az 
ezzel a témával kapcsolatos valamennyi 
tevékenység finanszírozása lehetővé teszi a 
kapcsolódó kutatási protokollok, módszerek 
és felfedezések elemzése közötti 
megkülönböztetést.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 465-ös 
módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 236
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Végrehajtás” cím, (4) bekezdés

Az alábbiakban bemutatandó három 
tevékenységcsoportot áthatja két stratégiai 
kérdés: a gyermekek és az idősödő népesség 
egészsége, amelyekkel kapcsolatban a 
prioritásokat a munkaprogram jelöli ki. A 
kutatás kiterjed más, több tudományágat 
felölelő kutatási területekre is. Ennek révén 
biztosítható e kérdések érzékelhető és 
következetes kezelése, és kiküszöbölhető a 
felesleges munkavégzés.

Az alábbiakban bemutatandó három 
tevékenységcsoportot áthatja három 
stratégiai kérdés: a gyermekek, a nők és az 
idősödő népesség egészsége, amelyekkel 
kapcsolatban a prioritásokat a 
munkaprogram jelöli ki. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Módosítás 237
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (1) 
bekezdés

A tevékenység célja, hogy az egészségügy 
és az orvostudomány területén kifejlessze és 
validálja az új tudás kialakításához és 
gyakorlatba való átültetéséhez szükséges 
eszközöket és technológiákat.

A tevékenység célja, hogy az egészségügy 
és az orvostudomány területén kifejlessze és 
validálja az új tudás kialakításához és 
gyakorlatba való átültetéséhez szükséges 
eszközöket és technológiákat. Az egyének 
önmagukban végcélnak számítanak, 
eszköznek nem lehet őket használni. 
Hangsúlyozott, hogy az EU kutatás az 
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elővigyázatosság elvét követi azáltal, hogy 
folyamatosan felméri az új technológiák 
nem teljesen belátható hatásainak 
lehetséges kockázatait.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás 238
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont 

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (1) 
francia bekezdés

– Nagy áteresztőképességű (high-
throughput) kutatás: a modern biológia 
számára az adatok előállítását jelentősen 
javító és az adatok és a minták (biobankok) 
szabványosítását, beszerzését és elemzését 
elősegítő új kutatási eszközök kifejlesztése. 
A tevékenység a szekvenálás, a 
génexpresszió, a geno- és a fenotipizálás, a 
szerkezeti genomika, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia, valamint más „-omika” 
tudományterületek számára kifejlesztendő új 
technológiákra összpontosít.

– Nagy áteresztőképességű (high-
throughput) kutatás: a modern biológia 
számára az adatok előállítását jelentősen 
javító és az adatok és a minták (biobankok) 
szabványosítását, beszerzését és elemzését 
elősegítő új kutatási eszközök, nyilvános 
köldökzsinór őssejtbankok kifejlesztése. A 
tevékenység a szekvenálás, a génexpresszió, 
a geno- és a fenotipizálás, a szerkezeti 
genomika, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia (beleértve a szerkezeti 
modellezéshez használt csúcs-
számítógépeket), valamint más „-omika” 
tudományterületek számára kifejlesztendő új 
technológiákra összpontosít.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 239
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont 

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (1) 
francia bekezdés

– Nagy áteresztőképességű (high-
throughput) kutatás: a modern biológia 
számára az adatok előállítását jelentősen 
javító és az adatok és a minták (biobankok) 
szabványosítását, beszerzését és elemzését 

– Nagy áteresztőképességű (high-
throughput) kutatás: a modern biológia 
számára az adatok előállítását jelentősen 
javító és az adatok és a minták (biobankok) 
szabványosítását, beszerzését és elemzését 
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elősegítő új kutatási eszközök kifejlesztése. 
A tevékenység a szekvenálás, a 
génexpresszió, a geno- és a fenotipizálás, a 
szerkezeti genomika, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia, valamint más „-omika” 
tudományterületek számára kifejlesztendő új 
technológiákra összpontosít.

elősegítő új kutatási eszközök kifejlesztése. 
A tevékenység a szekvenálás, a 
génexpresszió, a geno- és a fenotipizálás, a 
szerkezeti genomika, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia (beleértve a szerkezeti 
modellezéshez használt csúcs-
számítógépeket), valamint más „-omika” 
tudományterületek számára kifejlesztendő új 
technológiákra összpontosít.

Or. en

Indokolás

A szerkezeti biológia eddig átfogóan foglalkozott a biológiai molekulák„merev képeivel”. A 
biológiai molekulák azonban nagyon dinamikusak és a belső mobilitásuk jellemzi a biológiai 
funkciójuk nagy részét. A makromolekuláris dinamika modellezése hatalmas számítógépes 
teljesítményt igényel, amelyet csak szuperszámitógépekkel és jelentős párhuzamos számítási 
folyamatokkal lehet elérni.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás 240
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont 

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (1) 
francia bekezdés

– Nagy áteresztőképességű (high-
throughput) kutatás: a modern biológia 
számára az adatok előállítását jelentősen 
javító és az adatok és a minták (biobankok) 
szabványosítását, beszerzését és elemzését 
elősegítő új kutatási eszközök kifejlesztése. 
A tevékenység a szekvenálás, a 
génexpresszió, a geno- és a fenotipizálás, a 
szerkezeti genomika, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia, valamint más „-omika” 
tudományterületek számára kifejlesztendő új 
technológiákra összpontosít.

– Nagy áteresztőképességű (high-
throughput) kutatás: a modern biológia 
számára az adatok előállítását jelentősen 
javító és az adatok és a minták (biobankok) 
szabványosítását, beszerzését és elemzését 
elősegítő új kutatási eszközök kifejlesztése. 
A tevékenység a szekvenálás (gyors, 
gazdaságos és széles körben hozzáférhető 
módszerek felhasználásával), a 
génexpresszió, a geno- és a fenotipizálás, a 
szerkezeti genomika, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia, valamint más „-omika” 
tudományterületek számára kifejlesztendő új 
technológiákra összpontosít.

Or. el
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Indokolás

A biotechnológia teljes potenciálja akkor használható ki, ha a rendelkezésére álló eszközök 
nem túlságosan drágák és a kutatás fejlődése számára hozzáférhetőek. A gyors DNS 
azonosítás új megközelítései csökkenteni fogják a molekulák millióinak feltérképezéséből 
származó költségeket, egyúttal értékes adatokat szolgáltatva a betegségek legyőzésére, 
különösen egyéni szinten. Ezt a kutatást tehát azonnal el kell kezdeni.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 241
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont 

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (2) 
francia bekezdés

– Felismerés, diagnózis és ellenőrzés: 
megjelenítő, képalkotó, felismerő és elemző 
eszközök és technológiák kifejlesztése az 
orvosbiológiai kutatás, a betegségek 
előrejelzése, diagnózisa, figyelemmel 
kísérése és prognózisa, valamint a 
gyógyászati beavatkozásokkal kapcsolatos 
támogatás és iránymutatás céljaira. A 
tevékenység a multidiszciplináris 
megközelítésre összpontosít olyan területek 
integrálása érdekében, mint például a 
molekuláris és a sejtbiológia, a fiziológia, a 
genetika, a fizika, a kémia, a 
nanotechnológiák, a mikrorendszerek, az 
eszközök és az információs technológiák. 
Hangsúlyt kell helyezni a nem vagy csak kis 
mértékben invazív és a kvantitatív 
módszerekre, valamint a minőségbiztosítási 
vonatkozásokra.

– – Felismerés, diagnózis és ellenőrzés: 
megjelenítő, képalkotó, felismerő és elemző 
eszközök és technológiák kifejlesztése az 
orvosbiológiai kutatás, a betegségek 
előrejelzése, diagnózisa, figyelemmel 
kísérése és prognózisa, valamint a 
gyógyászati beavatkozásokkal kapcsolatos 
támogatás és iránymutatás céljaira. A 
tevékenység a multidiszciplináris 
megközelítésre összpontosít olyan területek 
integrálása érdekében, mint például a 
molekuláris és a sejtbiológia, a fiziológia, a 
genetika, a fizika, a kémia, a 
nanotechnológiák, a mikrorendszerek, az 
eszközök és az információs technológiák. 
Hangsúlyt kell helyezni a nem vagy csak kis 
mértékben invazív és a kvantitatív 
módszerekre, valamint a minőségbiztosítási 
vonatkozásokra, külön utalva az in vivo, 
nem invazív, celluláris képalkotásra, 
molekuláris képalkotásra, nagy felbontású 
képalkotásra, diffúzió alapú MRI 
techikákon keresztüli szerkezeti 
képalkotásra és metabolikus képalkotásra.

Or. en
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Indokolás

A többszörös skálán és felbontáson végzett biológiai képalkotás központi jelentőséggel bír az 
alap biológia és az orvostudományok szempontjából, beleértve a diagnózist és a kezelést is. 
Az emberi betegséggel és az emberi betegségek állati modelljeivel kapcsolatos in vivo 
molekuláris folyamatok nem-invazív lokalizáslása és mennyiségi meghatározása 
felbecsülhetetlen értékű eszközök az orvosi kutatásban.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás 242
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont 

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (3) 
francia bekezdés

– Innovatív gyógyászati megközelítések és 
beavatkozás: potenciálisan széles 
alkalmazási körű, fejlett terápiák és 
technológiák megszilárdítása és 
továbbfejlesztésének biztosítása. A 
tevékenység a gén- és sejtterápiára, a 
regeneratív gyógyászatra, a 
transzplantációra, az immunterápiára és a 
védőoltásokra, valamint más gyógyászati 
eljárásokra összpontosít. Foglalkozik 
továbbá a kapcsolódó technológiákkal, mint 
például a fejlett célzott gyógyszeradagoló 
rendszerekkel, a fejlett implantátumokkal és 
protézisekkel, valamint a nem vagy csak kis 
mértékben invazív technológiákkal segített 
beavatkozásokkal.

– Innovatív gyógyászati megközelítések és 
beavatkozás: potenciálisan széles 
alkalmazási körű, fejlett terápiák és 
technológiák megszilárdítása és 
továbbfejlesztésének biztosítása. A 
tevékenység a gén- és sejtterápiára, a 
biotermelésre (beleértve a célba juttatást –
targetting, az új molekula-termelési 
folyamatok optimalizálása) a regeneratív 
gyógyászatra, a transzplantációra, az 
immunterápiára és a védőoltásokra, valamint 
más gyógyászati eljárásokra összpontosít. 
Foglalkozik továbbá a kapcsolódó 
technológiákkal, mint például a fejlett 
célzott gyógyszeradagoló rendszerekkel, a 
fejlett implantátumokkal és protézisekkel, 
valamint a nem vagy csak kis mértékben 
invazív technológiákkal segített 
beavatkozásokkal.

Or. fr

Indokolás

Ez a kérdés mind a gyártást, mind az ellenőrzést érinti, és létfontosságú a KKV-k számára, 
amelyek közvetlenül részt vesznek a termelési folyamatok fejlődésében. A célba juttatást kell 
használni amikor az új biogyógyászati módszereket injekcióval alkalmazzák, és biztosítani 
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kell hogy azok a páciens testének megfelelő részére eljussanak. Ez a fajta gyógyászati 
módszer széles körben alkalmazott a „ritka betegségek” esetében, illetve a fő betegségek, 
mint a rák és az AIDS esetében is.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás 243
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont 

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (3) 
francia bekezdés

– Innovatív gyógyászati megközelítések és 
beavatkozás: potenciálisan széles 
alkalmazási körű, fejlett terápiák és 
technológiák megszilárdítása és 
továbbfejlesztésének biztosítása. A 
tevékenység a gén- és sejtterápiára, a 
regeneratív gyógyászatra, a 
transzplantációra, az immunterápiára és a 
védőoltásokra, valamint más gyógyászati 
eljárásokra összpontosít. Foglalkozik 
továbbá a kapcsolódó technológiákkal, mint 
például a fejlett célzott gyógyszeradagoló 
rendszerekkel, a fejlett implantátumokkal és 
protézisekkel, valamint a nem vagy csak kis 
mértékben invazív technológiákkal segített 
beavatkozásokkal.

– Innovatív gyógyászati 
megközelítések és beavatkozás: 
potenciálisan széles alkalmazási körű, fejlett 
terápiák és technológiák megszilárdítása és 
továbbfejlesztésének biztosítása. A 
tevékenység a gén- és sejtterápiára, a 
regeneratív gyógyászatra, a 
transzplantációra, az immunterápiára 
(beleértve a rákterápiát és a védőoltásokat), 
(törlés) összpontosít, beleértve a rák 
bizonyos típusait megelőző védőoltásokat. A 
hangsúly szintén az innovatív gyógyászati 
módszerek felfedezésén van, mint például a 
sejt felületek GPCR-jén (G protein kapcsolt 
receptorok) aktív módszerek, melyek 
hasznosak a betegségekre illetve az allergia, 
fájdalom, keringési zavarok és pszichózis 
jellegű tünetekre. Foglalkozik továbbá a 
kapcsolódó technológiákkal, mint például a 
fejlett célzott gyógyszeradagoló 
rendszerekkel, a fejlett implantátumokkal és 
protézisekkel, valamint a nem vagy csak kis 
mértékben invazív technológiákkal segített 
beavatkozásokkal.

Or. el

Indokolás

Jelentős haladást sikerült elérni a rákellenes gyógyszerek fejlesztése területén, például az 
agyrák/HPV védőoltással kapcsolatban. Ráadásul a rák kezelését tekintve különböző klinikai 
próbákat fejlesztettek ki bizonyos ráktípusokra nézve, úgymint a fekete daganat, amely nem 
reagál kielégítőan a „klasszikus kezelési módokra” (kemoterápia, radioterápia). A biztató 
eredmények indokolják a további kutatásokat ezen a területen.
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Egy csoport olyan gyógyászati módszer van már forgalomban, amely hatással van a GPCR-re 
(G protein kapcsolt receptorok), és tudósok szerint ezeket tovább lehet fejleszteni, a HIV-től 
az elhízottságig a panaszok széles körének kezelésére.

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj

Módosítás 244
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont 

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (3) 
francia bekezdés

- Innovatív gyógyászati megközelítések és 
beavatkozás: potenciálisan széles 
alkalmazási körű, fejlett terápiák és 
technológiák megszilárdítása és 
továbbfejlesztésének biztosítása. A 
tevékenység a gén- és sejtterápiára, a 
regeneratív gyógyászatra, a 
transzplantációra, az immunterápiára és a 
védőoltásokra, valamint más gyógyászati 
eljárásokra összpontosít. Foglalkozik 
továbbá a kapcsolódó technológiákkal, mint 
például a fejlett célzott gyógyszeradagoló 
rendszerekkel, a fejlett implantátumokkal és 
protézisekkel, valamint a nem vagy csak kis 
mértékben invazív technológiákkal segített 
beavatkozásokkal.

- Innovatív gyógyászati megközelítések és 
beavatkozás: potenciálisan széles 
alkalmazási körű, fejlett terápiák és 
technológiák megszilárdítása és 
továbbfejlesztésének biztosítása, beleértve a 
kezelési feltételek és módszerek 
minőségének ellenőrzését és biztosítását. A 
tevékenység a gén- és sejtterápiára, a 
regeneratív gyógyászatra, a 
transzplantációra, az immunterápiára és a 
védőoltásokra, valamint más gyógyászati 
eljárásokra összpontosít. Foglalkozik 
továbbá a kapcsolódó technológiákkal, mint 
például a fejlett célzott gyógyszeradagoló 
rendszerekkel, a fejlett implantátumokkal és 
protézisekkel, valamint a nem vagy csak kis 
mértékben invazív technológiákkal segített 
beavatkozásokkal.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 573-as 
módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 245
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont 

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (4) 
francia bekezdés

– – A terápiák megfelelőségének, 
biztonságának és hatékonyságának 
előrejelzése: a betegek számára biztonságos 

– – A terápiák megfelelőségének, 
biztonságának és hatékonyságának 
előrejelzése: a betegek számára biztonságos 
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és hatékony új biogyógyászati terápiák 
bevezetéséhez szükséges paraméterek, 
eszközök, módszerek és szabványok 
kidolgozása és validálása (a gyógyszerek  
tekintetében ezekkel a kérdésekkel az 
innovatív gyógyszerekkel foglalkozó 
javasolt közös technológiai kezdeményezés 
foglalkozik). A tevékenység többek között 
olyan megközelítéseket helyez előtérbe, 
mint a farmakogenomika, valamint az in 
silico, az in vitro (beleértve az 
állatkísérleteket helyettesítő eljárásokat is) 
és az in vivo módszerek és modellek.

és hatékony új biogyógyászati terápiák 
bevezetéséhez szükséges paraméterek, 
eszközök, módszerek és szabványok 
kidolgozása és validálása (a gyógyszerek  
tekintetében ezekkel a kérdésekkel az 
innovatív gyógyszerekkel foglalkozó 
javasolt közös technológiai kezdeményezés 
foglalkozik). A tevékenység többek között 
olyan megközelítéseket helyez előtérbe, 
mint a farmakogenomika, valamint az in 
silico, az in vitro (beleértve az 
állatkísérleteket helyettesítő eljárásokat is) 
és az in vivo módszerek és modellek 
(beleértve a klinikai és pre-klinikai 
molekuláris képalkotást és az archivált 
szöveteket).

Or. en

Indokolás

A többszörös skálán és felbontáson végzett biológiai képalkotás központi jelentőséggel bír az 
alap biológia és az orvostudományok szempontjából, beleértve a diagnózist és a kezelést is. 
Az emberi betegséggel és az emberi betegségek állati modelljeivel kapcsolatos in vivo 
molekuláris folyamatok nem invazív lokalizáslása és mennyiségi meghatározása 
felbecsülhetetlen értékű eszközök az orvosi kutatásban.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás 246
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont 

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (4) 
francia bekezdés

– A terápiák megfelelőségének, 
biztonságának és hatékonyságának 
előrejelzése: a betegek számára biztonságos 
és hatékony új biogyógyászati terápiák 
bevezetéséhez szükséges paraméterek, 
eszközök, módszerek és szabványok 
kidolgozása és validálása (a gyógyszerek  
tekintetében ezekkel a kérdésekkel az 
innovatív gyógyszerekkel foglalkozó 

– A terápiák megfelelőségének, 
biztonságának és hatékonyságának 
előrejelzése: a betegek számára biztonságos 
és hatékony új biogyógyászati terápiák 
bevezetéséhez szükséges paraméterek, 
eszközök, módszerek és szabványok 
kidolgozása és validálása (a gyógyszerek  
tekintetében ezekkel a kérdésekkel az 
innovatív gyógyszerekkel foglalkozó 
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javasolt közös technológiai kezdeményezés 
foglalkozik). A tevékenység többek között 
olyan megközelítéseket helyez előtérbe, 
mint a farmakogenomika, valamint az in 
silico, az in vitro (beleértve az 
állatkísérleteket helyettesítő eljárásokat is) 
és az in vivo módszerek és modellek.

javasolt közös technológiai kezdeményezés 
foglalkozik). A tevékenység többek között 
olyan megközelítéseket helyez előtérbe, 
mint a farmakogenomika, valamint az in 
silico, az in vitro (beleértve az 
állatkísérleteket helyettesítő eljárásokat is) 
és az in vivo módszerek és modellek azáltal, 
hogy figyelembe veszi a nők és az idősek 
egyediségét.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 493-as 
módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás 247
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (1) pont 

„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, (4) 
francia bekezdés 

– A terápiák megfelelőségének, 
biztonságának és hatékonyságának 
előrejelzése: a betegek számára biztonságos 
és hatékony új biogyógyászati terápiák 
bevezetéséhez szükséges paraméterek, 
eszközök, módszerek és szabványok 
kidolgozása és validálása (a gyógyszerek  
tekintetében ezekkel a kérdésekkel az 
innovatív gyógyszerekkel foglalkozó 
javasolt közös technológiai kezdeményezés 
foglalkozik). A tevékenység többek között 
olyan megközelítéseket helyez előtérbe, 
mint a farmakogenomika, valamint az in 
silico, az in vitro (beleértve az 
állatkísérleteket helyettesítő eljárásokat is) 
és az in vivo módszerek és modellek.

– A terápiák megfelelőségének, 
biztonságának és hatékonyságának 
előrejelzése: a betegek számára biztonságos 
és hatékony új biogyógyászati terápiák 
bevezetéséhez szükséges paraméterek, 
eszközök, módszerek és szabványok 
kidolgozása és validálása (a gyógyszerek  
tekintetében ezekkel a kérdésekkel az 
innovatív gyógyszerekkel foglalkozó 
javasolt közös technológiai kezdeményezés 
foglalkozik). A tevékenység többek között 
olyan megközelítéseket helyez előtérbe, 
mint a farmakogenomika, valamint az in 
silico, az in vitro (beleértve az 
állatkísérleteket helyettesítő eljárásokat is) 
és az in vivo módszerek és modellek
továbbá az immunellenőrzés.

Or. fr
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Indokolás

Ez a folyamat lényegesen hozzájárul a terápiák immunrendszerre való hatásának méréséhez. 
Emellett meghatározza a terápiák hatékonyságát az autóimmun és az immunrendszerrel 
kapcsolatos betegségek esetében. Ez lehetővé teszi továbbá annak mérését, hogy mennyire 
biztonságosak a gyógyászati módszerek az immunrendszerre nézve.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás 248
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (1) pont

Széles körű adatgyűjtés: a nagy 
áteresztőképességű technológiák 
felhasználása a gének és a géntermékek, 
valamint ezek komplex hálózatokban 
megvalósuló kölcsönhatása funkciójának 
megvilágítását lehetővé tevő adatok 
előállítására. A tevékenység a genomikára, a 
proteomikára, a populációgenetikára, 
valamint az összehasonlító és funkcionális 
genomikára összpontosít.

Széles körű adatgyűjtés: a nagy 
áteresztőképességű technológiák 
felhasználása a gének és a géntermékek, 
valamint a sejt rendszerek, ezek komplex 
hálózatokban megvalósuló kölcsönhatása és 
a lényeges biológiai reorganizációban 
játszott szerepük (azaz a szinaptikus és a 
celluláris reorganizáció) funkciójának
megvilágítását lehetővé tevő adatok 
előállítására. A tevékenység a genomikára, a 
proteomikára, a populációgenetikára, 
valamint az összehasonlító és funkcionális 
genomikára összpontosít.

Or. it

Indokolás

A tanulmányok és a hatodik keretprogram kezdeti eredményei sok információt eredményeztek 
a génekről és a molekulákról. Ezeket a megállapításokat kell használni a szinaptikus 
hálózatokra és a komplex celluláris rendszerekre, az FP6 eredményeire építhető gyakorlati 
lehetőségek létrehozása érdekében, továbbá azért, hogy ezt a genetikai és molekuláris adatot 
patológiai kezelések fejlesztésére helyezzék át.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás 249
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (1) pont



AM\614619HU.doc 51/109 PE 374.083v01-00

külső fordítás

HU

Széles körű adatgyűjtés: a nagy 
áteresztőképességű technológiák 
felhasználása a gének és a géntermékek, 
valamint ezek komplex hálózatokban 
megvalósuló kölcsönhatása funkciójának 
megvilágítását lehetővé tevő adatok 
előállítására. A tevékenység a genomikára, a 
proteomikára, a populációgenetikára, 
valamint az összehasonlító és funkcionális 
genomikára összpontosít.

Széles körű adatgyűjtés: a nagy 
áteresztőképességű technológiák 
felhasználása a gének és a géntermékek, 
valamint ezek komplex hálózatokban és az 
elsődleges (protogenikus) vagy 
járványalapító (founder) mutációkra 
összpontosító mutációs kutatásban, 
megvalósuló kölcsönhatása funkciójának 
megvilágítását lehetővé tevő adatok 
előállítására. A tevékenység a genomikára, a 
proteomikára, a populációgenetikára, 
valamint az összehasonlító és funkcionális 
genomikára összpontosít.

Or. el

Indokolás

Fontos megemlíteni a több genetikai rendellenesség alapját képező mutációk kutatását.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 250
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (1) pont

Széles körű adatgyűjtés: a nagy 
áteresztőképességű technológiák 
felhasználása a gének és a géntermékek, 
valamint ezek komplex hálózatokban 
megvalósuló kölcsönhatása funkciójának 
megvilágítását lehetővé tevő adatok 
előállítására. A tevékenység a genomikára, a 
proteomikára, a populációgenetikára, 
valamint az összehasonlító és funkcionális 
genomikára összpontosít.

Széles körű adatgyűjtés: a nagy 
áteresztőképességű technológiák 
felhasználása a gének és a géntermékek, 
valamint ezek komplex hálózatokban 
megvalósuló kölcsönhatása funkciójának 
megvilágítását lehetővé tevő adatok 
előállítására. A tevékenység a genomikára, 
az RNS világra, a proteomikára, a 
populációgenetikára, valamint az 
összehasonlító és funkcionális genomikára 
összpontosít.

Or. en
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Indokolás

A mikro RNS (miRNS) egy olyan alapvető és növekvő jelentőségű szövet-specifikus szabályozó 
gén, amely negatívan szabályozza post-transzkipcionális szinten a génkifejezést és a miRNS 
célgének által kódolt proteinek csökkentett kifejeződését okozza. Több miRNS törékeny 
területeken és a betegség rosszindulatú voltában érintett más kromoszomális területeken 
található. Emellett több daganat hiányzik, vagy specifikus miRNS, vagy mutált állapotban van 
jelen. Ezek a megfigyelések annak megállapításához vezettek, hogy a miRNS lényeges
szerepet játszik a rák fejlődésében és központi célja lehet az innovatív kezelés fejlesztésében 
az onkológia területén.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 251
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (3) pont

Az agy és betegségei: az agy integrált 
szerkezetének és dinamikájának jobb 
megértése, az agy betegségeinek 
tanulmányozása és új gyógymódok keresése. 
A tevékenység a molekuláris szinttől a 
kognitív szintig az agy funkcióinak 
feltérképezésére, továbbá a neurológiai és a 
pszichiátriai betegségekre és 
rendellenességekre (beleértve a regeneratív 
és a restoratív gyógymódokat is) 
összpontosít.

Az agy és betegségei: az agy integrált 
szerkezetének és dinamikájának jobb 
megértése, az agy betegségeinek 
tanulmányozása és új gyógymódok keresése. 
A tevékenység a molekuláris szinttől a 
kognitív szintig az agy funkcióinak és az agy 
diszfunkcióinak a szinaptikus 
tevékenységtől a neurodegenerációig,
klinikális vagy pre-klinikális, funkcionális 
vagy molekuláris megközelítések képalkotó 
alkalmazásával való feltérképezésére, 
továbbá a neurológiai és a pszichiátriai 
betegségekre és rendellenességekre 
(beleértve a regeneratív és a restoratív 
gyógymódokat is) összpontosít.

Or. en

Indokolás

Az európai polgárok egészségének javítása és az európai egészséggel kapcsolatos iparágak és 
vállalkozások versenyképességének növelése, globális egészségügyi témák kezelésével, 
beleértve a járványokat is. Hangsúlyozni kell az átültetési kutatást (az alapvető 
felfedezéseknek klinikai alkalmazásokká történő átalakítása), az új terápiák fejlesztését és 
validálását, az egészség biztosításának és a betegség-megelőzésnek az eszközeit, a 
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diagnosztikai eszközöket és technológiákat, illetve a fenntartható és hatékony egészségügyi 
rendszereket.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás 252
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (3) pont

Az agy és betegségei: az agy integrált 
szerkezetének és dinamikájának jobb 
megértése, az agy betegségeinek 
tanulmányozása és új gyógymódok keresése. 
A tevékenység a molekuláris szinttől a 
kognitív szintig az agy funkcióinak 
feltérképezésére, továbbá a neurológiai és a 
pszichiátriai betegségekre és 
rendellenességekre (beleértve a regeneratív 
és a restoratív gyógymódokat is) 
összpontosít.

Az agy és betegségei: az agy integrált 
szerkezetének és dinamikájának jobb 
megértése, az agy betegségeinek 
tanulmányozása és új gyógymódok keresése.
A férfiak és a nők agyszerkezete és agyi 
aktivitása közötti eltérés kutatása olyan 
rendellenességek nemi alapú kezelésének 
fejlesztésére, mint a depresszió, a függőség 
és a skizofrénia. Az agy idegrendszerén 
alapuló összetett és hatékony elektromos 
rendszerek kutatása, amely megkönnyíti a 
retina átültetést, a látóképesség 
helyreállítását valamint a robotszemek és 
más intelligens érzékrendszerek fejlesztését. 
A tevékenység a molekuláris szinttől a 
kognitív szintig az agy funkcióinak 
feltérképezésére, továbbá a neurológiai és a 
pszichiátriai betegségekre és 
rendellenességekre (beleértve a regeneratív 
és a restoratív gyógymódokat is) 
összpontosít.

Or. el

Indokolás

Idegrendszeri tudósok anatómiai, kémiai és funkcionális különbségeket fedeztek fel a férfi és 
a női agy bizonyos részeit tekintve, amelyek a beszéddel, memóriával, érzékekkel, térérzékkel, 
látással, hőmérséklettel és a stresszre való reakcióval vannak összefüggésben. Ezek az 
eltérések megmagyarázhatnák a nemek viselkedése közötti különbséget, további kutatások 
pedig a neurológiai rendellenességek (mint pl. a skizofrénia, depresszió, függőség és a poszt-
traumatikus rendellenességek) nemi alapú kezeléséhez vezethetnek.

Bár a modern számítógépek több milliónyi művelet elvégzésére képesek másodpercenként, 
azok képtelenek még egy gyermek agyával is felvenni a versenyt, ha pl. rajzok felismerésére 
vagy bármely vizuális folyamat elvégzésére kerül sor. A neurologikus jelek és stimulációk 
felvételére alkalmas neuromorfikus chipek meggyőző eredményeket értek már el, amely 
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lehetővé tesz teljes pótretina cseréket a vakság egyes típusainak kezelésére.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Angelika Niebler
Módosítás 253

I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 
az emberi egészség szolgálatában”, (4) pont

Az ember fejlődése és az öregedés: az egész 
életen át tartó fejlődés és az egészséges 
öregedés folyamatának jobb megértése. A 
tevékenység az emberi és a 
modellrendszerek tanulmányozására 
összpontosít, ideértve olyan tényezők 
szerepét is, mint a környezet, a viselkedés és 
a nemek.

Az ember fejlődése és az öregedés: az egész 
életen át tartó fejlődés és az egészséges 
öregedés folyamatának jobb megértése. A 
tevékenység az emberi és a 
modellrendszerek tanulmányozására 
összpontosít, ideértve olyan tényezők 
szerepét is, mint a környezet, a viselkedés és 
a nemek, illetve az idős kor mindennapi 
problémáinak gyakorlati technikai 
megoldásai.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 572-es 
módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: Zbigniew Zaleski

Módosítás 254
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (4) pont

Az ember fejlődése és az öregedés: az egész 
életen át tartó fejlődés és az egészséges 
öregedés folyamatának jobb megértése. A 
tevékenység az emberi és a 
modellrendszerek tanulmányozására 
összpontosít, ideértve olyan tényezők 
szerepét is, mint a környezet, a viselkedés és 
a nemek.

Az ember fejlődése és az öregedés: az egész 
életen át tartó fejlődés és az egészséges 
öregedés folyamatának jobb megértése. A 
tevékenység az emberi és a 
modellrendszerek tanulmányozására 
összpontosít, ideértve olyan tényezők 
szerepét is, mint a környezet, a viselkedés és 
a nemek, illetve a társadalmi viselkedés 
elemzése neuro-tudományos szempontból.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 511-es 
módosítását váltja fel.)
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Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás 255
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (4) pont

Az ember fejlődése és az öregedés: az egész 
életen át tartó fejlődés és az egészséges 
öregedés folyamatának jobb megértése. A 
tevékenység az emberi és a 
modellrendszerek tanulmányozására 
összpontosít, ideértve olyan tényezők 
szerepét is, mint a környezet, a viselkedés és 
a nemek.

Az ember fejlődése és az öregedés: az egész 
életen át tartó fejlődés és az egészséges 
öregedés folyamatának jobb megértése. A 
tevékenység az emberi és a 
modellrendszerek tanulmányozására 
összpontosít, ideértve olyan tényezők 
szerepét is, mint a városi és természetes 
környezet, a kultúra a viselkedés és a 
nemek.

Or. es

Indokolás

Az emberi fejlődést annak a környezetnek a figyelembe vételével kell elemezni, amelyben az 
emberek élnek, figyelembe véve az őket körülvevő materiális és immateriális történelmi 
örökséget.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 256
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (4) pont

Az ember fejlődése és az öregedés: az egész 
életen át tartó fejlődés és az egészséges 
öregedés folyamatának jobb megértése. A 
tevékenység az emberi és a
modellrendszerek tanulmányozására 
összpontosít, ideértve olyan tényezők 
szerepét is, mint a környezet, a viselkedés és 
a nemek.

Az ember fejlődése és az öregedés: az egész 
életen át tartó fejlődés és az egészséges 
öregedés folyamatának jobb megértése. A 
tevékenység az emberi modell- és 
sejtrendszerek tanulmányozására 
összpontosít, ideértve olyan tényezők 
szerepét is, mint a környezet, a viselkedés és 
a nemek, a szinaptikus tevékenységtől a 
neurodegenerációig, klinikális vagy pre-
klinikális, funkcionális vagy molekuláris 
megközelítéseket is felhasználó képalkotó 
alkalmazásai.
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Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 514-es 
módosítását váltja fel.)

Indokolás

A celluláris modellek erőteljesebb alapot kínálnak a genomika számára. Az EK előírta az 
állati modellek használatának csökkentését a sejtrendszerekben.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás 257
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (5a) pont (új)

Gombás fertőzések: a hangsúly, elsősorban 
a cisztás fibriózis esetében a járványtanon, 
a klinikai felügyeleten, a diagnózison 
valamint a gombás fertőzések és új terápiás 
célok (szövet tapadás és inváziós 
mechanizmusok, a vírusgazda 
immunválaszát elkerülő mechanizmusok)
még alapvetőbb patofiziológiai kutatásán 
van. Különös hangsúlyt kell fektetni a
gombás betegségek terápiájára, a 
természetben előforduló, potenciálisan anti-
fungális jellemzőkkel bíró anyagok vagy 
strukturális analógjaik kutatására, és a 
patogén gombáknak a jelenlegi anti-
fungális gyógyszerekkel szembeni 
mechanizmusainak tanulmányozására.

Or. fr

Indokolás

A fertőző betegségek nem korlátozódnak egyes patogenikus hordozókra. A gombás 
fertőzéseket ugyanazon az alapon kell belefoglalni a keretprogramba, mint a bakteriális vagy 
a vírusos fertőzések, külön hangsúlyozva a cisztás fibrózist és az immundepresszióval 
kapcsolatos patológiákat.
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Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Módosítás 258
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (6) pont, bevezető rész

HIV/AIDS, malária és tuberkulózis HIV/AIDS (beleértve a mikróba-ölőkkel 
kapcsolatos kutatásokat), malária és 
tuberkulózis:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás 259
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (6) pont

HIV/AIDS, malária és tuberkulózis: a 
tevékenység új gyógymódok, diagnosztikai 
eszközök, védőoltások és kémiai átviteli 
gátak, például HIV-mikroba-ölők 
kifejlesztésére összpontosít. A kutatás a 
három betegséggel kapcsolatos globális 
szintű problémák megoldását célozza, de 
konkrét európai kérdésekkel is foglalkozik. 
A tevékenység a klinikai kezelést megelőző 
szakban, illetőleg a klinikai kezelés korai 
fázisában felhasználható kutatásra helyezi a 
hangsúlyt, és ahol helyénvaló (például a 
HIV/AIDS-védőoltások esetében), 
lehetőséget ad az egész világra kiterjedő 
kezdeményezésekkel történő 
együttműködésre is.

HIV/AIDS, malária és tuberkulózis és más 
potenciálisan súlyos fertőző betegség, 
beleértve a szexuális úton terjedő 
betegségeket : a tevékenység megelőzési 
stratégiákra és új gyógymódok, 
diagnosztikai eszközök, védőoltások és 
kémiai átviteli gátak, például HIV-mikroba-
ölők kifejlesztésére összpontosít. A kutatás a 
három betegséggel kapcsolatos globális 
szintű problémák megoldását célozza, de 
konkrét európai kérdésekkel is foglalkozik. 
A tevékenység a klinikai kezelést megelőző 
szakban, illetőleg a klinikai kezelés korai 
fázisában felhasználható kutatásra helyezi a
hangsúlyt, és ahol helyénvaló (például a 
HIV/AIDS-védőoltások esetében), 
lehetőséget ad az egész világra kiterjedő 
kezdeményezésekkel történő 
együttműködésre is.

Or. el

Indokolás

Egyes potenciálisan súlyos fertőző betegségek szexuálisan terjeszthetőek, például a klamídia, 
amely nem felelős a sterilitásért és a méhen kívüli terhességért, de globális szinten az 
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elkerülhető vakság fő oka, illetve az lehetségesen hozzájárul a szívelégtelenségekhez.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Módosítás 260
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (7a) pont (új)

A férfi fogamzásgátlókkal kapcsolatos 
átültető kutatás

Or. en

Indokolás

A tudomány és a kutatás hozzájárulhat a nemek közötti egyenlőséghez. Ebben az értelemben 
fontos a férfi fogamzásgátlókkal kapcsolatos fejlődéshez való hozzájárulás. Jelenleg főként a 
nők felelnek a fogamzásgátlásért – és a nőket érintik a kapcsolódó egészségügyi kockázatok. 
A nők gyakran nem tudnak egyenlő alapon dönteni a szexuális partnereikkel az alkalmazandó 
fogamzásgátló módszerekről, például az gumióvszer használatáról.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás 261
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (7b) pont (új)

Automimmun betegségek: a hangsúly a 
betegségek (névszerint rheumatoid arthritis, 
Sjögren szindróma, szklerózis multiplex, 
inzulinfüggő cukrobetegségek és szervi
alapú lupus erythematosus – vörös farkas) 
etiológiáján van, beleértve a környezeti és 
genetikai okokat, és a felismerésükön, 
megelőzésükön és kezelésükön.

Or. en
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Indokolás

Az autoimmun betegségek kiemelt fenyegetést jelentenek az európai közegészségre; a lakosság 
5%-a (a legtöbben nők) szenved ilyen betegségben. Bár az orvosi kutatás az utóbbi időkben 
fejlődött, még nem sikerült magyarázatot találni az autoimmun rendszer egyes részeinek nem 
megfelelő működésére. Elérkeztünk egy olyan kritikus ponthoz, amikor az autoimmun 
betegségek etiológiáját tovább kell öszöntözni annak érdekében, hogy megállítsuk ezeket a 
betegségeket.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 262
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (8) pont

Rák: a tevékenység a betegség etiológiájára; 
a megelőzést, a korai diagnózist és a kezelést 
segítő célzott gyógyszerek és biológiai 
markerek felkutatására és validálására; 
valamint a prognosztikai, diagnosztikai és 
gyógyászati beavatkozások hatékonyságának 
értékelésére összpontosít.

Rák: a tevékenység a betegség etiológiájára
és a járványtani kutatásra; a megelőzést, a 
korai diagnózist és a kezelést segítő célzott 
gyógyszerek és biológiai markerek 
felkutatására és validálására; valamint a 
prognosztikai, diagnosztikai és gyógyászati 
beavatkozások hatékonyságának értékelésére 
összpontosít.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 263
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (8) és (8a) pont (új)

Rák: a tevékenység a betegség etiológiájára; 
a megelőzést, a korai diagnózist és a kezelést 
segítő célzott gyógyszerek és biológiai 
markerek felkutatására és validálására; 
valamint a prognosztikai, diagnosztikai és 
gyógyászati beavatkozások hatékonyságának 
értékelésére összpontosít.

Rák: a tevékenység a betegség etiológiájára; 
a megelőzést, a korai diagnózist és a kezelést 
segítő célzott gyógyszerek és biológiai 
markerek felkutatására és validálására, in 
vivo nem invazív megközelítések 
felhasználásával is; valamint a 
prognosztikai, diagnosztikai és gyógyászati 
beavatkozások hatékonyságának értékelésére 
összpontosít.
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Korral összefüggő, degeneratív 
rendellenességek: a tevékenységek az egyre 
gyakrabban előforduló degeneratív 
betegségek alapját képező molekuláris 
mechanizmusokra koncentrálnak, különös 
hangsúlyt helyezve az érintett fehérjék 
szerkezetére és működésére, a sejtnyomásra 
és a proteotoxicitásra.

Or. en

Indokolás

A korral kapcsolatos degeneratív rendellenességek.

A nyugati országokban megnövekedett várható életkornak köszönhetően jelentős problémává 
válnak a degeneratív betegségek, mint az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór és a szervi 
amiloidózis. Ezek lassú és progresszív lefutása óriási társadalmi problémát jelent és 
jelentősen befolyásolja a betegek és hozzátartozóik életminőségét. Ezen patológiák 
megkülönböztető közös jellemzői a károsodott és/vagy mutáns proteinek. Ebből következően a 
biomedikus kutatás elsődleges célja a károsodott fehérjék kórokozó szerepének 
meghatározása a betegség kezdetének megértése és az új terápiás stratégiák kidolgozása 
érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 264
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (9) pont

Szív- és érrendszeri betegségek: a 
tevékenység a szív és a véredények 
betegségeinek (beleértve az agyvérzés 
érrendszeri vonatkozásait is) diagnózisára, 
megelőzésére, kezelésére és figyelemmel 
kísérésére összpontosít széles körű, 
multidiszciplináris megközelítésmód 
alkalmazásával.

Szív- és érrendszeri betegségek: a 
tevékenység a szív és a véredények 
betegségeinek (beleértve az agyvérzés 
érrendszeri vonatkozásait is) diagnózisára, 
megelőzésére, kezelésére és figyelemmel 
kísérésére összpontosít széles körű, 
multidiszciplináris megközelítésmód 
alkalmazásával. Külön kell hangsúlyozni a 
szív- és érrendszernek a kor következtében 
történő változásait.

Or. en
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Indokolás

A szív- és érrendszeri betegségek számítanak még mindig a megbetegedések és halálozások 
legjelentősebb kiváltójának a nyugati országokban. Az akut események hatékony terápiájának 
fejlődése ellenére krónikus betegségeknek, mint az érelmeszesedésnek és a szív-
elégtelenségeknek még mindig nincs sikeres kezelési módszerük. Az ilyen betegségek 
molekuláris mechanizmusaival kapcsolatos kutatásokból eredő új diagnosztikai fejlesztések, 
az adott népességre jellemző kockázatokat megjósló új tesztek, és az új kezelési módszerek 
ennek a fontos társadalmi problémának a jelentős javulásához és az abból következő 
társadalmi és gazdasági hasznokhoz vezethetnek.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 265
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (10) pont

Diabétesz és elhízás: a tevékenység az 
előbbi vonatkozásában a diabétesz 
különböző formáinak etiológiájára és a 
kapcsolódó megelőzési és kezelési 
lehetőségekre, az utóbbi vonatkozásában 
pedig a multidiszciplináris 
megközelítésmódokra (beleértve a genetikát, 
az életmódot és a járványtant is) 
összpontosít.

Diabétesz, elhízás és vesebaj: a tevékenység 
a diabétesz vonatkozásában a diabétesz 
különböző formáinak etiológiájára és a 
kapcsolódó megelőzési és kezelési 
lehetőségekre, az elhízás vonatkozásában 
pedig a multidiszciplináris 
megközelítésmódokra (beleértve a genetikát, 
az életmódot és a járványtant is) 
összpontosít. A diabetikus vesebaj 
vonatkozásában a hangsúly a korai 
diagnózisok és a vesebetegségek 
fejlődésének terápiás stratégiákkal, 
innovatív gyógymódok, és molekuláris 
megközelítések felhasználásával történő 
megelőzésén van.

Or. it

Indokolás

Az elhízás, a diabétesz és a vesebaj szorosan összefüggő egészségi állapotok, előfordulásuk 
gyakorisága exponenciálisan növekszik. A diabetikus vesebaj emellett összefügg a szív- és 
érrendszeri betegségekkel. Napjainkban lehetőség van a vesebaj megelőzésére, amely hasznos 
a betegeknek és világszinten csökkentheti az egészségügyi költségeket.
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Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 266
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (10) pont

Diabétesz és elhízás: a tevékenység az 
előbbi vonatkozásában a diabétesz 
különböző formáinak etiológiájára és a 
kapcsolódó megelőzési és kezelési 
lehetőségekre, az utóbbi vonatkozásában 
pedig a multidiszciplináris 
megközelítésmódokra (beleértve a genetikát, 
az életmódot és a járványtant is) 
összpontosít.

Diabétesz és elhízás: a tevékenység az 
előbbi vonatkozásában a diabétesz 
különböző formáinak etiológiájára és a 
kapcsolódó megelőzési és kezelési 
lehetőségekre (beleértve a sejtpótlási 
terápiát), az utóbbi vonatkozásában pedig a 
multidiszciplináris megközelítésmódokra 
(beleértve a genetikát a biokémiát és 
fiziológiát – melyet nem invazív 
megközelítések, mint a molekuláris és a 
funkcionális képalkotás felhasználásával 
fejlesztettek ki –, az életmódot és a 
járványtant is) összpontosít. A diabétesz és 
az elhízás szempontjából is a hangsúlyt a 
fiatalkori betegségekre és a gyerekkorban 
jelen levő tényezőkre kell helyezni.

Or. en

Indokolás

A sejt (őssejt) transzplantáció területén és több betegség preklinikai szakaszában kiemelt 
fontosságú a celuláris képalkotás a sejtek sorsának és működőképességének szigorú 
figyelemmel kísérésével.

A sejtpótlás jelenleg az egyetlen olyan megközelítés, amely teljes inzulinfüggést eredményez
az 1. tipusú diabétesz esetében. Az 1. típusú diabétesz megelőzését/gyógyítását célzó 
gyermekkori intervencionális tesztek fejlesztése, kiemelt fontosságú kutatásnak számít az 1. 
típusú diabétesz területén.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 267
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (12) pont
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Egyéb krónikus betegségek: a tevékenység 
az időskori életminőséget nagymértékben 
befolyásoló, nem halálos betegségekre, mint 
például a funkcionális leromlásra, az 
érzékszervek csökkent működésére és más 
krónikus betegségekre (például a reumatikus 
betegségekre) összpontosít.

Egyéb krónikus betegségek: a tevékenység 
az időskori életminőséget nagymértékben 
befolyásoló, nem halálos betegségekre, mint 
például a funkcionális leromlásra, az 
érzékszervek csökkent működésére és más 
krónikus betegségekre (például a reumatikus 
betegségekre, a dementiára és a 
neurodegeneratív betegségekre) 
összpontosít.

Or. en

Indokolás

Európa most lép be a lakosság öregedésének gyorsulási szakaszába.

Ahogy egyre több ember él együtt, a korral járó betegségekkel (beleértve az alzheimer-kórt –
AD) érintett emberek száma folyamatosan növekszik, és jelenleg a 85 éves vagy idősebb 
emberek közel fele szenved a dementia valamilyen formájában. Az öregedő lakosság 
következménye az Alzheimer-kórnak, mint európai egészségi problémának a tartós 
növekedése. Emiatt a betegség sürgős kutatási prioritásnak számít.

Az Alzheimer-kór és a dementia más formáinak kialakulását elhalasztó beavatkozásoknak 
óriási pozitív hatása lenne a közegészségre, mivel az jelentősen csökkentené a betegséggel 
érintett emberek számát. Ebből következően csökkennének az ellátásukkal kapcsolatos 
társadalmi, személyi és pénzügyi költségek.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás 268
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (12) pont

Egyéb krónikus betegségek: a tevékenység 
az időskori életminőséget nagymértékben 
befolyásoló, nem halálos betegségekre, mint 
például a funkcionális leromlásra, az 
érzékszervek csökkent működésére és más 
krónikus betegségekre (például a reumatikus 
betegségekre) összpontosít.

Egyéb krónikus betegségek: a tevékenység 
az időskori életminőséget nagymértékben 
befolyásoló, nem halálos betegségekre, mint 
például a funkcionális leromlásra, az 
érzékszervek csökkent működésére és más 
krónikus betegségekre (például a reumatikus 
betegségekre és a csontritkulásra) 
összpontosít.

Or. de
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Indokolás

A csontritkulás járványi méreteket öltött, melyet az a tény is mutat, hogy napjainkban 
háromból egy nő – és ötből egy férfi – 50 felett legalább egy csontritkulással összefüggő 
csonttörést elszenvedett addigi élete során. Szükség van tehát a kutatásoknak az ezzel 
összefüggő növelésére is.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás 269
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (12) pont

Egyéb krónikus betegségek: a tevékenység 
az időskori életminőséget nagymértékben 
befolyásoló, nem halálos betegségekre, mint 
például a funkcionális leromlásra, az 
érzékszervek csökkent működésére és más 
krónikus betegségekre (például a reumatikus 
betegségekre) összpontosít.

Egyéb krónikus betegségek: a tevékenység 
az időskori életminőséget nagymértékben 
befolyásoló, nem halálos betegségekre, mint 
például a funkcionális leromlásra, az 
érzékszervek csökkent működésére és más 
krónikus betegségekre (például a reumatikus 
betegségekre, mint az izületi csúz) 
összpontosít.

Or. en

Indokolás

Fontos a reumatikus betegségeknek, mint például az ízületi csúznak a keretprogramban való 
megemlítése. A reumatikus betegségekkel kapcsolatos kutatás jelentőségét kiemelte a 2005. 
10. 13-i 389. számú irásbeli deklaráció elfogadása (az eljárási szabályok 116. szabálya 
szerinti eljárás).

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás 270
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (12) pont

Egyéb krónikus betegségek: a tevékenység 
az időskori életminőséget nagymértékben 
befolyásoló, nem halálos betegségekre, mint 
például a funkcionális leromlásra, az 

Egyéb krónikus betegségek: a tevékenység 
az időskori életminőséget nagymértékben 
befolyásoló, nem halálos betegségekre, mint 
például a funkcionális leromlásra, az 
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érzékszervek csökkent működésére és más 
krónikus betegségekre (például a reumatikus 
betegségekre) összpontosít.

érzékszervek csökkent működésére és más 
krónikus, illetve különösen a gyulladásos
betegségekre (például a reumatikus 
betegségekre) összpontosít.

Or. fr

Indokolás

Elkerülhetetlen a gyulladásos betegségekre való utalás. Több fő betegségnek van gyulladásos 
összetevője, például az érelmeszesedésnek, az idült hörghurutnak és az autóimmun 
betegségeknek.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Módosítás 271
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (12a) pont (új)

Tüneti kezelés: fájdalom-terápiák és tüneti 
terápiák a jelenleg még nem gyógyítható 
betegségekkel kapcsolatban a beteg 
tüneteinek a lehető leghatékonyabb 
csökkentése érdekében.

Or. en

Indokolás

Több betegséget nem lehet az elkövetkező hét évben gyógyítani. Ráadásul az FP7 leteltét 
követően is lesznek emberek, akik betegségek következtében halnak meg. A tüneti kezelés célja 
a szenvedés, különösen a fájdalom, de más tünetek, mint a szomjasság, viszketés és émelygés 
csökkentése, amikor a betegséget önmagát már nem lehet végelegesn legyőzni.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 272
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (12b) pont (új)
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Más betegségek: légzési betegségek, 
elhanyagolt betegségek és a növekvő 
kockázati tényezőket kutató lakosság-alapú 
tanulmányok.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 273
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (12c) pont (új)

Szövet-regenerációs kutatások: különös 
figyelemmel kell lenni a szövet-
regenerációs kutatásokra (mint a bőr és 
szívszövet), melynek célja a regenerációs 
folyamatok alapját képező mechanizmusok 
megértése valamint a gén- és 
sejtterápiákkal kapcsolatos innovatív 
megközelítések azonosítása.

Or. en

Indokolás

Az utóbbi években egyre több tapasztalati bizonyíték halmozódott fel, mely az őssejtek és a 
szövet-regeneráció előfordulását (bár korlátozott mértékben) mutatja olyan szövetekben, 
amelyekről korábban azt hitték, hogy nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, mint az agy és a 
szív.

Kiemelt jelentősége lesz az ilyen irányú kutatások támogatásának Európa jelenlegi előnyének 
megörzéséhez a versenyző országokkal szemben. Az emlősökben lezajló szövet-regeneráció 
molekuláris megértése hamarosan új cellurális terápiák kialakításához vezet azon általános 
betegségeket illetően, amelyekhez még mindig magas megbetegedési és halálozási arány, 
valamint az ebből adódó magas társadalmi és gazdasági költségek fűződnek. Emellett az 
ebben a témában elvégzett kutatások ösztönözni fogják az új bioanyagok fejlődését, amely 
szintén központi szerepet játszik az orvosbiológiai kutatás területén.
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Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás 274
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (12d) pont (új)

Egészségügyi platformok: a legjobb 
gyakorlatok elosztása és a szakértők 
cseréje érdekében.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 581-es 
módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás 275
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (2) pont „Kutatás 

az emberi egészség szolgálatában”, (12e) pont (új)

Alternatív kísérletezési stratégiák és állatok 
nélküli módszerek
Több kutatás az állatkísérletek 
alternatíváinak fejlesztésére és 
validálására. Az alternatív kísérletezési 
stratégiák és különösen állatok nélküli 
módszerek emberi ás állati gyógyszerek 
tesztelésére, toxikológiai és gyógyszerészeti 
biztonsági tesztelésekre és más kutatási 
területeken. Különös figyelmet kell 
szentelni a nem-ember főemlősök 
használatának felváltására. 

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 583-as 
módosítását + 45-ös ENVI-t váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás 276
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (12f) pont (új)
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Gyermekgyógyászati gyógytermékek

Ösztönözést nyújtani a gyermekgyógyászati 
termékekkel kapcsolatos kutatások 
támogatására, fejlesztésére és 
hozzáférhetőségére, azon anyagokra 
koncentrálva, amelyekkel kapcsolatban a 
szabadalmi és adatvédelmi jogosultságok 
már lejártak.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 529-es 
módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 277
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (3) pont „Az 

európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”, (1) francia 
bekezdés

– Az egészséges életmód népszerűsítése és a 
betegségmegelőzés javítása: az életstílus és 
a különböző szintű és hátterű 
beavatkozások szempontjából legjobb 
közegészségügyi intézkedések felkutatása . 
A tevékenység az egészség szélesebb 
értelemben vett meghatározó tényezőire 
(például az étrendre, a stresszre, a 
dohánytermékekre és más anyagok 
fogyasztására, a testmozgásra, a kulturális 
környezetre, a társadalmi-gazdasági és a 
környezeti tényezőkre), valamint ezeknek az 
egyén és a társadalom szintjén megvalósuló 
kölcsönhatására összpontosít. Tartalmazza 
különösen a mentális egészség egész életre 
kiterjedő nézőpontú kutatását.

– Az egészséges életmód népszerűsítése és a 
betegségmegelőzés javítása: Ezen téma 
részeként lehetőség szerint gyógyászati 
információkkal kapcsolatos programokat 
kell végrehajtani az egészség 
fenyegetettségének és a lehetséges 
gyógyászati beavatkozások valamint a köz-
és egyéni egészséget javító magatartásbeli 
hozzáállás megértésére. Az egyik 
legnagyobb akadályt az egészséggel 
kapcsolatos témáknak pozitív és nyitott 
megértésével szemben a beteg-orvos 
kapcsolatban rejlő nehézségek jelentik, 
különösen annak igénye, hogy a beteg 
teljesebb és érthetőbb tájékoztatást kapjon a 
problémáiról és az azzal való 
szembesülésről. A párbeszéd javítása és a 
bizalom kiépítése megkerülhetetlen alapot 
képez, amelyre az egészség biztosítását és a 
betegségek megelőzését építeni lehet.

Or. en
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Indokolás

A gyógyászati tájékoztatás rendkívül erőteljes eszközzé válik a gyógyászati hibák csökkentése 
és a betegségek költségének csökkentése érdekében. Az internet világában a magas szintű 
gyógyászati információk valamennyi egyén számára hozzáférhetőek függetlenül attól, hogy a 
felhasználó rendelkezik-e a szükséges háttérrel, hogy azokat megfelelően kezelje. A 
kommunikációs rendszerek azonosítása, az orvosi kifejezések és problémák megértését 
szolgáló eszközök nagyban hozzájárulnak majd az átfogó európai egészség-kezeléshez.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Módosítás 278
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (3) pont „Az 

európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”, (1a) francia 
bekezdés (új)

– A kritikai kockázatkezeléssel kapcsolatos 
kutatás, mint például (1) a gyártott 
nanorészecskék expozíciójának értékelése; 
(2) a gyártott nanorészecskék toxikológiája; 
(3) a gyártott nanorészecskék mérgező 
hatásának extrapolálási képessége, a létező 
részecske és rost toxikológiai adatbázisok 
felhasználásával; (4) környezeti és biológiai 
sors, a gyártott nanorészecskék 
közlekedése, állandósága és átalakulása; 
(5) a gyártott nanorészecskék 
újrafeldolgozása és átfogó 
fenntarthatósága.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Módosítás 279
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (3) pont „Az 

európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”, (2) francia 
bekezdés

A klinikai kutatás átültetése a klinikai 
gyakorlatba: beleértve a gyógyszerek jobb 
felhasználását, valamint a viselkedési és a 

A klinikai kutatás átültetése a klinikai 
gyakorlatba: beleértve a gyógyszerek jobb 
felhasználását (tekintettel például az 
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szervezeti beavatkozások, illetőleg a 
gyógymódok és az egészségügyi 
technológiák megfelelő alkalmazását is. A 
kutatás különös hangsúlyt helyez a betegek 
biztonságára: a helyes klinikai gyakorlat 
felkutatására; az egészségügyi alap- és 
szakellátásban a klinikai döntéshozatal 
megértésére; valamint a tényadatokon 
alapuló gyógyítás és a betegek felelős 
helyzetbe hozásának elősegítésére. A 
tevékenység a stratégiák összehasonlító 
értékelésére; valamint a farmakovigilanciai 
tényadatok és a beteg sajátosságai (például 
genetikai hajlama, kora, neme és 
együttműködési készsége) és a 
költséghatékonyság figyelembevételével a 
különböző beavatkozások és gyógyszerek 
hatásainak kutatására összpontosít.

antibiotikum rezisztencia kialakulásának 
elkerülésére), valamint a viselkedési és a 
szervezeti beavatkozások, illetőleg a 
gyógymódok és az egészségügyi 
technológiák megfelelő alkalmazását is. A 
kutatás különös hangsúlyt helyez a betegek 
biztonságára: a helyes klinikai gyakorlat 
felkutatására; az egészségügyi alap- és 
szakellátásban a klinikai döntéshozatal 
megértésére; valamint a tényadatokon 
alapuló gyógyítás és a betegek felelős 
helyzetbe hozásának elősegítésére. A 
tevékenység a stratégiák összehasonlító 
értékelésére; valamint a farmakovigilanciai 
tényadatok és a beteg sajátosságai (például 
genetikai hajlama, kora, neme és 
együttműködési készsége) és a 
költséghatékonyság figyelembevételével a 
különböző beavatkozások és gyógyszerek 
hatásainak kutatására összpontosít.

Or. de

Indokolás

Az antibiotikum rezisztencia egy növekvő súlyosságú probléma az iparosodott nyugati 
országokban, amely több halálesethez, illetve az egészségügyi szolgáltatások területén nagyon 
magas költségekhez vezetett.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás 280
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (3) pont „Az 

európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”, (2) francia 
bekezdés

A klinikai kutatás átültetése a klinikai 
gyakorlatba: beleértve a gyógyszerek jobb 
felhasználását, valamint a viselkedési és a 
szervezeti beavatkozások, illetőleg a 
gyógymódok és az egészségügyi 
technológiák megfelelő alkalmazását is. A 
kutatás különös hangsúlyt helyez a betegek 
biztonságára: a helyes klinikai gyakorlat 
felkutatására; az egészségügyi alap- és 
szakellátásban a klinikai döntéshozatal 

A klinikai kutatás átültetése a klinikai 
gyakorlatba: beleértve a gyógyszerek jobb 
felhasználását, valamint a viselkedési és a 
szervezeti beavatkozások, illetőleg a 
gyógymódok és az egészségügyi 
technológiák megfelelő alkalmazását is. A 
kutatás különös hangsúlyt helyez a betegek 
biztonságára: a helyes klinikai gyakorlat 
felkutatására; az egészségügyi alap- és 
szakellátásban a klinikai döntéshozatal 
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megértésére; valamint a tényadatokon 
alapuló gyógyítás és a betegek felelős 
helyzetbe hozásának elősegítésére. A 
tevékenység a stratégiák összehasonlító 
értékelésére; valamint a farmakovigilanciai 
tényadatok és a beteg sajátosságai (például 
genetikai hajlama, kora, neme és 
együttműködési készsége) és a 
költséghatékonyság figyelembevételével a 
különböző beavatkozások és gyógyszerek 
hatásainak kutatására összpontosít.

megértésére; a tényadatokon alapuló 
gyógyítás és a betegek felelős helyzetbe 
hozásának elősegítésére; valamint a betegek 
személyes és társadalmi önállóságának 
fokozását célzó beavatkozások 
szisztematikus alkalmazásának a 
fejlesztésére. A tevékenység a stratégiák 
összehasonlító értékelésére; valamint a 
farmakovigilanciai tényadatok és a beteg 
sajátosságai (például genetikai hajlama, 
kora, neme és együttműködési készsége) és 
a költséghatékonyság figyelembevételével a 
különböző beavatkozások és gyógyszerek 
hatásainak kutatására összpontosít.

Or. it

Indokolás

A betegek életminősége szorosan összefügg az önállóságuk fokával, amelyet ebből 
következően meg kell említeni az európai polgárok egészségügyi ellátásának optimalizálását 
szolgáló célok között.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 281
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (3) pont „Az 

európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”, (3) francia 
bekezdés

– Az egészségügyi rendszerek minősége, 
szolidaritása és fenntarthatósága: annak 
megalapozása, hogy az egyes országok 
egészségügyi rendszereiket mások 
tapasztalatainak fényében, a nemzeti 
sajátosságok és a népesség jellemzőinek 
(öregedés, mobilitás, migráció, iskolai 
végzettség, társadalmi-gazdasági helyzet és a 
munka változó világa stb.) fontosságát 
figyelembe véve alakíthassák. A 
tevékenység az egészségügyi rendszerek 
szervezeti, finanszírozási és szabályozási 
kérdéseire, gyakorlati megvalósítására és 

Az egészségügyi rendszerek minősége, 
szolidaritása és fenntarthatósága: annak 
megalapozása, hogy az egyes országok 
egészségügyi rendszereiket mások 
tapasztalatainak fényében, a nemzeti 
sajátosságok és a népesség jellemzőinek 
(öregedés, mobilitás, migráció, iskolai 
végzettség, társadalmi-gazdasági helyzet és a 
munka változó világa stb.) fontosságát 
figyelembe véve alakíthassák. A hátrányos 
helyzetű lakosság egészségügyi ellátásához 
való hozzáférés, ideértve a fogyatékos 
személyeket is. A tevékenység az 
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eredményeire (eredményességére, 
hatékonyságára és méltányosságára) 
összpontosít. Különös figyelmet kapnak a 
beruházási kérdések és a humán erőforrások.

egészségügyi rendszerek szervezeti, 
finanszírozási és szabályozási kérdéseire, 
gyakorlati megvalósítására és eredményeire 
(eredményességére, hatékonyságára és 
méltányosságára) összpontosít. Különös 
figyelmet kapnak a beruházási kérdések és a 
humán erőforrások.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi ellátásnak a hátrányos helyzetű csoportokhoz való eljutását meg kell 
vizsgálni.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 282
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (3) pont „Az 

európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”, (3a) francia 
bekezdés (új)

– A kiegészítő és alternatív gyógyszerek 
felhasználása és potenciális előnyei: a 
kiegészítő és alternatív gyógyszerekkel 
kapcsolatos sikeres beavatkozások 
azonosítása az európai polgárok 
egészségének javítására.

Or. en

Indokolás

Egyre gyakrabban hasnzálnak az EU polgárok CAM megközelítéseket az egészségügyi ellátás 
részeként, ennek ellenére ezek a megközelítések nem kaptak még jelentős kutatási támogatást. 
A CAM megközelítéseket mint az antimikrobiális ellenállás növekvő problémájára való 
potenciális részleges választ szisztematikusan kutatni kell.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 283
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Tevékenységek” cím, (3) pont „Az 

európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”, (3b) francia 
bekezdés (új)
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– A környezeti vagy munkával kapcsolatos 
stressz-tényezők által okozott betegségekre 
(mint az asztma és az allergiák) irányuló 
átültető kutatás.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás 284
I. melléklet, „Témák” rész, „Egészségügy” alcím, „Nemzetközi együttműködés” cím, (1) 

bekezdés

A nemzetközi együttműködés a téma 
szerves alkotóeleme, és különösen fontos a 
globális egészségügyi problémákat, mint 
például az antimikrobiális gyógyszerekkel 
szembeni rezisztenciát, a HIV-et/AIDS-t, a
maláriát, a tuberkulózist és az újonnan 
fellépő, akár egész világrészekre kiterjedő 
járványt okozó fertőző betegségeket érintő 
területeken. Az együttműködés a 
nemzetközi kezdeményezések, mint például 
a globális HIV-védőoltási program 
prioritásainak kitűzésére is kiterjedhet. Ha
megszilárdul a klinikai kutatás területén az 
Európa és a fejlődő országok közötti hosszú 
távú, fenntartható partnerség, akkor elért 
eredményei és jövőbeni szükségletei 
függvényében további támogatást kap  az 
„Európai és Fejlődő Országok Klinikai 
Kísérletek Területén Létrejött Partnersége” 
(EDCTP) elnevezésű program. Az EDCTP 
program középpontjában továbbra is az 
Afrika szubszaharai régiójában jelen lévő 
három betegséggel szembeni új védőoltások, 
mikrobaölők és gyógyszerek kifejlesztésére 
irányuló fejlett klinikai vizsgálatok állnak.

A nemzetközi együttműködés két prioritásra 
összpontosít, név szerint: fejlett országokkal 
való együttműködés kölcsönös érdekeltségi 
témákban, elsősorban a jelen témával 
szorosan összefüggő témákban; valamint a 
fejlődő országokkal való együttműködés a 
globális egészségügyi problémákban, mint 
például az antimikrobiális gyógyszerekkel 
szembeni rezisztencia, a HIV/AIDS, a 
malária, a tuberkulózis és az újonnan 
fellépő, akár egész világrészekre kiterjedő 
járványt okozó fertőző betegségek. Az 
együttműködés a nemzetközi 
kezdeményezések, mint például a globális 
HIV-védőoltási program prioritásainak 
kitűzésére is kiterjedhet. Egy külső 
tudományos és technikai felmérés és a 
programbizottság véleménye függvényében, 
illetve ha megszilárdul a klinikai kutatás 
területén az Európa és a fejlődő országok 
közötti hosszú távú, fenntartható partnerség, 
akkor elért eredményei, és jövőbeni 
szükségletei értékelésének függvényében 
további támogatást kap az „Európai és 
Fejlődő Országok Klinikai Kísérletek 
Területén Létrejött Partnersége” (EDCTP) 
elnevezésű program. Az EDCTP program 
középpontjában továbbra is az Afrika 
szubszaharai régiójában jelen lévő három 
betegséggel szembeni új védőoltások, 
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mikrobaölők és gyógyszerek kifejlesztésére 
irányuló fejlett klinikai vizsgálatok állnak.

Or. es

Indokolás

Kiemeli a régi 59. módosítást. Nagy jelentőségű a klinikai próbák platform, de vitatható a 
jelenlegi hatékonysági szint és munkamódszer. Folytatni kell ezt a munkát, de csak ha sikerült 
megoldani a problémákat.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 285
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 

„Célkitűzés” cím

Az európai tudásalapú biogazdaság  
felépítése a tudomány, az ipar és más 
érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével, az 
új és a kialakulóban lévő kutatási 
lehetőségek kiaknázásával, amelyek választ 
adnak korunk társadalmi és gazdasági 
kihívásaira: a biztonságosabb, 
egészségesebb és jobb minőségű élelmiszer 
iránti egyre növekvő igényre az állatok 
jóléte és a vidéki környezet 
figyelembevételével; a megújuló biológiai 
erőforrások fenntartható felhasználására és 
előállítására; a járványos állatbetegségek és 
a zoonózis, valamint az élelmiszerekkel 
összefüggő rendellenességek egyre növekvő 
kockázataira; a mezőgazdasági és a halászati 
termelés fenntarthatóságának és 
biztonságosságának különösen az 
éghajlatváltozás miatti veszélyeztetettségére.

Az európai tudásalapú biogazdaság  
felépítése a tudomány, az ipar és más 
érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével, a 
jövőbeni fenntartható mezőgazdaság 
céljainak biztonságos, költség-hatékony és 
környezetbarát módon való elérése 
lehetőségének megvizsgálásával, és az új és 
a kialakulóban lévő kutatási lehetőségek 
kiaknázásával, amelyek választ adnak 
korunk társadalmi és gazdasági kihívásaira: 
a biztonságosabb, egészségesebb és jobb 
minőségű élelmiszer iránti egyre növekvő 
igényre az állatok jóléte és a vidéki 
környezet figyelembevételével; a megújuló 
biológiai erőforrások fenntartható 
felhasználására és előállítására; a járványos 
állatbetegségek és a zoonózis, valamint az 
élelmiszerekkel összefüggő 
rendellenességek egyre növekvő 
kockázataira; a mezőgazdasági és a halászati 
termelés fenntarthatóságának és 
biztonságosságának különösen az 
éghajlatváltozás miatti veszélyeztetettségére;
és a magas minőségű élelmiszerre való 
növekvő igény, figyelembe véve az 
állatjóléti és vidéki körülményeket.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás 286
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 

„Végrehajtás” cím, (1) bekezdés

A téma megerősíti az európai tudásalapú 
biogazdaság tudásalapját, gondoskodik a 
nélkülözhetetlen innovációról és megadja a 
szükséges politikai támogatást. A kutatás a 
biológiai erőforrások fenntartható 
előállítására és felhasználására, valamint az 
azokkal való gazdálkodásra, különösen az 
élettudományokra, a biotechnológiára és a 
más technológiákkal való konvergenciára 
összpontosít új, ökológiai szempontból 
hatékony és versenyképes európai 
mezőgazdasági, halászati, akvakultúra-, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztése érdekében. A kutatás 
nagyban hozzájárul az európai uniós 
szakpolitikák és jogi környezet 
végrehajtásához és kialakításához, és 
előmozdítja és támogatja különösen: a közös 
agrárpolitikát; a mezőgazdasági és a 
kereskedelmi kérdéseket; az élelmiszer-
biztonsági előírásokat; a közösségi állat-
egészségügyi politikát, a járványvédelmi és 
a jóléti előírásokat; a környezetvédelmet és a
biológiai sokféleséget; az EU erdészeti 
stratégiáját; valamint a halászat és az 
akvakultúra fenntartható fejlődését célzó 
közös halászati politikát. A kutatás emellett 
a felsorolt politikák értékelése, kialakítása és 
figyelemmel kísérése érdekében új mutatók 
kidolgozására és a meglévők 
továbbfejlesztésére is törekszik.

A téma megerősíti az európai tudásalapú 
biogazdaság tudásalapját, gondoskodik a 
nélkülözhetetlen innovációról és megadja a 
szükséges politikai támogatást. A kutatás a 
biológiai erőforrások fenntartható 
előállítására és felhasználására, valamint az 
azokkal való gazdálkodásra, különösen az 
élettudományokra, a biotechnológiára és a 
más technológiákkal való konvergenciára 
összpontosít új, ökológiai szempontból 
hatékony és versenyképes európai 
mezőgazdasági, halászati, akvakultúra-, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztése érdekében. A kutatás, 
a többi érintettel, mint a környezetvédelmi 
vagy fogyasztóvédelmi szervezetekkel való 
konzultációt követően, és az ő álláspontjuk 
figyelembe vételével nagyban hozzájárulhat
az európai uniós szakpolitikák és jogi 
környezet végrehajtásához és kialakításához, 
és előmozdítja és támogatja különösen: a 
közös agrárpolitikát; a mezőgazdasági és a 
kereskedelmi kérdéseket; az élelmiszer-
biztonsági előírásokat; a közösségi állat-
egészségügyi politikát, a járványvédelmi és 
a jóléti előírásokat; a környezetvédelmet és a 
biológiai sokféleséget; az EU erdészeti 
stratégiáját; valamint a halászat és az 
akvakultúra fenntartható fejlődését célzó 
közös halászati politikát. A kutatás emellett 
a felsorolt politikák értékelése, kialakítása és 
figyelemmel kísérése érdekében új mutatók 
kidolgozására és a meglévők 
továbbfejlesztésére is törekszik.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan, Glenys Kinnock

Módosítás 287
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 

„Végrehajtás” cím, (2) bekezdés

A 90 %-ban KKV-kból álló mezőgazdasági 
alapú élelmiszeripar különösen nagy 
mértékben részesül számos kutatási 
tevékenység eredményeiből, ideértve a 
célzott terjesztési és a technológiaátadási 
tevékenységeket is, különösen a fejlett, 
ökológiai szempontból hatékony 
technológiák, módszerek és folyamatok 
integrálása és alkalmazása, illetőleg a 
szabványok kidolgozása vonatkozásában. A 
bio-, nano- és információs és 
kommunikációs technológiákkal foglalkozó, 
csúcstechnológiát alkalmazó induló 
vállalkozások várhatóan jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növénynemesítés, a fejlett 
haszonnövények és a növényvédelem, az 
élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-
minőségügy fejlett kimutatási és ellenőrzési 
technológiái, valamint az új ipari
biofolyamatok területén folyó kutatásokhoz.

A 90 %-ban KKV-kból álló mezőgazdasági 
alapú élelmiszeripar különösen nagy 
mértékben részesül számos kutatási 
tevékenység eredményeiből, ideértve a 
célzott terjesztési és a technológiaátadási 
tevékenységeket is, különösen a fejlett, 
ökológiai szempontból hatékony 
technológiák, módszerek és folyamatok 
integrálása és alkalmazása, illetőleg a 
szabványok kidolgozása vonatkozásában. A 
bio-, nano- és információs és 
kommunikációs technológiákkal foglalkozó, 
csúcstechnológiát alkalmazó induló 
vállalkozások várhatóan jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növénynemesítés, a fejlett 
haszonnövények és a növényvédelem, az 
élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-
minőségügy fejlett kimutatási és ellenőrzési 
technológiái, valamint az új ipari 
biofolyamatok területén folyó kutatásokhoz. 
A keretprogram támogatásait nem lehet a 
genetikailag módosított (GM) termények 
fejlesztésére fordítani.

Or. en

Indokolás

Mivel a GM termények hatása az emberi egészségre és a környezetre egyelőre ismeretlen, az 
ilyen terményekre nem lehet közösségi támogatásokat lekötni.



AM\614619HU.doc 77/109 PE 374.083v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás 288
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 

„Végrehajtás” cím, (2) bekezdés
A 90 %-ban KKV-kból álló mezőgazdasági 
alapú élelmiszeripar különösen nagy 
mértékben részesül számos kutatási 
tevékenység eredményeiből, ideértve a 
célzott terjesztési és a technológiaátadási 
tevékenységeket is, különösen a fejlett, 
ökológiai szempontból hatékony 
technológiák, módszerek és folyamatok 
integrálása és alkalmazása, illetőleg a 
szabványok kidolgozása vonatkozásában. A 
bio-, nano- és információs és 
kommunikációs technológiákkal foglalkozó, 
csúcstechnológiát alkalmazó induló 
vállalkozások várhatóan jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növénynemesítés, a fejlett 
haszonnövények és a növényvédelem, az 
élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-
minőségügy fejlett kimutatási és ellenőrzési 
technológiái, valamint az új ipari 
biofolyamatok területén folyó kutatásokhoz.

Mindenekelőtt a kisméretű iparágakban 
megfigyelhetően a 90 %-ban KKV-kból álló 
mezőgazdasági alapú élelmiszeripar 
különösen nagy mértékben részesül számos 
kutatási tevékenység eredményeiből, 
ideértve a célzott terjesztési és a 
technológiaátadási tevékenységeket is, 
különösen a fejlett, ökológiai szempontból 
hatékony technológiák, módszerek és 
folyamatok integrálása és alkalmazása, 
illetőleg a szabványok kidolgozása 
vonatkozásában. A bio-, nano- és 
információs és kommunikációs 
technológiákkal foglalkozó, 
csúcstechnológiát alkalmazó induló 
vállalkozások várhatóan jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növénynemesítés, a fejlett 
haszonnövények és a növényvédelem, az 
élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-
minőségügy fejlett kimutatási és ellenőrzési 
technológiái, valamint az új ipari 
biofolyamatok területén folyó kutatásokhoz.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 596-os 
módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Módosítás 289
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 

„Végrehajtás” cím, (3) bekezdés

Több, a növényi genomika és a 
biotechnológia, az erdészeti és az erdő alapú 
iparágak, a globális állategészségügy, az 
állattenyésztés, az élelmiszeripar, az 
akvakultúra, valamint az ipari 
biotechnológia területén működő európai 
technológiai platform is hozzájárul a téma 

Több, a növényi genomika és a 
biotechnológia, az erdészeti és az erdő alapú 
iparágak, a globális állategészségügy, az 
állattenyésztés (különös tekintettel a 
madárinfluenzára és a 
baromfitenyésztésnek az arra való 
hatására), az élelmiszeripar, az akvakultúra, 
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közös kutatási prioritásainak kitűzéséhez, a 
lehetséges jövőbeni nagyobb 
kezdeményezések, mint például a 
biomasszából előállítható alapvegyszerek 
(növényi sejtfal, bioüzemanyag, 
biopolimerek) gyártására vonatkozó 
demonstrációs projektek kijelöléséhez, 
valamint az összes érintett széles körű 
részvételéhez és együttműködéséhez. Az 
ERA-Net-projektekkel, a technológiai 
platformokkal és más érintett szereplőkkel, 
mint például a mezőgazdasági kutatások 
állandó bizottságával (SCAR) vagy a 
későbbiekben a tengerkutatás 
összehangolására esetleg létrehozandó 
európai struktúrával szoros 
együttműködésben lehetőség szerint elő kell 
segíteni a nemzeti kutatási programok 
összehangolására irányuló cselekvéseket.

valamint az ipari biotechnológia területén 
működő európai technológiai platform is 
hozzájárul a téma közös kutatási 
prioritásainak kitűzéséhez, a lehetséges 
jövőbeni nagyobb kezdeményezések, mint
például a biomasszából előállítható 
alapvegyszerek (növényi sejtfal, 
bioüzemanyag, biopolimerek) gyártására 
vonatkozó demonstrációs projektek 
kijelöléséhez, valamint az összes érintett 
széles körű részvételéhez és 
együttműködéséhez. 

Or. en

Indokolás

Egyre nagyobb az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a madárinfluenza gyors terjedését a 
világ bizonyos területein nem kizárólag a természet irányítja, hanem a kereskedelmi 
tevékenységek is. A vadon élő madarak kiterjedt ellenőrzése ellenére a tudósok ritkán találtak 
élő madarat, amely a madárinfluenzát annak magasan patogenikus formájában hordozta, 
amely azt mutatja, hogy az élő madarak nem hatékony terjesztői a vírusnak. Sokkal 
valószínűbb, hogy a vírus a baromfi, a baromfitermékek vagy a baromfifarmokról származó 
fertőzött anyagok (mint az állati táp és trágya) mozgásával terjed. Erre a fajta mozgásra 
azonban a nemzetközi hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak. Emiatt nagyon fontos a 
baromitenyésztés által a madárinfluenza terjesztésében játszott szerep megvizsgálása.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 290
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (1) francia bekezdés

– Elősegítő kutatás a biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények és állatok) 
előállítását és az azokkal való gazdálkodást 
hosszú távon elsősorban meghatározó 

– Elősegítő kutatás a biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények és állatok) 
előállítását és az azokkal való gazdálkodást 
hosszú távon elsősorban meghatározó 
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tényezőkre vonatkozóan, beleértve a 
biológiai sokféleség és az érintett biológiai 
rendszerekben található új bioaktív 
molekulák kiaknázását is. A kutatás kiterjed 
az „-omika” technológiákra, mint például a 
genomikára, a proteomikára, a 
metabolomikára és a konvergáló 
technológiákra, valamint ezek 
rendszerbiológiai megközelítésekbe történő 
beépítésére, továbbá alapvető eszközök és 
technológiák kifejlesztésére (beleértve a 
bioinformatikát és a vonatkozó adatbázisok 
létrehozását is) és a fajcsoportokon belüli 
fajták azonosítására vonatkozó módszerekre.

tényezőkre vonatkozóan, beleértve a 
biológiai sokféleség és az érintett biológiai 
rendszerekben található új bioaktív 
molekulák kiaknázását is. A kutatás kiterjed 
az „-omika” technológiákra, mint például a 
genomikára, a proteomikára, a 
metabolomikára és a konvergáló 
technológiákra, valamint ezek 
rendszerbiológiai megközelítésekbe történő 
beépítésére, továbbá alapvető eszközök és 
technológiák kifejlesztésére (beleértve a 
bioinformatikát és a vonatkozó adatbázisok 
létrehozását is) és a fajcsoportokon belüli 
fajták azonosítására vonatkozó módszerekre.

Bár a biológiai sokszínűség kiaknázása 
említésre kerül, annak védelméről nincs 
szó. Világosan ki kell mondani, hogy a 
biológiai sokszínűség és molekuláris 
jellemzésének megvizsgálása a védelmét, 
nem csak a kiaknázás új módjainak 
azonosítását célozzák. A környezetvédelem 
és -megörzés a biológiai erőforrások 
fenntartható gazdálkodásának központi 
elemei. A „Környezet” témával való jobb 
integrációt ebben az értelemben kell 
jellemezni.

Or. en

Indokolás

A diverzitás-veszteség gyorsan terjed, és az ember által létesített gyárak nem tudják pótólni 
azt, amit elvesztünk. 

Fontos a DNS taxonómiának a modern biotechnológiai és bioinformatikai eszközökkel 
felszerelt laboratóriumokban való fejlesztése és végrehajtása, amely felgyorsítaná a biológiai 
diverzitás helyreállítását, új lehetőségeket nyitna az ökológiai kutatásoknak és biztosítaná a 
biodiverzitás védelmét.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás 291
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 



PE 374.083v01-00 80/105 AM\614619HU.doc

külső fordítás

HU

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (2) francia bekezdés

A fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozása a környezeti hatások 
csökkentésével párhuzamosan a 
mezőgazdaságban, az erdészetben, a 
halászatban és az akvakultúrában új 
technológiák, berendezések, 
figyelőrendszerek, növények és termelési 
rendszerek kifejlesztése, a halgazdálkodás
tudományos és műszaki bázisának 
továbbfejlesztése, valamint a teljes ökológiai 
rendszerre kiterjedő megközelítés keretében 
a különböző rendszerek közötti 
kölcsönhatások (mezőgazdaság és erdészet, 
halászat és akvakultúra) jobb megértése 
révén. A szárazföldi biológiai erőforrások 
tekintetében különös hangsúlyt kapnak a
kevés alapanyaggal működő termelési 
rendszerek és a biogazdálkodás, az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodás és az 
új takarmányok, valamint a kedvezőbb 
összetételű, nagyobb mechanikai ellenállású, 
hatékonyabb tápanyag-felhasználású és jobb 
felépítésű új növények (haszonnövények és 
fák). Ennek érdekében a kutatás az új 
növényrendszerek és termékek biológiai 
értelemben vett biztonságosságára, 
együttélésére és nyomon követhetőségére 
irányul. A növényegészségügy 
előmozdítására az ökológia, a kártevők 
biológiája, a betegségek és más fenyegetések 
jobb megértése révén, valamint a 
járványkitörések elleni védekezés 
támogatásán és a kártevők elleni védekezés 
fenntartható eszközeinek és technikáinak 
fejlesztésén keresztül kerül sor. A vízi 
környezet biológiai erőforrásai 
vonatkozásában hangsúlyosan kell 
foglalkozni az alapvető biológiai 
funkciókkal, a tenyésztett fajok biztonságos 
és környezetbarát tenyésztési rendszereivel 
és takarmányozásával és a halbiológiával, a 
vegyes halászat dinamikájával, a halászati 
tevékenység és a tengeri ökológiai rendszer 
kölcsönhatásaival, valamint a flottánkénti, 
regionális és többéves gazdálkodási 

A fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozása a környezeti hatások 
csökkentésével párhuzamosan a 
mezőgazdaságban, az erdészetben, a 
halászatban és az akvakultúrában új 
technológiák, berendezések, 
figyelőrendszerek, növények és termelési 
rendszerek kifejlesztése, a hal- és 
terménygazdálkodás tudományos és 
műszaki bázisának továbbfejlesztése 
szelektív növénynemesítésen, 
növényegészségi és optimalizált termelési 
rendszereken keresztül, valamint a teljes 
ökológiai rendszerre kiterjedő megközelítés 
keretében a különböző rendszerek közötti 
kölcsönhatások (mezőgazdaság és erdészet, 
halászat és akvakultúra) jobb megértése 
révén. A szárazföldi biológiai erőforrások 
tekintetében különös hangsúlyt kapnak a 
kevés alapanyaggal működő termelési 
rendszerek és a biogazdálkodás, az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodás és az 
új takarmányok, valamint a kedvezőbb 
összetételű, nagyobb mechanikai ellenállású, 
hatékonyabb tápanyag-felhasználású és jobb 
felépítésű új növények (haszonnövények és 
fák). Ennek érdekében a kutatás az új 
növényrendszerek és termékek biológiai 
értelemben vett biztonságosságára, 
együttélésére és nyomon követhetőségére 
irányul. A növényegészségügy 
előmozdítására az ökológia, a kártevők 
biológiája, a betegségek és más fenyegetések 
jobb megértése révén, valamint a 
járványkitörések elleni védekezés 
támogatásán és a kártevők elleni védekezés 
fenntartható eszközeinek és technikáinak 
fejlesztésén keresztül kerül sor. A vízi 
környezet biológiai erőforrásai 
vonatkozásában hangsúlyosan kell 
foglalkozni az alapvető biológiai 
funkciókkal, a tenyésztett fajok biztonságos 
és környezetbarát tenyésztési rendszereivel 
és takarmányozásával és a halbiológiával, a 
vegyes halászat dinamikájával, a halászati 
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rendszerekkel. tevékenység és a tengeri ökológiai rendszer 
kölcsönhatásaival, valamint a flottánkénti, 
regionális és többéves gazdálkodási 
rendszerekkel.

Or. it

Indokolás

A szelektív tenyésztés valamint a növényegészség és az új termelési rendszerek következtében 
javítani lehet a terményeket. Az adat, a tudás és a növénynemesítés tradicionális vagy 
biotechnológiai módszereiből eredő új kereskedelmi termékekre irányuló különböző genetikai 
kutatásokból származó következtetések átadása elengedhetetlenül fontos az európai 
mezőgazdaság versenyképességének megőrzéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás 292
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (2) francia bekezdés

– A fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozása a környezeti hatások 
csökkentésével párhuzamosan a 
mezőgazdaságban, az erdészetben, a 
halászatban és az akvakultúrában új 
technológiák, berendezések, 
figyelőrendszerek, növények és termelési 
rendszerek kifejlesztése, a halgazdálkodás 
tudományos és műszaki bázisának 
továbbfejlesztése, valamint a teljes ökológiai 
rendszerre kiterjedő megközelítés keretében 
a különböző rendszerek közötti 
kölcsönhatások (mezőgazdaság és erdészet, 
halászat és akvakultúra) jobb megértése 
révén. A szárazföldi biológiai erőforrások 
tekintetében különös hangsúlyt kapnak a 
kevés alapanyaggal működő termelési 
rendszerek és a biogazdálkodás, az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodás és az 
új takarmányok, valamint a kedvezőbb 
összetételű, nagyobb mechanikai ellenállású, 
hatékonyabb tápanyag-felhasználású és jobb 
felépítésű új növények (haszonnövények és 

– A fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozása a környezeti hatások 
csökkentésével párhuzamosan a 
mezőgazdaságban, az erdészetben, a 
halászatban és az akvakultúrában új 
technológiák, berendezések, 
figyelőrendszerek, növények és termelési 
rendszerek kifejlesztése, a halgazdálkodás 
tudományos és műszaki bázisának 
továbbfejlesztése, valamint a teljes ökológiai 
rendszerre kiterjedő megközelítés keretében 
a különböző rendszerek közötti 
kölcsönhatások (mezőgazdaság és erdészet, 
halászat és akvakultúra) jobb megértése 
révén. A szárazföldi biológiai erőforrások 
tekintetében különös hangsúlyt kapnak a 
kevés alapanyaggal működő termelési 
rendszerek és a biogazdálkodás, az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodás és az 
új takarmányok, valamint a kedvezőbb 
összetételű, nagyobb mechanikai ellenállású, 
hatékonyabb tápanyag-felhasználású és jobb 
felépítésű új növények (haszonnövények és 
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fák). Ennek érdekében a kutatás az új 
növényrendszerek és termékek biológiai 
értelemben vett biztonságosságára, 
együttélésére és nyomon követhetőségére 
irányul. A növényegészségügy 
előmozdítására az ökológia, a kártevők 
biológiája, a betegségek és más fenyegetések 
jobb megértése révén, valamint a 
járványkitörések elleni védekezés 
támogatásán és a kártevők elleni védekezés 
fenntartható eszközeinek és technikáinak 
fejlesztésén keresztül kerül sor. A vízi 
környezet biológiai erőforrásai 
vonatkozásában hangsúlyosan kell 
foglalkozni az alapvető biológiai 
funkciókkal, a tenyésztett fajok biztonságos 
és környezetbarát tenyésztési rendszereivel 
és takarmányozásával és a halbiológiával, a 
vegyes halászat dinamikájával, a halászati 
tevékenység és a tengeri ökológiai rendszer 
kölcsönhatásaival, valamint a flottánkénti, 
regionális és többéves gazdálkodási 
rendszerekkel.

fák). Ennek érdekében a kutatás az új 
növényrendszerek és termékek biológiai 
értelemben vett biztonságosságára, 
együttélésére és nyomon követhetőségére 
irányul. A növényegészségügy 
előmozdítására az ökológia, a kártevők 
biológiája, a betegségek és más fenyegetések 
jobb megértése révén, valamint a 
járványkitörések elleni védekezés 
támogatásán és a kártevők elleni védekezés 
fenntartható eszközeinek és technikáinak 
fejlesztésén keresztül kerül sor. A vízi 
környezet biológiai erőforrásai 
vonatkozásában hangsúlyosan kell 
foglalkozni az alapvető biológiai 
funkciókkal, a tenyésztett fajok biztonságos 
és környezetbarát tenyésztési rendszereivel 
és takarmányozásával és a halbiológiával, a 
vegyes halászat dinamikájával, a halászati 
tevékenység és a tengeri ökológiai rendszer 
kölcsönhatásaival, valamint a flottánkénti, 
regionális és többéves gazdálkodási 
rendszerekkel.

Ez a téma világosan érinti a mezőgazdasági 
biotechnológiát, egy témát, amely mindig a 
lakosság nyílt ellenzését váltja ki. Amíg a 
megfogalmazás olyan, aminek alapján a 
biotechnológiáknak az erőforrások 
javítására valamint az egészség és a 
környezet javítására való felhasználása 
érthető lehet egy szakértő olvasó számára, 
egy világosabb nyilatkozatra van szükség, 
hogy a módosítás a lakosság egészségének 
és biztonságának növelését szolgája.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági biotechnológia teljes területét jellemzi a nem tudományos alap és előítélet. 
Világos, hogy a tudományos kutatásnak ez a területe széles körben hozzájárulhat az emberi 
egészséghez és az emberi biztonsághoz. Szükség lesz a tapasztalati feltételek, valamint a 
laboratóriumi és a terepen végzett kísérletek meghatározására, de az ezen a területen elért 
fejlődés létfontosságú lesz a versenyképességhez és az európai lakosság jólétéhez.
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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás 293
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (2) francia bekezdés

– A fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozása a környezeti hatások 
csökkentésével párhuzamosan a 
mezőgazdaságban, az erdészetben, a 
halászatban és az akvakultúrában új 
technológiák, berendezések, 
figyelőrendszerek, növények és termelési 
rendszerek kifejlesztése, a halgazdálkodás 
tudományos és műszaki bázisának 
továbbfejlesztése, valamint a teljes ökológiai 
rendszerre kiterjedő megközelítés keretében 
a különböző rendszerek közötti 
kölcsönhatások (mezőgazdaság és erdészet, 
halászat és akvakultúra) jobb megértése 
révén. A szárazföldi biológiai erőforrások 
tekintetében különös hangsúlyt kapnak a 
kevés alapanyaggal működő termelési 
rendszerek és a biogazdálkodás, az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodás és az 
új takarmányok, valamint a kedvezőbb 
összetételű, nagyobb mechanikai ellenállású, 
hatékonyabb tápanyag-felhasználású és jobb 
felépítésű új növények (haszonnövények és 
fák). Ennek érdekében a kutatás az új 
növényrendszerek és termékek biológiai 
értelemben vett biztonságosságára, 
együttélésére és nyomon követhetőségére 
irányul. A növényegészségügy 
előmozdítására az ökológia, a kártevők 
biológiája, a betegségek és más fenyegetések 
jobb megértése révén, valamint a 
járványkitörések elleni védekezés 
támogatásán és a kártevők elleni védekezés 
fenntartható eszközeinek és technikáinak 
fejlesztésén keresztül kerül sor. A vízi 
környezet biológiai erőforrásai 
vonatkozásában hangsúlyosan kell 
foglalkozni az alapvető biológiai 
funkciókkal, a tenyésztett fajok biztonságos 
és környezetbarát tenyésztési rendszereivel 

A fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozása a környezeti hatások 
csökkentésével párhuzamosan a 
mezőgazdaságban, az erdészetben, a 
halászatban és az akvakultúrában új 
technológiák, berendezések, 
figyelőrendszerek, növények és termelési 
rendszerek kifejlesztése, a halgazdálkodás 
tudományos és műszaki bázisának 
továbbfejlesztése, valamint a teljes ökológiai 
rendszerre kiterjedő megközelítés keretében 
a különböző rendszerek közötti 
kölcsönhatások (mezőgazdaság és erdészet, 
halászat és akvakultúra) jobb megértése 
révén. A szárazföldi biológiai erőforrások 
tekintetében különös hangsúlyt kapnak a 
kevés alapanyaggal működő termelési 
rendszerek és a biogazdálkodás, az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodás és az 
új takarmányok, valamint a kedvezőbb 
összetételű, nagyobb mechanikai ellenállású, 
hatékonyabb tápanyag-felhasználású és jobb 
felépítésű új növények (haszonnövények és 
fák). Ennek érdekében a kutatás az új 
növényrendszerek és termékek biológiai 
értelemben vett biztonságosságára,
együttélésére és nyomon követhetőségére 
irányul. A növényegészségügy 
előmozdítására az ökológia, a kártevők 
biológiája, a betegségek és más fenyegetések 
jobb megértése révén, valamint a 
járványkitörések elleni védekezés 
támogatásán és a kártevők elleni védekezés 
fenntartható eszközeinek és technikáinak 
fejlesztésén keresztül kerül sor. Fejlett 
módszereket kell kidolgozni a talaj-
termőképesség ellenőrzésére, megörzésére 
és fokozására. A vízi környezet biológiai 
erőforrásai vonatkozásában hangsúlyosan 
kell foglalkozni az alapvető biológiai 
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és takarmányozásával és a halbiológiával, a 
vegyes halászat dinamikájával, a halászati 
tevékenység és a tengeri ökológiai rendszer 
kölcsönhatásaival, valamint a flottánkénti, 
regionális és többéves gazdálkodási 
rendszerekkel.

funkciókkal, a tenyésztett fajok biztonságos 
és környezetbarát tenyésztési rendszereivel 
és takarmányozásával és a halbiológiával, a 
vegyes halászat dinamikájával, a halászati 
tevékenység és a tengeri ökológiai rendszer 
kölcsönhatásaival, valamint a flottánkénti, 
regionális és többéves gazdálkodási 
rendszerekkel.

Or. en

Indokolás

A talaj termőképességének közelmúltbeli felmérései aggasztó csökkenést mutatnak a talaj 
termőképességének globális minőségében, amely az emberiség hosszútávú képességét 
veszélyezteti, hogy önmagát élelmezze. Csökken az organikus anyagok tartalma a 
termőföldben, és nő az eróziós ráta, melyet valószínüleg az intenzív megzőgazdasági termelés 
okozott, amely hosszú távon nem tartható fenn.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás 294
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím,

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (4a) francia bekezdés (új)

- A mezőgazdasági, tenger- és 
erdőpolitikával kapcsolatos kutatás, 
beleértve a Közös Agrárpolitika 
reformjának és a WTO dohai 
fordulójának gazdasági, társadalmi és 
regionális hatásait, az EU bővítésnek a 
régi és új tagállamok mezőgazdaságára 
és vidékfejlesztésére gyakorolt hatását, 
és a mezőgazdasági, tenger- és 
erdőalapú termékek piaci lehetőségeit.

Or. en

Indokolás

Az „Együttműködés” egyedi program külön hangsúlyozza a mezőgazdasággal kapcsolatos 
politikai témákra irányuló kutatást, mivel az új európai és globális trendeknek köszönhetően 
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az EU-ban jelenleg a közös agrárpolitika talán legjelentősebb, úttörő jellegű átalakítása 
zajlik.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás 295
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (2) pont, (5) francia bekezdés

– Az emberi egészség és a környezet 
védelme az élelmiszer- és a takarmánylánc, 
illetőleg a környezet kölcsönhatásának jobb 
megértése révén. A tevékenység keretében 
tanulmányozni kell az élelmiszer-
szennyezőket és ezek egészségre gyakorolt 
hatását, és hatékonyabb eszközöket és 
módszereket kell kifejleszteni az élelmiszer-
és a takarmányláncoknak a környezetre 
gyakorolt hatásai értékelésére. Az 
élelmiszerlánc minőségének és 
integritásának biztosítása érdekében új 
áruláncanalízis-modelleket és totális 
élemiszerlánc-gazdálkodási koncepciókat 
kell kidolgozni, és figyelembe kell venni a 
fogyasztói vonatkozásokat is.

– Az emberi egészség és a környezet 
védelme az élelmiszer- és a takarmánylánc, 
illetőleg a környezet kölcsönhatásának jobb 
megértése révén. A tevékenység keretében 
tanulmányozni kell az élelmiszer-
szennyezőket és ezek egészségre gyakorolt 
hatását, és hatékonyabb eszközöket és 
módszereket kell kifejleszteni az élelmiszer-
és a takarmányláncoknak a környezetre 
gyakorolt hatásai értékelésére. Az 
élelmiszerlánc minőségének és 
integritásának biztosítása érdekében új 
áruláncanalízis-modelleket és totális 
élemiszerlánc-gazdálkodási koncepciókat 
kell kidolgozni, és figyelembe kell venni a 
fogyasztói vonatkozásokat; a nyomon 
követhetőséget biztosító új módszerek 
fejlesztését (a GM és a nem-GM 
szervezetekre is); az állati táp és az 
állatorvosi gyógyászati módszerek 
következményét az emberi egészségre nézve.

Or. de

Indokolás

Szükség van a nyomon követhetőség biztosító új módszerek kidolgozására a fogyasztói 
bizalom érdekében. Ugyanez vonatkozik a használt állati táp és gyógyszerek emberre 
gyakorolt egészségi következményeire.
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Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer a Zöldek/Efa csoport
nevében

Módosítás 296
I. melléklet, „Témák” rész, „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (3) pont, (1) francia bekezdés

– Az energetikai és ipari célú szárazföldi és 
tengeri biomassza-előállítás tudásalapjának 
megerősítése és technológiáinak fejlesztése. 
Ennek keretében foglalkozni kell a 
növények, az állatok és a mikrobák 
genomikájával és metabolomikájával annak 
céljából, hogy a nagy hozzáadott értékű 
termékekké történő optimális átalakítás 
érdekében javítható legyen a nyersanyagok 
és a biomassza-alapanyagok hatékonysága 
és összetétele, miközben új forrásként 
természetes vagy javított szárazföldi és vízi 
szervezetek felhasználására is sor kerül. Ez 
teljes mértékben magában foglalja a 
biotermékekkel kapcsolatos gazdálkodási 
gyakorlat, szállítás, tárolás és forgalomba 
hozatal életciklus-analízisét. Ennek 
megfelelően, a biomassza-finomításban rejlő 
lehetőségek teljes kihasználása érdekében 
foglalkozni kell az ipari biotechnológiák 
teljes haszonnövényláncra kiterjedő 
alkalmazásával, valamint a kapcsolódó 
társadalmi-gazdasági, agronómiai, ökológiai 
és fogyasztóvédelmi vonatkozásokkal is. Ezt 
segíti a növények és a mikrobák sejtszintű és 
szubcelluláris anyagcseréjének jobb 
megértése és befolyásolása, aminek révén 
fokozott hozamú, minőségű és tisztaságú 
átalakított termékeket felhasználó 
biofolyamatokon alapuló új, értékes 
árucikkek állíthatók elő, ideértve a 
biokatalitikus folyamatok tervezését is. Az 
erdők és az erdészeti termelés (beleértve a 
faanyag és a megújuló bioenergia-készletek 
előállítását is) fenntarthatósága érdekében a 
tevékenységnek ki kell továbbá terjednie az 
új és a továbbfejlesztett, minőségi, nagy 
hozzáadott értékű és megújuló erdőn alapuló 
termékek és folyamatok céljára szolgáló 
biotechnológiák felhasználására és 

– Az energetikai és ipari célú szárazföldi és 
tengeri biomassza-előállítás tudásalapjának 
megerősítése és technológiáinak fejlesztése. 
Ennek keretében foglalkozni kell a 
növények, az állatok és a mikrobák 
genomikájával és metabolomikájával annak 
céljából, hogy a nagy hozzáadott értékű 
termékekké történő optimális átalakítás 
érdekében javítható legyen a nyersanyagok 
és a biomassza-alapanyagok hatékonysága 
és összetétele, miközben új forrásként 
természetes vagy javított szárazföldi és vízi 
szervezetek felhasználására is sor kerül. Ez 
teljes mértékben magában foglalja a 
biotermékekkel kapcsolatos gazdálkodási 
gyakorlat, szállítás, tárolás és forgalomba 
hozatal életciklus-analízisét. Ennek 
megfelelően, a biomassza-finomításban rejlő 
lehetőségek teljes kihasználása érdekében 
foglalkozni kell az ipari biotechnológiák 
teljes haszonnövényláncra kiterjedő 
alkalmazásával, valamint a kapcsolódó 
társadalmi-gazdasági, agronómiai, ökológiai 
és fogyasztóvédelmi vonatkozásokkal is. Ezt 
segíti a növények és a mikrobák sejtszintű és 
szubcelluláris anyagcseréjének jobb 
megértése és befolyásolása, aminek révén 
fokozott hozamú, minőségű és tisztaságú 
átalakított termékeket felhasználó 
biofolyamatokon alapuló új, értékes 
árucikkek állíthatók elő, ideértve a 
biokatalitikus folyamatok tervezését is. Az 
erdők és az erdészeti termelés (beleértve a 
faanyag és a megújuló bioenergia-készletek 
előállítását is) fenntarthatósága érdekében a 
tevékenységnek ki kell továbbá terjednie az 
új és a továbbfejlesztett, minőségi, nagy 
hozzáadott értékű és megújuló erdőn alapuló 
termékek és folyamatok céljára szolgáló 
biotechnológiák felhasználására és 
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fejlesztésére is. Foglalkozni kell végül a 
biotechnológiában a szennyeződések 
kimutatása, figyelemmel kísérése, 
megelőzése, kezelése és felszámolása terén 
rejlő lehetőségekkel is, és ennek során 
hangsúlyt kell helyezni az új biofolyamatok 
egyedüli vagy növényrendszerekkel és/vagy 
vegyi katalizátorokkal való együttes 
alkalmazásán keresztül a hulladékok és a 
melléktermékek gazdasági értékének 
maximalizálására.

fejlesztésére is. Foglalkozni kell végül a 
biotechnológiában a szennyeződések 
kimutatása, figyelemmel kísérése, 
megelőzése, kezelése és felszámolása terén 
rejlő lehetőségekkel is, és ennek során 
hangsúlyt kell helyezni az új biofolyamatok 
egyedüli vagy növényrendszerekkel és/vagy 
vegyi katalizátorokkal való együttes 
alkalmazásán keresztül a hulladékok és a 
melléktermékek gazdasági értékének 
maximalizálására. Európa legjelentősebb 
mezőgazdasági problémáival 
összefüggésben, mint például a 
phytophthora (burgonyavész) a 
burgonyában, a fusarium (hópenész) a 
búzában és kukoricában, a triodia sylvina 
(kis gyökérrágó lepke) a kukoricában, a 
plasmospara (peronoszpóra) a szőlőn, stb.;
össze kell hasonlítani a genetikailag 
módosított, a genetikailag nem-módosított 
és az organikus módszereket annak 
eldöntésére, hogy melyik módszer a 
legalkalmasabb a fenti problémák 
kezelésére.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz a Zöldek/Efa csoport nevében

Módosítás 297
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Célkitűzés” cím

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 IKT területén, az IKT használata révén 

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 IKT területén, az IKT használata révén 
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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.

segítenek az innováció serkentésében és 
irányának meghatározásában, és 
gondoskodnak arról, hogy az IKT területén 
elért előrehaladás gyorsan valamennyi
európai polgár, és különösen az idősebb és 
a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett 
emberek (mint például a fogyatékos 
személyek és azok, akik számára nehéz az 
IKT-hoz való hozzáférés), vállalkozások, 
ipar és kormányok gyakorlati hasznára 
váljék.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz a Zöldek/Efa csoport nevében

Módosítás 298
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím,

„Bevezetés” cím, (1) 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 
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.

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 
jövőbeni fejlődését, és gondoskodnia kell 
arról, hogy az interoperábilis és megbízható
IKT-alapú szolgáltatások és termékek 
elterjedtségük és felhasználásuk révén a 
lehető legtöbb előnyt biztosítják a polgárok 
és a vállalkozások számára. 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 299
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Bevezetés” cím, (4) bekezdés

Az IKT-vel foglalkozó téma a stratégiai 
kutatás prioritásait a kulcsfontosságú 
technológiai pilléreknek megfelelően tűzi ki, 
gondoskodik a technológiák végponttól 
végpontig terjedő integrálásáról, és 
létrehozza az IKT-alapú innovatív 
alkalmazások széles skálájának 
kifejlesztéséhez szükséges tudást és 
eszközöket. Az elvégzendő tevékenység 
serkenti az IKT-ágazat ipari és technológiai 
fejlődését és javítja a fontos IKT-intenzív 
ágazatok versenyképességét – mindkét 
esetben nagy értékű, innovatív IKT-alapú 
termékeken és szolgáltatásokon, illetőleg a 
vállalkozásokban és a közigazgatásban a 
szervezeti folyamatok javításán keresztül. A 
téma ezenkívül az IKT-nek a közszféra és a 
társadalom igényei szolgálatában való 
mozgósítása révén más európai uniós 
politikákat is támogat.

Az IKT-vel foglalkozó téma a stratégiai 
kutatás prioritásait a kulcsfontosságú 
technológiai pilléreknek megfelelően tűzi ki, 
gondoskodik a technológiák végponttól 
végpontig terjedő integrálásáról, és 
létrehozza az IKT-alapú innovatív 
alkalmazások széles skálájának 
kifejlesztéséhez szükséges tudást és 
eszközöket. Az elvégzendő tevékenység 
serkenti az IKT-ágazat ipari és technológiai 
fejlődését és javítja a fontos IKT-intenzív 
ágazatok versenyképességét – mindkét 
esetben nagy értékű, innovatív IKT-alapú 
termékeken és szolgáltatásokon, illetőleg a 
vállalkozásokban és a közigazgatásban az új 
vagy javított szervezeti folyamatokon
keresztül. A téma ezenkívül az IKT-nek a 
közszféra és a társadalom igényei 
szolgálatában való mozgósítása révén más 
európai uniós politikákat is támogat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz and Caroline Lucas a Zöldek/Efa 
csoport nevében

Módosítás 300
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Bevezetés” cím, (4) bekezdés

Az IKT-vel foglalkozó téma a stratégiai 
kutatás prioritásait a kulcsfontosságú 
technológiai pilléreknek megfelelően tűzi ki, 
gondoskodik a technológiák végponttól 
végpontig terjedő integrálásáról, és 
létrehozza az IKT-alapú innovatív

Az IKT-vel foglalkozó téma a stratégiai 
kutatás prioritásait a kulcsfontosságú 
technológiai pilléreknek megfelelően tűzi ki, 
gondoskodik a technológiák végponttól 
végpontig terjedő integrálásáról, és 
létrehozza az IKT-alapú innovatív 
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alkalmazások széles skálájának 
kifejlesztéséhez szükséges tudást és 
eszközöket. Az elvégzendő tevékenység 
serkenti az IKT-ágazat ipari és technológiai 
fejlődését és javítja a fontos IKT-intenzív 
ágazatok versenyképességét – mindkét 
esetben nagy értékű, innovatív IKT-alapú 
termékeken és szolgáltatásokon, illetőleg a 
vállalkozásokban és a közigazgatásban a 
szervezeti folyamatok javításán keresztül. A 
téma ezenkívül az IKT-nek a közszféra és a 
társadalom igényei szolgálatában való 
mozgósítása révén más európai uniós 
politikákat is támogat.

alkalmazások széles skálájának 
kifejlesztéséhez szükséges tudást és 
eszközöket. Az elvégzendő tevékenység 
serkenti az IKT-ágazat ipari és technológiai 
fejlődését és javítja a fontos IKT-intenzív 
ágazatok versenyképességét – mindkét 
esetben nagy értékű, innovatív IKT-alapú 
termékeken és szolgáltatásokon, illetőleg a 
vállalkozásokban és a közigazgatásban a 
szervezeti folyamatok javításán keresztül. A 
téma ezenkívül az IKT-nek a közszféra és a 
társadalom igényei szolgálatában való 
mozgósítása révén más európai uniós 
politikákat is támogat; az IKT-nek a 
fenntartható fejlődéshez, különösen a 
közlekedés irányításában, az energia-
megőrzésben és a természeti erőforrások 
felhasználásában valamint az erőszakos 
konfliktusok megelőzésében való 
felhasználása; az IKT technológiáknak az 
emberi egészségre és a jólétre gyakorlolt 
lehetséges hatásának (különösen az 
elektromágneses sugárzás) alapos 
ellenőrzése. Külön hangsúlyozni kell az 
igazságszolgáltatás, a nyelv és a elhelyezés 
korlátait.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 301
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Bevezetés” cím, (5) bekezdés

Az elvégzendő tevékenységek körében 
együttműködési és hálózatépítési 
cselekvésekre, közös technológiai 
kezdeményezések támogatására – beleértve 
a nanoelektronikai technológiák és a 
beágyazott számítástechnikai rendszerek 
területén végzett kutatások egyes 
aspektusait is – és nemzeti 

Az elvégzendő tevékenységek körében 
együttműködési és hálózatépítési 
cselekvésekre kerül sor, és közös 
technológiai kezdeményezések támogatására 
és nemzeti programkoordinációs 
kezdeményezésekre kerülhet sor (beleértve 
a nanotechnológiát, beágyazott 
rendszereket és a „saját lakókörnyezetben 
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programkoordinációs kezdeményezésekre –
beleértve a „saját lakókörnyezetben való 
életvitel segítésére” vonatkozó 
kezdeményezést is – kerül sor. A 
tevékenységek prioritásait többek között az 
európai technológiai platformok 
tevékenységére és más forrásokra 
támaszkodó tématerületek képezik. 
Tematikus szinergiákat kell továbbá 
kialakítani a többi egyedi program keretében 
végrehajtott kapcsolódó tevékenységekkel.

való életvitel segítését”). A tevékenységek 
prioritásait többek között az európai 
technológiai platformok tevékenységére és 
más forrásokra támaszkodó tématerületek 
képezik. Tematikus szinergiákat kell 
továbbá kialakítani a többi egyedi program 
keretében végrehajtott kapcsolódó 
tevékenységekkel.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 302
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (1) francia bekezdés

– Nanoelektronika, fotonika és integrált 
mikro-nano rendszerek: az alkatrészek, az 
egy alkatrészes megoldások (systems-on-a-
chip), a csomagolt megoldások (systems-in-
a-package) és az integrált rendszerek 
méretében, sűrűségében, teljesítményében, 
energiahatékonyságában, gyártásában és 
költséghatékonyságában előremutató 
folyamat-, eszköz- és tervezési technológiák; 
alapvető fotonikus alkatrészek az 
alkalmazások széles skálájához; nagy 
teljesítményű, nagy sűrűségű adattároló 
rendszerek; igen nagy felületű, 
nagymértékben integrált kijelző 
megoldások; érzékelő, működtető, 
megjelenítő és képalkotó eszközök; 
különösen alacsony teljesítményű 
rendszerek, alternatív energiaforrások és 
energiatárolás; heterogén technológiák és 
rendszerek integrálása; többfunkciós 
integrált mikro-nano-bio-info rendszerek; 
nagy felületű elektronika; integrálás 
különböző anyagokba, tárgyakba; élő 

– – Nanoelektronika, fotonika és 
integrált mikro-nano rendszerek: az 
alkatrészek, az egy alkatrészes megoldások 
(systems-on-a-chip), a csomagolt 
megoldások (systems-in-a-package) és az 
integrált rendszerek méretében, sűrűségében, 
teljesítményében, energiahatékonyságában, 
gyártásában és költséghatékonyságában 
előremutató folyamat-, eszköz-, tervezési- és 
tesztelési technológiák és módszerek; fényt 
termelő, bofolyásoló és észlelő alapvető 
fotonikus alkatrészek az alkalmazások széles 
skálájához, beleértve az ultra gyors 
komponenseket; RF rendszerek; nagy 
teljesítményű, nagy sűrűségű adattároló 
rendszerek; igen nagy felületű, 
nagymértékben integrált kijelző 
megoldások; érzékelő, működtető, 
megjelenítő és képalkotó eszközök; 
különösen alacsony teljesítményű 
rendszerek, alternatív energiaforrások és 
energiatárolás; heterogén technológiák és 
rendszerek integrálása; smart rendszerek; 
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szervezetekkel alkotott érintkezési felület; 
stabil struktúrákká (ön)felépülő molekulák 
és atomok.

többfunkciós integrált mikro-nano-bio-info 
rendszerek; nagy felületű elektronika; 
integrálás különböző anyagokba, tárgyakba; 
élő szervezetekkel alkotott érintkezési 
felület; stabil struktúrákká (ön)felépülő 
molekulák és atomok.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Renato Brunetta

Módosítás 303
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (1) francia bekezdés

– Nanoelektronika, fotonika és integrált 
mikro-nano rendszerek: az alkatrészek, az 
egy alkatrészes megoldások (systems-on-a-
chip), a csomagolt megoldások (systems-in-
a-package) és az integrált rendszerek 
méretében, sűrűségében, teljesítményében, 
energiahatékonyságában, gyártásában és 
költséghatékonyságában előremutató 
folyamat-, eszköz- és tervezési technológiák; 
alapvető fotonikus alkatrészek az 
alkalmazások széles skálájához; nagy 
teljesítményű, nagy sűrűségű adattároló 
rendszerek; igen nagy felületű, 
nagymértékben integrált kijelző 
megoldások; érzékelő, működtető, 
megjelenítő és képalkotó eszközök; 
különösen alacsony teljesítményű 
rendszerek, alternatív energiaforrások és 
energiatárolás; heterogén technológiák és 
rendszerek integrálása; többfunkciós 
integrált mikro-nano-bio-info rendszerek; 
nagy felületű elektronika; integrálás 
különböző anyagokba, tárgyakba; élő 
szervezetekkel alkotott érintkezési felület; 
stabil struktúrákká (ön)felépülő molekulák 
és atomok.

– Nanoelektronika, fotonika és integrált 
mikro-nano rendszerek: az alkatrészek, az 
egy alkatrészes megoldások (systems-on-a-
chip), a csomagolt megoldások (systems-in-
a-package) és az integrált rendszerek 
méretében, sűrűségében, teljesítményében, 
gyártásában és költséghatékonyságában 
előremutató folyamat-, eszköz- és tervezési 
technológiák; fejlett vezeték nélküli 
alkatrészek és alrendszerek; alapvető 
fotonikus alkatrészek az alkalmazások széles 
skálájához; nagy teljesítményű, nagy 
sűrűségű adattároló rendszerek; igen nagy 
felületű, nagymértékben integrált kijelző 
megoldások; érzékelő, működtető, 
megjelenítő és képalkotó eszközök; 
energiaforrások és energiatárolás; heterogén 
technológiák és rendszerek integrálása; 
többfunkciós integrált mikro-nano-bio-info 
rendszerek; nagy felületű elektronika; 
integrálás különböző anyagokba; élő 
szervezetekkel alkotott érintkezési felület; 
stabil struktúrákká (ön)felépülő molekulák 
és atomok.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 639-es 
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módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás 304
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (1a) francia bekezdés (új)

- Kvantumszámítás: kvantum-információ 
feldolgozási innovatív hardver és szoftver, 
beleértve a kvantum-információ 
generálására, tárolására és átvitelére 
szolgáló új módszereket és eszközöket, a 
skálázásra alkalmas számítógép terveket és 
a hibakorrekcióra és adatfeldolgozásra 
használt fejlett algoritmusokat.

Or. en

Indokolás

A kvantumszámítás egy hosszú távú kutatási terület, még tíz évbe is kerülhet, hogy annak 
eredményeit teljesen élvezni lehessen, de az forradalmasithatja a magas szintű számítás és 
információ-feldolgozás több aspektusát is. Fennáll annak veszélye, hogy ezen a területen 
teljesen az Egyesült Államok domináljon. Európának jelentős ereje van a téma alapvető 
tudományos oldalát tekintve, és létfontosságú, az európai kutatási erőfeszítések folytatása és 
kiterjesztése, az európai kutatók közötti koordináció fejlesztése valamint az egyetemek és az 
ipar közötti fokozott együttműködés. Ez a terület különbözik attól, amit hagyományosan 
nanoelectronikának jellemeznek és ebből következően külön alcímként kell szerepeljen az EU 
együttműködési kutatási stratégiájának irataiban.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 305
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (2) francia bekezdés

– Mindenütt elérhető és korlátlan kapacitású 
hírközlési hálózatok: költséghatékony 
mobil- és széles sávú hálózati technológiák 
és rendszerek, beleértve a földi és a 

– Mindenütt elérhető és korlátlan kapacitású 
hírközlési hálózatok: költséghatékony, 
állítható és rugalmas mobil- és széles sávú 
hálózati technológiák, rendszerek és 
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műholdas hálózatokat is; a különböző 
személyes, regionális és globális hatókörű, 
helyhez kötött, mobil, vezeték nélküli és 
műsorszóró hálózatok konvergenciája; a 
vezetékes és a vezeték nélküli hírközlési 
szolgáltatások és alkalmazások 
interoperabilitása, a hálózatos erőforrások 
kezelése, a szolgáltatások 
átkonfigurálhatósága; az eseti intelligens 
multimédiás eszközök, érzékelők és 
mikrocsipek komplex hálózatokba 
szervezése.

szerkezetek, beleértve a földi és a műholdas 
hálózatokat is; a különböző személyes, 
regionális és globális hatókörű, helyhez 
kötött, mobil, vezeték nélküli és műsorszóró 
hálózatok és szolgáltatások konvergenciája; 
a vezetékes és a vezeték nélküli hírközlési 
szolgáltatások és alkalmazások 
interoperabilitása, a hálózatos erőforrások 
kezelése, a szolgáltatások 
átkonfigurálhatósága; az eseti intelligens 
multimédiás eszközök, érzékelők és 
mikrocsipek komplex hálózatokba 
szervezése.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 306
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (3) francia bekezdés

– Beágyazott rendszerek, számítás- és 
vezérléstechnika: nagyobb teljesítményű, 
biztonságosabb, megosztottabb, 
megbízhatóbb és hatékonyabb hardver-
szoftver rendszerek, amelyek érzékelik, 
vezérlik és alkalmazkodnak környezetükhöz, 
miközben optimalizálják erőforrás-
felhasználásukat; a rendszermodellezés, 
tervezés és kivitelezés módszerei és eszközei 
a komplexitás kézben tartása érdekében; 
nyitott, alakítható architektúrák és 
skálafüggetlen platformok, middleware és 
megosztott operációs rendszerek a valóban 
problémamentesen együttműködő és 
környezetintelligens környezetek 
kialakításához az érzékelés, a működtetés, a 
számítások, a kommunikáció, a tárolás és a 
szolgáltatásnyújtás támogatására; heterogén, 
hálózatba szervezett és átkonfigurálható 
alkatrészeket magukban foglaló számítási 
architektúrák, ideértve a fordítási, 

– – Beágyazott rendszerek, számítás- és 
vezérléstechnika: nagyobb teljesítményű, 
biztonságosabb, megosztottabb, 
megbízhatóbb és hatékonyabb hardver-
szoftver rendszerek, amelyek érzékelik, 
vezérlik és alkalmazkodnak környezetükhöz, 
miközben optimalizálják erőforrás-
felhasználásukat; a rendszermodellezés, 
elemzés, tervezés, kivitelezés és validálás
módszerei és eszközei a komplexitás kézben 
tartása érdekében; nyitott, alakítható 
architektúrák és skálafüggetlen platformok, 
middleware és megosztott operációs 
rendszerek a valóban problémamentesen 
együttműködő és környezetintelligens 
környezetek kialakításához az érzékelés, a 
működtetés, a számítások, a kommunikáció, 
a tárolás és a szolgáltatásnyújtás 
támogatására; heterogén, hálózatba 
szervezett és átkonfigurálható alkatrészeket 
magukban foglaló számítási architektúrák, 
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programozási és futásidejű támogatást is; 
nagyméretű, megosztott, bizonytalan 
rendszerek vezérlése.

ideértve a fordítási, programozási és 
futásidejű támogatást is; nagyméretű, 
megosztott, bizonytalan rendszerek 
vezérlése.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás 307
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (3) francia bekezdés

– Beágyazott rendszerek, számítás- és 
vezérléstechnika: nagyobb teljesítményű, 
biztonságosabb, megosztottabb, 
megbízhatóbb és hatékonyabb hardver-
szoftver rendszerek, amelyek érzékelik, 
vezérlik és alkalmazkodnak környezetükhöz, 
miközben optimalizálják erőforrás-
felhasználásukat; a rendszermodellezés, 
tervezés és kivitelezés módszerei és eszközei 
a komplexitás kézben tartása érdekében; 
nyitott, alakítható architektúrák és 
skálafüggetlen platformok, middleware és 
megosztott operációs rendszerek a valóban 
problémamentesen együttműködő és 
környezetintelligens környezetek 
kialakításához az érzékelés, a működtetés, a 
számítások, a kommunikáció, a tárolás és a 
szolgáltatásnyújtás támogatására; heterogén, 
hálózatba szervezett és átkonfigurálható 
alkatrészeket magukban foglaló számítási 
architektúrák, ideértve a fordítási, 
programozási és futásidejű támogatást is; 
nagyméretű, megosztott, bizonytalan 
rendszerek vezérlése.

– Beágyazott rendszerek, számítás- és 
vezérléstechnika: nagyobb teljesítményű, 
biztonságosabb, megosztottabb, 
megbízhatóbb és hatékonyabb hardver-
szoftver rendszerek, amelyek érzékelik, 
vezérlik és alkalmazkodnak környezetükhöz, 
miközben optimalizálják erőforrás-
felhasználásukat; a rendszermodellezés, 
tervezés és kivitelezés módszerei és eszközei 
a komplexitás kézben tartása érdekében; 
nyitott, alakítható architektúrák és 
skálafüggetlen platformok, middleware és 
megosztott operációs rendszerek a valóban 
problémamentesen együttműködő és 
környezetintelligens környezetek 
kialakításához az érzékelés, a működtetés, a 
számítások, a kommunikáció, a tárolás és a 
szolgáltatásnyújtás támogatására; heterogén, 
hálózatba szervezett és átkonfigurálható 
alkatrészeket magukban foglaló számítási 
architektúrák, ideértve a fordítási, 
programozási és futásidejű támogatást is; 
nagyméretű, megosztott, bizonytalan 
rendszerek, nagyteljesítményű hardverek és 
szoftverek vezérlése.

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz a Zöldek/Efa csoport nevében

Módosítás 308
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (4) francia bekezdés

Szoftver, számítóhálózatok (Gridek), 
biztonság és megbízhatóság: a tudásintenzív 
szolgáltatások alapját képező dinamikus és 
bizalmi szoftverek, architektúrák és 
middleware-rendszerek technológiái, 
eszközei és módszerei, ideértve e 
szolgáltatások közszolgáltatásként történő 
nyújtását is; szolgáltatásorientált, 
interoperábilis és skálafüggetlen 
infrastruktúrák, az erőforrások 
számítóhálózatszerű virtualizálása, 
hálózatközpontú operációs rendszerek; 
nyitott rendszerek és együttműködő 
megoldások a szoftver-, a szolgáltatás- és a 
rendszerfejlesztéshez; kompozíciós 
eszközök; komplex rendszerek váratlan 
viselkedésének kezelése; a nagyméretű, 
megosztott és szakaszosan összekapcsolt 
rendszerek és szolgáltatások 
megbízhatóságának és rugalmasságának 
fejlesztése; biztonságos és bizalmi 
rendszerek és szolgáltatások, ideértve a 
titoktartó hozzáférés-vezérlést és hitelesítést, 
a dinamikus biztonsági és bizalmi 
szabályrendszereket (policy), valamint a 
megbízhatósági és a bizalmi metamodelleket 
is.

Szoftver, számítóhálózatok (Gridek), 
biztonság és megbízhatóság: a tudásintenzív 
szolgáltatások alapját képező dinamikus és 
bizalmi szoftverek, architektúrák és 
middleware-rendszerek technológiái, 
eszközei és módszerei, ideértve e 
szolgáltatások közszolgáltatásként történő 
nyújtását is; szolgáltatásorientált, 
interoperábilis és skálafüggetlen 
infrastruktúrák, az erőforrások 
számítóhálózatszerű virtualizálása, 
hálózatközpontú operációs rendszerek; 
nyitott rendszerek és együttműködő 
megoldások a szoftver- (beleértve az 
ingyenes, a szabad, és a nyílt forráskódú 
szoftvereket), a szolgáltatás- és a 
rendszerfejlesztéshez; kompozíciós 
eszközök; komplex rendszerek váratlan 
viselkedésének kezelése; a nagyméretű, 
megosztott és szakaszosan összekapcsolt 
rendszerek és szolgáltatások 
megbízhatóságának és rugalmasságának 
fejlesztése; biztonságos és bizalmi 
rendszerek és szolgáltatások, ideértve a 
titoktartó hozzáférés-vezérlést és hitelesítést, 
a dinamikus biztonsági és bizalmi 
szabályrendszereket (policy), valamint a 
megbízhatósági és a bizalmi metamodelleket 
is.

Or. en

Indokolás

Az EU cégek globálisan vezető szerepet játszanak a nyílt forráskódú szoftverek (gyakran 
hivatkozzák FLOSS-ként) fejlesztésében és fenntartásában; a keretprogram támogatásának 
folytatása létfontosságú ahhoz, hogy ez az ágazat megtartsa vezető pozícióját.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 309
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (4) francia bekezdés

– Szoftver, számítóhálózatok (Gridek), 
biztonság és megbízhatóság: a tudásintenzív 
szolgáltatások alapját képező dinamikus és 
bizalmi szoftverek, architektúrák és 
middleware-rendszerek technológiái, 
eszközei és módszerei, ideértve e 
szolgáltatások közszolgáltatásként történő 
nyújtását is; szolgáltatásorientált, 
interoperábilis és skálafüggetlen 
infrastruktúrák, az erőforrások 
számítóhálózatszerű virtualizálása, 
hálózatközpontú operációs rendszerek; 
nyitott rendszerek és együttműködő 
megoldások a szoftver-, a szolgáltatás- és a 
rendszerfejlesztéshez; kompozíciós 
eszközök; komplex rendszerek váratlan 
viselkedésének kezelése; a nagyméretű, 
megosztott és szakaszosan összekapcsolt 
rendszerek és szolgáltatások 
megbízhatóságának és rugalmasságának 
fejlesztése; biztonságos és bizalmi 
rendszerek és szolgáltatások, ideértve a 
titoktartó hozzáférés-vezérlést és hitelesítést, 
a dinamikus biztonsági és bizalmi 
szabályrendszereket (policy), valamint a 
megbízhatósági és a bizalmi metamodelleket 
is.

– Szoftver, számítóhálózatok (Gridek), 
biztonság és megbízhatóság: a tudásintenzív 
szolgáltatások alapját képező dinamikus és 
bizalmi szoftverek, architektúrák és 
middleware-rendszerek technológiái, 
eszközei és módszerei, ideértve e 
szolgáltatások közszolgáltatásként történő 
nyújtását is; szolgáltatásorientált, 
interoperábilis és skálafüggetlen 
infrastruktúrák, az erőforrások 
számítóhálózatszerű virtualizálása (beleértve 
a domain-specifikus platformokat), 
hálózatközpontú operációs rendszerek; nyílt 
forráskódú szoftverek; nyitott rendszerek és 
együttműködő megoldások a szoftver-, a 
szolgáltatás- és a rendszerfejlesztéshez és 
validálásához; kompozíciós eszközök, 
beleértve a programozási nyelveket; 
komplex rendszerek váratlan viselkedésének 
kezelése; a nagyméretű, megosztott és 
szakaszosan összekapcsolt rendszerek és 
szolgáltatások megbízhatóságának és 
rugalmasságának fejlesztése; biztonságos és 
bizalmi rendszerek és szolgáltatások, 
ideértve a titoktartó hozzáférés-vezérlést és 
hitelesítést, a dinamikus biztonsági és 
bizalmi szabályrendszereket (policy), 
valamint a megbízhatósági és a bizalmi 
metamodelleket is.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 310
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 
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„Tevékenységek” cím, (1) pont, (6) francia bekezdés

– Szimuláció, megjelenítés, interakció és 
vegyes valóság: a modellezés, a szimuláció, 
a megjelenítés, az interakció, a virtuális, a 
kibővített és a vegyes valóság eszközei és 
integrálásuk végponttól végpontig terjedő 
környezetekben; innovatív tervezési és 
kreatív eszközök a termékek, a 
szolgáltatások és a digitális audiovizuális 
média számára; természetesebb, intuitívebb 
és könnyebben használható felületek és a 
technológiával, a gépekkel, az eszközökkel 
és egyéb művi dolgokkal való interakció új 
módjai; többnyelvű és automatikus gépi 
fordítórendszerek.

– Szimuláció, megjelenítés, interakció és 
vegyes valóság: a modellezés, a szimuláció, 
a megjelenítés, az interakció, a virtuális, a 
kibővített és a vegyes valóság eszközei és 
integrálásuk végponttól végpontig terjedő 
környezetekben; innovatív tervezési és 
kreatív eszközök a termékek, a 
szolgáltatások és a digitális audiovizuális 
média számára; természetesebb, intuitívebb 
és könnyebben használható felületek és a 
technológiával, a gépekkel, az eszközökkel 
és egyéb művi dolgokkal való interakció új 
módjai; nyelvekkel kapcsolatos 
technológiák, beleértve a többnyelvű és 
automatikus gépi fordítórendszereket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás 311
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (6a) francia bekezdés (új)

– A negyedik generációs és azon túli 
mobilrendszerekre való átállás, valamint a 
digitális továbbításhoz és antennákhoz 
kapcsolódó technológiai áttörések.

Or. it

Indokolás

A negyedik generációs rendszerekhez magas szintű tanulmányok és meghatározások 
kapcsolódnak a japán környezetben, Európa azonban ettől le van maradva.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás 312
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 



AM\614619HU.doc 99/109 PE 374.083v01-00

külső fordítás

HU

„Tevékenységek” cím, (1) pont, (6a) francia bekezdés (új)

– Egyedi életminőség: jobb tájékoztatás és a 
tudományos ismeretekhez való hozzáférés, 
a nélkülözhetetlen közszolgáltatásokhoz 
(mint például az adórendszer, stb.) és a 
széles körben használt magán-
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
(szabadidős iparág, banking, stb.).

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 642-es 
módosítását váltja fel.)

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás 313
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (2) pont, (1a) francia bekezdés (új)

– Az innovatív városok fejlődésének 
támogatása: a helyi hatóságok, egyetemek 
és magánkézben levő „tudás előállítók” 
számára az IKT-k használatának 
biztosításában játszott szerepet és a 
lakossági és vállalati szolgáltatások 
modernizálását biztosító politikák és 
stratégiák.

Or. it

Indokolás

A városok kulcsszerepet játszanak az IKT célok elérésében, különösen az innovációnak az 
IKT használatával való biztosítása során, lehetővé téve, hogy az ezen a területen elért 
fejlődést gyorsan az európai polgárok és vállalkozások hasznára lehessen fordítani, a 
biztonságos, megbízható és testre szabható IKT-alapú alkalmazások, megoldások és 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával.
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás 314
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (2) pont, (2) francia bekezdés

– Otthoni környezetek: kommunikáció, 
megfigyelés, vezérlés és segítség az otthoni, 
épületen belüli és nyilvános terekben; 
valamennyi eszköz zavartalan 
együttműködése és használata a 
költséghatékonyság, a megfizethetőség és a
használhatóság figyelembevételével; új 
szolgáltatások és az interaktív digitális 
tartalom és szolgáltatások új formái; 
információkhoz való hozzáférés és 
tudásmenedzsment.

– Otthoni környezetek: kommunikáció, 
megfigyelés, vezérlés és segítség az otthoni, 
épületen belüli és nyilvános terekben; 
valamennyi eszköz zavartalan 
együttműködése és használata a 
költséghatékonyság, a megfizethetőség és a 
használhatóság figyelembevételével; új 
szolgáltatások (beleértve a szabadidővel 
kapcsolatos szolgáltatásokat) és az
interaktív digitális tartalom és szolgáltatások 
új formái; információkhoz való hozzáférés 
és tudásmenedzsment. 

Or. es

Indokolás

A régi 85. módosítás kijavítása, csökkenti a szabadidő fogalom körét, amely mindenképpen 
magába foglalja a szórakoztatást.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 315
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (2) pont, (2) francia bekezdés (új)

– Otthoni környezetek: kommunikáció, 
megfigyelés, vezérlés és segítség az otthoni, 
épületen belüli és nyilvános terekben; 
valamennyi eszköz zavartalan 
együttműködése és használata a 
költséghatékonyság, a megfizethetőség és a 
használhatóság figyelembevételével; új 
szolgáltatások és az interaktív digitális 
tartalom és szolgáltatások új formái; 
információkhoz való hozzáférés és 
tudásmenedzsment.

– Otthoni környezetek: kommunikáció, 
megfigyelés, vezérlés és segítség az otthoni, 
épületen belüli és nyilvános terekben; 
valamennyi eszköz zavartalan 
együttműködése és használata a 
költséghatékonyság, a megfizethetőség, a 
használhatóság és a biztonság 
figyelembevételével; új szolgáltatások és az 
interaktív digitális tartalom és szolgáltatások
(beleértve a szórakoztatást) új formái; 
információkhoz való hozzáférés és 
tudásmenedzsment.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 316
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (2) pont, (3) francia bekezdés

– Robotrendszerek: emberek környezetében 
és strukturálatlan környezetben 
tevékenykedő, emberekkel együttműködő, 
rugalmas és megbízható robotrendszerek; 
hálózatba szervezett és együttműködő 
robotok; miniatűr robotok; az integrált 
robotrendszerek moduláris tervezése és 
modellezése.

– Robotrendszerek: emberek környezetében 
és strukturálatlan környezetben 
tevékenykedő, emberekkel együttműködő, 
rugalmas és megbízható robotrendszerek; 
hálózatba szervezett és együttműködő 
robotok; miniatűr robotok; humanoid 
technológiák; az integrált robotrendszerek 
moduláris tervezése és modellezése.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 317
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (3) pont, (1) francia bekezdés, (1) francia albekezdés

– – az egészségügy érdekében: olyan 
nem zavaró személyes rendszerek, amelyek 
lehetővé teszik a polgárok számára jólétük 
menedzselését, például az egészséges állapot 
támogatására szolgáló, testen hordható és 
testbe ültethető figyelőeszközök és autonóm 
rendszerek; a jobb megelőzés és a személyre 
szabott gyógymódok kialakulófélben lévő 
technikái, például a molekuláris képalkotás; 
új egészségügyi ismeretek megszerzése és 
alkalmazásuk a klinikai gyakorlatban; a 
szervfunkciók modellezése és szimulálása; 
mikro- és nanoszintű robotikai eszközök 
minimális mértékben invazív sebészeti és 
gyógyászati alkalmazások céljára.

– – az egészségügy érdekében: olyan 
nem zavaró személyes rendszerek, amelyek 
lehetővé teszik a polgárok számára jólétük 
menedzselését, például az egészséges állapot 
támogatására szolgáló, testen hordható és 
testbe ültethető figyelőeszközök és autonóm 
rendszerek; a jobb megelőzés és a személyre 
szabott gyógymódok kialakulófélben lévő 
technikái, például a molekuláris képalkotás; 
új egészségügyi ismeretek megszerzése és 
alkalmazásuk a klinikai gyakorlatban; a 
szervfunkciók modellezése és szimulálása; 
mikro- és nanoszintű robotikai eszközök 
minimális mértékben invazív sebészeti és
gyógyászati alkalmazások céljára; 
számítógéppel támogatott felderítési és 
klinikai döntéstámogatási rendszer, amely 
megbízhatóbb diagnózishoz és javult 
munkafolyamatokhoz vezet, és végső soron 
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azt eredményezi, hogy a betegség specifikus 
szakértői rendszerek egy belső ellátási kör 
megközelítésre állnak át, valamint 
kihasználják a felhalmozott 
beteginformációkat, és adatbányászat, 
bioinformatika és rendszer biológia 
segítségével, a minta alapú betegséggel 
kapcsolatos tudást is; a vállalati IT 
rendszerek megnövekedett hatékonysághoz 
továbbá a kórházakban és másodlagos 
ellátási felszerelésekben az orvosi hibák 
csökkenéséhez vezetnek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 318
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (3) pont, (1) francia bekezdés, (3) francia albekezdés

– a társadalmi integráció érdekében: az 
egyének és közösségeik autonómiájának 
megerősítése, valamennyi polgár egyenlő 
részvételének biztosítása az információs 
társadalomban, eközben a fogyatékkal élők, 
a csökkent képességűek, a szegények, a 
földrajzilag elszigetelt környezetben élők, a 
kulturális, nemi vagy korból fakadó okokból 
hátrányos helyzetűek digitális 
lemaradásának megelőzése többek között a 
segítő technológiák támogatásával, a 
független életmód népszerűsítésével, az 
elektronikus képességek javításával, 
mindenkinek szóló termékek és
szolgáltatások fejlesztésével.

– a társadalmi integráció érdekében: az 
egyének és közösségeik autonómiájának 
megerősítése, valamennyi polgár egyenlő 
részvételének biztosítása az információs 
társadalomban, eközben a fogyatékkal élők, 
a csökkent képességűek, a szegények, a 
földrajzilag elszigetelt környezetben élők, a 
kulturális, nemi vagy korból fakadó okokból 
hátrányos helyzetűek digitális 
lemaradásának megelőzése többek között a 
segítő technológiák támogatásával, a 
független életmód népszerűsítésével (pl. az 
otthoni egészségügyi technológiák és 
szolgáltatások), az elektronikus képességek 
javításával, mindenkinek szóló termékek és 
szolgáltatások fejlesztésével.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 319
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (3) pont, (1) francia bekezdés, (4) francia albekezdés

– a mobilitás érdekében: járművek integrált 
IKT-alapú, nyitott, biztonságos és 
megbízható architektúrákon és 
illesztőfelületeken alapuló biztonsági 
rendszerei; interoperábilis együttműködő 
rendszerek a közlekedés hatékonysága és 
biztonsága érdekében, a járművek egymás 
közötti és a közlekedési infrastruktúrával 
folytatott kommunikációjára, valamint a 
pontos és megbízható helymeghatározási 
technológiák integrálására építkezve; 
személyre szabott, helytudatos info-
mobilitási és multimodális szolgáltatások, 
beleértve a turisztikai célú intelligens 
szolgáltatásokra irányuló megoldásokat is.

– a mobilitás érdekében: járművek integrált 
IKT-alapú, nyitott, biztonságos és 
megbízható architektúrákon és 
illesztőfelületeken alapuló biztonsági 
rendszerei; interoperábilis együttműködő 
rendszerek a hatékony, biztonságos és 
környezetbarát közlekedés érdekében, a 
járművek egymás közötti és a közlekedési 
infrastruktúrával folytatott 
kommunikációjára, valamint a pontos és 
megbízható helymeghatározási és navigálási 
technológiák integrálására építkezve; 
személyre szabott, helytudatos info-
mobilitási és multimodális szolgáltatások, 
beleértve a turisztikai célú intelligens 
szolgáltatásokra irányuló megoldásokat is.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás 320
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 
„Tevékenységek” cím, (3) pont, (1) francia bekezdés, (5a) francia albekezdés (új)

- Az IKT megoldások átadása a gazdasági 
lehetőségeknek a kultúra területén 
(beleértve a kulturális örökséget, a 
regionális fejlődést, turizmust) való 
felvonultatására és munkalehetőségek 
teremtésére ezen a területen; az állami 
(helyi és nemzeti szinten) és magán 
szervezetek (különösen a KKV-k) közötti 
partnerséget át kell gondolni.

Or. en

(Ez a módosítás Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramhoz fűzött jelentéstervezet 680-as 
módosítását váltja fel.)
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Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás 321
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, (3) pont, (1a) francia bekezdés (új)

– Új IKT üzleti modellek: új IKT üzleti 
modellek megértése és meghatározása 
közösen dolgozva azokon a témákon, ahol 
az IKT alapvető szerepet fog játszani a 
termeléssel és szolgáltatásokkal kapcsolatos 
megközelítés megváltoztatásán (pl. 
közlekedés, egészségügy, energia, 
környezet). [Az ebből a közös kutatásból 
származó projekteket egyedi helyzetekben 
kell kipróbálni. A közös erőfeszítéseket az 1. 
mellékletben említett több témát érintő 
megközelítésen keresztül kell támogatni.]

Or. it

Indokolás

A megjelenő társadalom-gazdasági és környezeti problémákkal együtt új lehetőségek 
jelentkeznek az IKT területén. Különösen a közlekedés, az egészségügy és az energiaszektorok 
profitálhatnak az IKT technológiák elterjedt használatából. Ezen új alkalmazások lehetővé 
tétele érdekében új üzleti modelleket és értékláncokat határoztak meg a kapcsolódó 
innovációs kezdeményezésekre irányuló beruházások ösztönzésére.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás 322
Annex I, Part "Themes", subtitle "Information and Communication Technologies", heading 

"Activities", bullet 3, indent 2, subindent 1

– az interaktív, nemlineáris és önadaptív 
tartalom új formái; kreativitás és gazdagabb 
felhasználói élmény; a tartalom médiaközi 
testreszabása és felhasználóhoz való 
eljuttatása; a kifejezetten digitális célra szánt 
tartalom előállításának és kezelésének 

– az interaktív, nemlineáris és önadaptív 
tartalom új formái (beleértve a 
szórakoztatást és a kivitelezést); kreativitás 
és gazdagabb felhasználói élmény; a 
tartalom médiaközi testreszabása és 
felhasználóhoz való eljuttatása; a 
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kombinálása az új szemantikai 
technológiákkal; a tartalom 
felhasználóorientált használata, elérése és 
létrehozása.

kifejezetten digitális célra szánt tartalom 
előállításának és kezelésének kombinálása 
az új szemantikai technológiákkal; a 
tartalom felhasználóorientált használata, 
elérése és létrehozása.

Or. en


