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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 37
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) Az államilag finanszírozott kutatást 
elsősorban a nyilvánosság igényei és 
prioritásai felé kell irányítani, és törekedni
kell arra, hogy a magánszféra által 
finanszírozott kutatással kiegészítsék 
egymást. A KKK által végzett munkát össze 
kell hangolni a tematikus prioritások 
keretében végrehajtott kutatásokkal annak 
érdekében, hogy elkerüljék az átfedéseket 
és a párhuzamos munkavégzést a nemzeti 
kutatási programokkal.
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Or. en

Indokolás

Az állami finanszírozásnak adott esetben hozzá kell járulnia az emberek életének jobbá 
tételéhez, összhangban kell lennie az emberek szükségleteivel, és korlátoznia kell azokat a 
kockázatokat, amelyekkel az emberek szembenéznek, ugyanakkor javítania kell a gazdaságot 
is. Mindazonáltal fontos, hogy a kutatási erőfeszítéseket ne hajtsák végre többször, ezért a 
KKK keretében végzett kutatásoknak ki kell egészíteniük a tagállamokban végzett kutatásokat, 
és ezek tekintetében hozzáadott értéket kell biztosítaniuk.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 38
(3) preambulumbekezdés 

(3) Helyénvaló, hogy feladatainak teljesítése 
során a KKK ügyfélközpontú tudományos és 
műszaki támogatással járuljon hozzá az EU 
döntéshozatali folyamatához, ily módon 
támogatva a meglévő politikák végrehajtását 
és figyelemmel kísérését és reagálva a 
politikák támasztotta új igényekre. Feladatai
ellátása érdekében a KKK magas színvonalú 
kutatást végez.

(3) Helyénvaló, hogy feladatainak teljesítése 
során a KKK ügyfélközpontú tudományos és 
műszaki támogatással járuljon hozzá az EU 
döntéshozatali folyamatához, ily módon 
támogatva a meglévő politikák végrehajtását 
és figyelemmel kísérését és reagálva a 
politikák támasztotta új igényekre. Feladatai
ellátása érdekében a KKK a legmagasabb 
európai színvonalú, összehasonlítható 
kutatást végez.

Or. cs

Indokolás

A korábban végrehajtott értékelések azt mutatják, hogy a KKK a többi, hasonló 
kutatóintézettel összehasonlítva az egyik legjobbnak mondható. Ezért fenn kell tartani eddigi 
teljesítményét, sőt, tovább kell azt javítani a lisszaboni célkitűzésekkel összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 39
(4a) preambulumbekezdés (új)
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(4a) Az őssejtekkel kapcsolatos kutatások 
terén biztosított közösségi finanszírozás a 
felnőtt őssejtekre, illetve a köldökzsinór-
őssejtekre irányuló kutatásokra fog 
összpontosítani, de – a szubszidiaritás 
elvével összhangban – eseti alapon az 
emberi embrionális őssejtekkel kapcsolatos 
kutatások esetében is rendelkezésre áll.

Or. en

Indokolás

Az őssejtekkel kapcsolatos kutatások hatalmas lehetőséget rejtenek magukban arra, hogy 
általuk növeljük a súlyos betegségekkel (rák, neurodegeneratív betegségek, szív- és 
érrendszeri betegségek, cukorbetegség, ritka betegségek stb.) kapcsolatos ismereteket, és 
lehetővé váljon, hogy az ilyen tudást felhasználják a súlyos betegségek, illetve sérülések 
(törések, égési sérülések stb.) kezelésének javításában. A kezelési lehetőség nem csupán az 
őssejt-átültetéshez, hanem új gyógyszerek (tabletták) kifejlesztéséhez is kapcsolódik, amelyek
várhatóan gyorsabb eredményt hoznak. A betegek többsége erősen támogatja az ilyen 
kutatásokba, különösen az emberi embrionális őssejtekkel kapcsolatos kutatásokba történő 
állami beruházásokat annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen kutatások tekintetében széles 
körben rendelkezésre álljon pénzügyi támogatás. Az mindenféle eredetű (felnőtt, magzati, 
embrionális) őssejtekkel kapcsolatos kutatások alapvető fontosságúak, mivel az őssejtek 
minden különböző fajtája sajátos tulajdonságokkal rendelkezik; például tudományosan 
bizonyított tény, hogy az emberi embrionális őssejtek tulajdonságai megegyezhetnek a felnőtt 
vagy a köldökzsinórvérből vett őssejtek jellemzőivel. Ma a különféle eredetű őssejtek 
összehasonlító kutatását tekintik a kulcsnak ahhoz, hogy az őssejtekkel kapcsolatos kutatások 
felgyorsulhassanak. Ez azonban csak a tudósok és erőforrások megfelelő mértékű 
rendelkezésre állása esetén valósítható meg hatékonyan, ami az egyik legfontosabb 
hozzáadott érték az európai kutatási projektekben, ahol az egyes összehasonlítandó kutatási 
területek legjobb európai kutatócsoportjai számára lehetőség nyílik az együttműködésre és 
eredményeik cseréjére.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 40
(4b) preambulumbekezdés (új)

(4b) Az olyan kutatások, amelyeket 
(meddőségi kezelés céljából, a sikeres 
mesterséges megtermékenyítés esélyének 
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növelése érdekében létrehozott) „a 
szükséges szám feletti”, fejlődésük korai 
szakaszában levő (legfeljebb 14 napos) 
emberi embriókkal folytatnak (amelyekre 
már nincs szükség, és ezért megsemmisítik 
azokat) támogathatók, feltéve hogy az ilyen 
kutatásokat lehető teszik azon tagállam 
jogszabályai, ahol a kutatásokat – az 
illetékes hatóság(ok) szabályai és szigorú 
felügyelete mellett – végzik.

Or. en

Indokolás

Azok a kutatások, amelyeket az egyébként megsemmisítésre kerülő, szükséges szám feletti 
embriókkal folytatnak, rendkívül fontosak ahhoz, hogy sikereket érjenek el a meddőség 
kezelésében, a veleszületett betegségek és a vetélések okaival kapcsolatos ismereteink 
növelésében, hatékonyabb fogamzásgátlási technikák kifejlesztésében, és olyan módszerek 
kidolgozásában, amelyekkel még a beültetés előtt kimutathatók az embriókban az esetleges 
genetikai rendellenességek. Ezek a kutatások, feltéve hogy szigorú szabályok szerint (pl. 
biztosítani kell, hogy a szülők megfelelő tájékoztatás mellett beleegyezésüket adták) és az 
illetékes nemzeti hatóság(ok) szigorú felügyelete mellett folynak, rendkívüli fontosságúak 
most, amikor a meddőség egyre gyakoribb az európai népesség körében, amely ugyanakkor 
folyamatosan öregszik. Mivel az ilyen típusú kutatások szükségszerűen rendkívül korlátozottak 
és behatároltak, elengedhetetlen, hogy – az etikai alapelvek figyelembevételével – összevonják 
a nemzeti erőfeszítéseket, és lehetővé tegyék a legjobb európai kutatócsoportok számára, hogy 
európai projektek keretében együttműködjenek és kicseréljék eredményeiket, és ezáltal 
maximalizálják e kutatások eredményeit.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 41
(7) preambulumbekezdés 

(7) E program végrehajtása céljából 
ajánlatos lehet az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásnak vagy a 
társulási megállapodások valamelyikének a 
hatálya alá tartozó együttműködésen kívül 
további nemzetközi együttműködési 
tevékenységeket kezdeményezni harmadik 

(7) E program végrehajtása céljából 
kívánatos az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásnak vagy a társulási 
megállapodások valamelyikének a hatálya 
alá tartozó együttműködésen kívül további 
nemzetközi együttműködési 
tevékenységeket kezdeményezni harmadik 
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országokkal és nemzetközi szervezetekkel, 
elsősorban a Szerződés 170. cikke alapján.

országokkal és nemzetközi szervezetekkel, 
elsősorban a Szerződés 170. cikke alapján.

Or. cs

Indokolás

Az európai kutatások magas színvonalának fenntartása érdekében a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködést a jövőben minden lehetséges eszközzel 
bővíteni kell.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 42
(10) preambulumbekezdés 

(10) Célszerű, hogy a KKK továbbra is 
kiegészítő erőforrásokra tegyen szert piaci 
tevékenységei révén; ilyenek többek között a 
keretprogram közvetett cselekvései, a 
harmadik felek megrendelései, valamint –
kisebb mértékben – a szellemi tulajdonjogok 
kiaknázása.

(10) Célszerű, hogy a KKK továbbra is 
kiegészítő erőforrásokra tegyen szert piaci 
tevékenységei révén; ilyenek többek között a 
keretprogram közvetett cselekvései, a 
harmadik felek megrendelései (különösen 
bizonyos, a szellemi tulajdonjogok 
védelméhez kapcsolódó feltételek 
teljesítésétől függően), valamint – kisebb 
mértékben – a szellemi tulajdonjogok 
kiaknázása.

Or. cs

Indokolás

Az európai kutatóintézetek és a kutatásokban részt vevők által végzett alkotó tevékenység
eredményeinek több védelmet kell biztosítani. Az ilyen védelem nem csak a KKK forrásainak 
növelésében segít, de előmozdítja a további kutatásokat, és ösztönzi a magán- és az állam 
szféra kutatásokba történő beruházásait is.
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Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 43
(13) preambulumbekezdés 

(13) Indokolt, hogy a programba tartozó 
területeken végzett tevékenységekről a 
Bizottság kellő időben független értékelést 
készíttessen.

(13) Indokolt, hogy a programba tartozó 
területeken végzett tevékenységekről a 
Bizottság kellő időben független értékelést 
készíttessen, amely a jövőben a közvetlen és 
a közvetett tevékenységek további 
rendszeres mérését és értékelését teszi 
lehetővé a keretprogram értelmében.

Or. cs

Indokolás

Európának azon törekvéseiben, hogy növelje hatékonyságát és versenyképességét, követnie 
kell bizonyos fejlettebb országok modelljét, és biztosítania kell az európai kutatások
tárgyilagos és rendszeres mérését. A KKK-nak és a jövőbeni Európai Kutatási Tanácsnak 
létre kell hoznia egy ilyen rendszert, és ugyanakkor törekedniük kell annak biztosítására, hogy 
a pénzügyi forrásokat hatékonyan és átlátható módon használják fel.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 44
4. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A programból kizárandó különböző 
kutatási területeket rendszeresen felül kell
vizsgálni a tudományos eredmények 
figyelembe vétele érdekében.

Or. en

Indokolás

A tudományban elért haladás eredményeként néhány kutatási terület elavulttá válhat.
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Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 45
Melléklet, 1. szakasz, 1. bekezdés 

Az EU politikai döntéshozatali folyamatához 
ügyfélközpontú tudományos és műszaki 
támogatással hozzájárulni, ily módon 
támogatva a meglévő politikák végrehajtását 
és figyelemmel kísérését és reagálva a 
politikák támasztotta új igényekre.

Az EU politikai döntéshozatali folyamatához 
ügyfélközpontú tudományos és műszaki 
támogatással hozzájárulni, ily módon 
támogatva a meglévő politikák végrehajtását 
és figyelemmel kísérését (ideértve az azok 
által kiváltott hatás megfelelő értékelését) 
és reagálva a politikák támasztotta új 
igényekre.

Or. cs

Indokolás

Tekintettel a „jobb jogalkotás”-ra vonatkozó kezdeményezésre, az EU politikái által kiváltott 
hatás értékelése lényeges alkotóeleme az európai uniós jogszabályok megalkotásának. A 
KKK-nak tudományos és technikai támogatás biztosításával mindenképpen hozzá kell járulnia 
az ilyen célok megvalósításához.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 46
Melléklet, 2. szakasz, (1) bekezdés, első francia bekezdés 

– Rugalmasan reagál az Európai Unió
döntéshozóinak a változó szükségleteire és 
igényeire;

– Rugalmasan reagál az Európai Unió
döntéshozóinak a változó szükségleteire és 
igényeire, tagállami szinten is;

Or. cs

Indokolás

Mivel a tagállamok nemzeti kormányai közvetlenül részt vesznek az EU politikáinak 
kidolgozásában, jelenlétük, illetve a KKK-ba történő bebocsátásuk kívánatos az egész 
folyamat során.
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Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 47
Melléklet, 2. szakasz, 1. bekezdés, második francia bekezdés 

– Figyelmét azokra a kérdésekre 
összpontosítja, amelyek a társadalmat 
közelről érintik, amelyeknek kutatási 
vetülete is van és amelyek túlnyomórészt 
uniós léptékűek; 

– Figyelmét azokra a kérdésekre 
összpontosítja, amelyek a társadalmat 
közelről érintik, amelyeknek kutatási 
vetülete is van és amelyek túlnyomórészt 
uniós léptékűek (vagy amelyek jelentőséggel 
bírnak a Közösség nagy része számára);

Or. cs

Indokolás

Azok a kérdések, amelyek elsősorban csak részleges érdekeket és bizonyos tagállamokat 
befolyásolnak, másodlagos jelentőséggel bírhatnak az EU egészének működését tekintve, de 
ezeket ezért nem kellene kizárni a program alkalmazási köréből. Például a halászatot és a 
napenergiát be kell vonni a programba.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 48
Melléklet, 2. szakasz, (1) bekezdés, 5a. francia bekezdés (új)

- A kutatási prioritások megállapításakor 
növeli az átláthatóságot azáltal, hogy 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az e 
prioritásokra vonatkozó kritériumokat, és 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot azokról az okokról, amelyek az 
adott kutatási prioritások megválasztását
indokolják.

Or. en
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Indokolás

A KKK közfinanszírozásban részesülő kutatásokat végez a Bizottság különböző 
igazgatóságainak igényein alapuló európai uniós politikák tekintetében. Ezért a 
nyilvánosságnak joga van tudni, hogy a KKK hogyan és mi alapján határozza meg a 
közösségi kutatások prioritásait.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 49
Melléklet, 2. szakasz, 3. bekezdés 

Ezt a közelítésmódot alapvetően meg fogja 
határozni az ismeretek áramlása a folyamat 
résztvevői között. A cselekvések azt a célt is 
szolgálják majd, hogy a szabályozást 
bevezessék és nyomon kövessék, és hogy az 
EU-25-ök, a tagjelöltek és a szomszédos 
országok körében elterjedjenek a legjobb 
gyakorlatok.

Ezt a közelítésmódot alapvetően meg fogja 
határozni az ismeretek áramlása a folyamat 
résztvevői között, és erőfeszítéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy növeljék a 
KKV-k a kutatási eredményekhez való 
hozzáférését. A cselekvések azt a célt is 
szolgálják majd, hogy a szabályozást 
bevezessék és nyomon kövessék, és hogy az 
EU-25-ök, a tagjelöltek és a szomszédos 
országok körében elterjedjenek a legjobb 
gyakorlatok.

Or. en

Indokolás

A KKV-k alapvető szerepet töltenek be a növekedés és az innováció előmozdításában az EU-
ban, ezért a Közösség kutatási eredményeit könnyebben hozzáférhetővé kell tenni e vállalatok 
számára.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 50
Melléklet, 2. szakasz, 7. bekezdés 

A KKK forrásaiból külön részt szánnak a 
feltáró jellegű kutatásokra, az ismeret- és 

A KKK forrásaiból külön részt szánnak a 
feltáró jellegű kutatásokra, az ismeret- és 
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tudásanyag megújítása érdekében. A feltáró 
jellegű kutatásokba fektetett forrásokat olyan 
„kezdőtőkének” kell tekinteni, amely egy 
későbbi szakaszban gyakorlati eredményeket 
hozhat és – siker esetén – közép- és hosszú 
távon előmozdítja a KKK tevékenységeit.

tudásanyag megújítása érdekében. A feltáró 
jellegű kutatásokba fektetett forrásokat olyan 
„kezdőtőkének” kell tekinteni, amely egy 
későbbi szakaszban gyakorlati eredményeket 
hozhat és – siker esetén – közép- és hosszú 
távon előmozdítja a KKK tevékenységeit. Az 
ilyen, feltáró jellegű kutatásokat az 
„Ötletek” egyedi programban 
meghatározott feladatok kellő 
figyelembevételével kell folytatni.

Or. pl

Indokolás

Az első mondatban említett, az ismeret és tudásanyag megújítását célzó, „feltáró jellegű 
kutatások” hasonlóak lehetnek a „felderítő kutatáshoz”, amelyért az Európai Kutatási 
Tanács felelős. Míg kerülendő az egyes témák párhuzamos lefedése, a feladatok közötti 
szinergia hasznos lenne.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 51
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.3. pont, 1. bekezdés, harmadik francia bekezdés

– Európa energiaellátásának 
megbízhatóságáról tájékoztatni.

– Tájékoztatni Európa energiaellátásának 
megbízhatóságáról, és a megújuló 
energiaforrások rendelkezésre állásáról, 
ugyanakkor kerülni kell a párhuzamos 
munkavégzést az EU más szerveivel.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy információt gyűjtsünk az EU energiatartalékairól, mivel ez segít figyelemmel 
kísérni az EU energiaellátását és energiaszükségletét. E munkának ki kell egészítenie más 
európai uniós és nemzetközi szervek munkáját, kerülve a párhuzamos munkavégzést.
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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 52
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.4. pont, 1. bekezdés 

A KKK közreműködik az információs 
társadalom technológiáival kapcsolatos, az 
európai tudásalapú társadalom 
versenyképességét szolgáló politikák és 
eszközök kijelölésében, a tudásalapú 
társadalommal kapcsolatos jövőbe mutató 
elemzések és stratégiák kidolgozása révén. 
A növekedés, a közösségvállalás és a 
fenntarthatóság lesz a figyelem 
középpontjában. A KKK hozzájárul azon 
uniós politikák megvalósításához is, 
amelyek szorosan összefüggnek az 
információs társadalom technológiáinak 
fejlődésével, vagy amelyeknek jelentős 
előnye származik belőle. Ez magában 
foglalja azokat az alkalmazásokat, amelyek 
elektronikus kereskedelemmel és 
egészségüggyel, személyi védelemmel, 
elektronikus oktatással és közigazgatással, 
valamint a környezetvédelemmel 
kapcsolatosak, továbbá az európai 
növekedési, befogadási és életminőségi 
általános stratégiák lehetséges 
fejleményeinek meghatározását is.

A KKK közreműködik az információs 
társadalom technológiáival kapcsolatos, az 
európai tudásalapú társadalom 
versenyképességét szolgáló politikák és 
eszközök kijelölésében, a tudásalapú 
társadalommal kapcsolatos jövőbe mutató 
elemzések és stratégiák kidolgozása révén, 
középpontba helyezve az ingyenes és nyílt 
forráskóddal rendelkező szoftvereket. A 
növekedés, a közösségvállalás és a 
fenntarthatóság lesz a figyelem 
középpontjában. A KKK hozzájárul azon 
uniós politikák megvalósításához is, 
amelyek szorosan összefüggnek az 
információs társadalom technológiáinak 
fejlődésével, vagy amelyeknek jelentős 
előnye származik belőle. Ez magában 
foglalja azokat az alkalmazásokat, amelyek 
elektronikus kereskedelemmel és 
egészségüggyel, személyi védelemmel, 
elektronikus oktatással és közigazgatással, 
valamint a környezetvédelemmel 
kapcsolatosak, továbbá az európai 
növekedési, befogadási és életminőségi 
általános stratégiák lehetséges 
fejleményeinek meghatározását is. A KKK 
célja, hogy javítsa a fogyatékkal élőknek a 
tudás alapú társadalomhoz való 
hozzáférését.

Or. en

Indokolás

A KKV-nak javítania kell az információhoz való hozzáférést a társadalom minden tagja 
számára.
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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 53
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.5. pont, 3. bekezdés, (1) pont, harmadik francia bekezdés

– A biotechnológián alapuló 
gyógyszerkutatás állatkísérleti eljárásainak 
finomítására, visszaszorítására és 
kiváltására alkalmas fejlett módszerek
kidolgozása és jóváhagyása, hogy a vegyi 
anyagok toxicitását in vitro sejtkultúrákkal, 
nagy áteresztőképességű technikákkal és 
génállományon alapuló toxikológiai 
módszerekkel állapítsák meg;

– a kutatás és az innováció fejlesztése az 
orvosbiológiai kutatásokban az 
állatkísérletek alternatív stratégiái terén, 
különös tekintettel az emberi őssejt-
technológiában, illetve különösen az 
emberi embrionális őssejttel kapcsolatos
technológiában rejlő lehetőségek 
kiaknázására;

Or. en

Indokolás

Tekintettel az állatok védelméről és jólétéről szóló jegyzőkönyvben megállapított 
követelményekre, és az állatkísérletekkel kapcsolatban Európában megfogalmazódott komoly 
aggályokra, illetve annak érdekében, hogy előmozdítsák a kísérleti és egyéb tudományos 
célokra felhasznált állatok védelméről szóló 86/609/EGK tanácsi irányelv végrehajtását, 
valamint hogy pontosan csökkentsék a nem-emberi főemlősök kutatásokban történő 
alkalmazását (a kísérleti célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó európai 
egyezményről szóló 1999/575/EK tanácsi határozat preambulumában megállapítottak 
szerint), az EU-nak folytatnia kell az állatkísérletek alternatíváinak kidolgozását és 
jóváhagyását. Különös figyelmet érdemel, hogy az emberiőssejt-technológián, és különösen az 
emberi embrionális őssejttel kapcsolatos technológián alapuló, rendkívül innovatív 
mesterséges megtermékenyítési modellek az utóbbi időben igen komoly figyelemben 
részesültek a toxikológiai és gyógyszerbiztonsági vizsgálatok, valamint a drogszűrés részéről.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 54
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.5. pont, 3. bekezdés, (2) pont

(2) Biotechnológia a mezőgazdaságban, az 
élelmiszer- és a takarmányiparban:

(2) Biotechnológia a mezőgazdaságban, az 
élelmiszer- és a takarmányiparban:

– Feltáró tanulmányok a biotechnológia 
legújabb élelmiszeripari alkalmazásairól 
(pl. funkcionális élelmiszerek, 
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klónozottállat-tartás és molekuláris 
„gyógyászati” növénytermesztés);
– GMO-k kimutatása, azonosítása és mérése 
(beleértve a nagy áteresztőképességű szűrés 
módszereinek a jóváhagyását és a GMO-k 
következő nemzedékének minőségbiztosítási 
eszközeit);

– GMO-k kimutatása, azonosítása és mérése 
(beleértve a nagy áteresztőképességű szűrés 
módszereinek a jóváhagyását és a GMO-k 
következő nemzedékének minőségbiztosítási 
eszközeit);

– Tanulmányok a génmódosított és nem 
génmódosított növények egymás melletti 
termesztéséről; a génmódosítottnövény-
termesztés közgazdaságtanának 
tanulmányozása.

– Tanulmányok a génmódosított és nem 
génmódosított növények egymás melletti 
termesztéséről.

Or. en

Indokolás

A géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos kutatásokra irányuló közösségi 
támogatást elsősorban az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges hatások 
tanulmányozására kell irányítani.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 55
Melléklet, 3. szakasz, 3.2.1. pont, 1. bekezdés, második francia bekezdés

– Környezeti vonatkozások: a kedvező 
mezőgazdasági és környezeti 
körülményekből eredő következmények 
felmérése és a mezőgazdasági-környezeti 
intézkedéseknek a talaj- és 
vízkörülményekre, a biodiverzitásra és az 
európai tájakra tett hatásának 
tanulmányozása. A mezőgazdaság fejlődése, 
a vidékfejlesztés és a regionális politikák, 
valamint ezeknek az európai földhasználatot 
módosító hatása közötti összefüggések 
elemzése mutatók és térbeli modellek 
kidolgozásával. Vidékfejlesztési programok 
megvalósítására irányuló célzott területi 
stratégiák kialakításának támogatása. Az 

– Környezeti vonatkozások: a kedvező 
mezőgazdasági és környezeti 
körülményekből eredő következmények 
felmérése és a mezőgazdasági-környezeti 
intézkedéseknek a talaj- és 
vízkörülményekre, a biodiverzitásra és az 
európai tájakra tett hatásának 
tanulmányozása. A mezőgazdaság fejlődése, 
a vidékfejlesztés és a regionális politikák, 
valamint ezeknek az európai földhasználatot 
módosító hatása közötti összefüggések 
elemzése mutatók és térbeli modellek 
kidolgozásával. A kevés beavatkozást 
igénylő gazdálkodásra, a biogazdálkodásra, 
illetve a talajtermékenységre irányuló 
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éghajlatváltozás mezőgazdasági hatásainak 
felmérése alkalmazkodási intézkedések 
céljából. Hozzájárulás az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás mérsékléséhez kifejezetten 
energiatermelési célú növénytermesztéssel 
és mezőgazdaságihulladék-
újrahasznosítással.

támogató intézkedések értékelése. 
Vidékfejlesztési programok megvalósítására 
irányuló célzott területi stratégiák 
kialakításának támogatása. Az 
éghajlatváltozás mezőgazdasági hatásainak 
felmérése alkalmazkodási intézkedések 
céljából. Hozzájárulás az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás mérsékléséhez kifejezetten 
energiatermelési célú növénytermesztéssel 
és mezőgazdaságihulladék-
újrahasznosítással.

Or. en

Indokolás

A talajtermékenység tekintetében a közelmúltban végzett tanulmányok szerint világszinten 
aggasztó mértékben csökken a talaj termékenysége, ami felveti annak veszélyét, hogy az 
emberiség hosszú távon képtelen lesz élelmet termelni magának. Csökken a termőtalajban 
levő szerves anyag mennyisége, ugyanakkor növekszik a valószínűleg a hosszú távon nem 
feltétlenül fenntartható intenzív mezőgazdasági termelés okozta erózió mértéke.


