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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 19
(6) preambulumbekezdés

(6) Az egyedi program végrehajtásáért az 
Európai Bizottság felel, és garantálja az 
Európai Kutatási Tanács teljes autonómiáját 
és integritását, valamint funkcionális 
hatékonyságát.

(6) Az egyedi program végrehajtásáért egy 
legkésőbb 2010-ig tartó kísérleti időszak 
alatt az Európai Bizottság felel, és garantálja 
az Európai Kutatási Tanács teljes 
autonómiáját és integritását, valamint 
funkcionális hatékonyságát.

Or. fr
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Indokolás

A hatékonyságot, cselekvési szabadságot és függetlenséget elegyítő, a lehető legjobb 
működési módot az EKT-ra kell hagyni. Ennek egy kísérleti időszak alatt kell megvalósulnia.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 20
(17) preambulumbekezdés

(17) A Bizottság gondoskodik az EKT 
működésének független értékeléséről. Az 
értékelés fényében és figyelembe véve az 
EKT alapelveivel kapcsolatos 
tapasztalatokat, legkésőbb 2010-ig 
fontolóra kell venni az EKT jogi 
szempontból független struktúrává való 
átszervezésének lehetőségét, például a 
Szerződés 171. cikke alapján. 

(17) Egy legkésőbb 2010-ig tartó kísérleti 
időszak alatt a Bizottság gondoskodik az 
EKT működésének független értékeléséről. 
A Bizottságnak ugyanakkor – az 
együttdöntési eljárás keretén belül eljárva –
minden ahhoz szükséges lépést meg kell 
tennie, hogy az EKT jogilag független és 
önmagát irányító struktúrává váljon.

Or. fr

Indokolás

A hatékonyságot, cselekvési szabadságot és függetlenséget elegyítő, a lehető legjobb 
működési módot az EKT-ra kell hagyni, ezzel biztosítva, hogy az EKT széles körűen képviselje
a tudományos közösséget. Ennek egy kísérleti időszak alatt kell megvalósulnia.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 21
3. 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. 
Az embriókutatásra és az embrionális 
őssejt-kutatásra irányuló projektek 
nem finanszírozhatók, mivel azokat 
alapvető emberi jogi megfontolások 
és alkotmányos elvek alapján számos
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tagállam tiltja.

Or. en

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

Módosítás: 22
3. cikk (2) bekezdés

2 E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatási 
területek:

2 Az etikai szempontból érzékeny kutatási 
projektek esetében a résztvevők a projekt 
elindítása előtt beszerzik a nemzeti vagy a 
helyi etikai bizottságok jóváhagyását vagy 
engedélyét. Ezen túlmenően a Bizottság 
rendszeresen vizsgálja a projektet és évente 
jelentést tesz a Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Különös körülmények esetében 
az etikai vizsgálat a projekt elindítását 
követően is elvégezhető.

– 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

Ezt a módosítást a keretprogramban ugyanezzel a megfogalmazással terjesztették elő. Ezt a 
kérdést a keretprogramon belül kell megoldani, de a koherencia érdekében azt az egyedi 
programok vonatkozásában is előterjesztik.
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Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul 
Rübig

Módosítás: 23
3. cikk (2) bekezdés

2. E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatási 
területek:

2. E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatási 
területek:

– 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 embriókat elpusztító vagy az 
emberi embrionális őssejteket használó
kutatási tevékenység.

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a keretprogramban ugyanezzel a megfogalmazással terjesztették elő. Ezt a 
kérdést a keretprogramon belül kell megoldani, de a koherencia érdekében azt az egyedi 
programok vonatkozásában is előterjesztik.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 24
3. cikk (2a.) bekezdés ()

2a. E program keretében nem 
finanszírozhatók a következők:
- a tagállamokban alapvető emberi jogi 
megfontolások és alkotmányos elvek 
alapján megtiltott kutatási projektek,
- az emberi méltóság elsődleges értékeit 
veszélyeztető kutatási projektek,
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- az emberi embriók klónozási módszerei,
- az emberi csíravonalba történő 
beavatkozások, és
- az embriók és embrionális őssejtek 
tudományos kutatási célra történő 
felhasználása és létrehozása, mivel az 
emberi lények önmagukban végződnek, és 
az emberi test nem képezheti kereskedelmi
jellegű felhasználás tárgyát.
Sem közvetlenül, sem közvetve nem 
finanszírozzák a kimérákra irányuló 
kutatást.

Or. en

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

Módosítás: 25
3. cikk (3) bekezdés

3. E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatások:

3. Azokban az esetekben, amikor egy 
technológia etikai szempontból 
ellentmondásos (pl. embrionális 
őssejtekkel, az in vitro megtermékenyítésből 
származó szám feletti embriókkal folytatott 
kutatás, a nem létező terápiák esetében a 
genetikai adatok felhasználásából eredő 
kérdések), az EU az ilyen etikailag 
ellentmondásos technológiákkal szemben
az alternatívákra szorítkozó kutatási 
projekteket – pl. a felnőtt őssejtekkel és a 
köldökzsinórból származó őssejtekkel 
folytatott kutatást, a termékenységi zavarok 
számfeletti embriók létrehozása nélkül 
történő kezelését, a terápiával kapcsolatban 
végzett genetikai vizsgálatokat – részesíti 
előnyben.

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

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a keretprogramban ugyanezzel a megfogalmazással terjesztették elő. Ezt a 
kérdést a keretprogramon belül kell megoldani, de a koherencia érdekében azt az egyedi 
programok vonatkozásában is előterjesztik.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 26
3. cikk (3) bekezdés 1a. franciabekezdés (új)

- a számos tagállamban az emberi jogokkal 
kapcsolatos alapvető megfontolások és 
alkotmányos elvek alapján megtiltott, az 
embriókon és az embrionális őssejteken 
végzett kutatások,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 27
3. cikk (3) bekezdés 2. franciabekezdés

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

– azok a kutatási projektek, amelyek 
veszélyeztetik a szubszidiaritás elvét
és az emberi méltóság értékeit, 
valamint fenyegetést jelentenek arra 
nézve, hogy az emberi test –
különösen a női test – nem kerül 
kereskedelmi jellegű felhasználásra.

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

Módosítás: 28
3. 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 emberek génállományának módosítását 
célzó kutatási tevékenység, amely képes 
ezeket a változtatásokat örökölhetővé tenni,
- az emberi embriók kizárólag kutatási 
célokra vagy az őssejtek beszerzésének 
céljából történő létrehozására irányuló 
kutatási tevékenység és az ilyen embriókból 
származó sejteket felhasználó kutatási 
tevékenység, és
- az olyan kutatási projektek, amelyek 
közvetlenül vagy közvetve az emberi 
embriók megsemmisítéséhez vezetnek.
Az embrionális őssejtekre irányuló kutatás 
területén a NIH tapasztalatait fogják 
felhasználni és a kutatás finanszírozása a 
2001 augusztusa előtt létrehozott
embrionális őssejt-vonalakra fog 
korlátozódni.

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a keretprogramban ugyanezzel a megfogalmazással terjesztették elő. Ezt a 
kérdést a keretprogramon belül kell megoldani, de a koherencia érdekében azt az egyedi 
programok vonatkozásában is előterjesztik.
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Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 29
4. cikk (1) bekezdés

1.  Az egyedi program végrehajtásáért a 
Bizottság felel.

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 30
4. cikk (3) bekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

Egy tanácsadó testület létrehozása az EKT, az európai intézmények, a tudományos közösség 
és a nyilvánosság közötti értékes kapocs volna.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 31
4. cikk (3a.) bekezdés (új)

3a. Az Európai Kutatási Tanács biztosítja, 
hogy az egyedi program végrehajtása 
összhangban van a munkaprogrammal és a 
4. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
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elvekkel, valamint a Tudományos Tanács 
által kidolgozott, az 5. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában és az 5. cikk (3) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
módszerekkel és álláspontokkal. Az EKT 
biztosítja, hogy a célzott végrehajtó 
struktúra szigorúan, hatékonyan, de a 
szükséges rugalmassággal csak az egyedi 
program célkitűzései és követelményei 
alapján működik.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 32
4. cikk (4) bekezdés

4. A Bizottság garantálni fogja az 
Európai Kutatási Tanács autonómiáját és 
integritását, és biztosítani fogja az arra 
bízott feladatok megfelelő végrehajtását.

4. A Bizottság garantálni fogja az Európai 
Kutatási Tanács autonómiáját és integritását.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 33
5. cikk (1) bekezdés

1. A Tudományos Tanács a Bizottság 
által kinevezett legjobb hírű tudósokból, 
mérnökökből és elméleti szakemberekből 
áll, akik külső érdekektől független módon, 
saját nevükben járnak el.

1. A Tudományos Tanács az Európai 
Kutatási Tanács által kinevezett legjobb 
hírű tudósokból, mérnökökből és elméleti 
szakemberekből áll, akik külső érdekektől 
független módon, saját nevükben járnak el.

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 34
5. cikk (4) bekezdés a (új)

4a. A Tudományos Tanács tagjainak 
hivatali ideje mindössze három év, és a 
tagok csupán kétszer választhatók újra. A 
tagok választásához rotációs rendszert 
használnak, így minden választás 
alkalmával a tagok egyharmadának 
újonnan megválasztottnak kell lennie.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 35
5. cikk (4a.) bekezdés (új)

4a. Az Európai Kutatási Tanács elfogadja 
az egyedi program végrehajtására 
vonatkozó, az I. mellékletben szereplő 
célkitűzéseket, valamint tudományos és 
technológiai prioritásokat, a kapcsolódó 
finanszírozást és a végrehajtás 
menetrendjét nagyobb fokú részletességgel 
meghatározó munkaprogramot.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 36
5. cikk (4) bekezdés b (új)

4b. A munkaprogram figyelembe veszi a 
tudomány és a technológia európai állását
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és előre jelzi a fejlődéseket. A 
munkaprogramot adott esetben 
megfelelően naprakésszé teszik.

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 37
5. cikk (3) bekezdés a) pont

a) az egyedi program végrehajtására irányuló 
munkaprogram, amelyet a 6. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően kell elfogadni;

a) az egyedi program végrehajtására irányuló 
munkaprogram, amelyet a 6. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően kell elfogadni, a 
finanszírozási rendszerek alapján 
benyújtott pályázatok elbírálására
vonatkozó elvek, valamint a projektek 
kiválasztási kritériumai. Az egyéni 
projektek esetében egyedül a kiválóság 
kritériumát kell alkalmazni. A koordinációs 
és támogatási cselekvések esetében a 
projekttel kapcsolatos kritériumokat lehet 
alkalmazni.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 38
5. cikk (3) bekezdés b) pont

b) a szakértői értékelés módszerei és a 
pályázatok értékelése, amelyek alapján 
meghatározzák a finanszírozandó 
pályázatokat;

b) a szakértői értékelés módszerei és 
elvei, valamint a pályázatok értékelése, 
amelyek alapján meghatározzák a 
finanszírozandó pályázatokat;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 39
5. cikk (4a) bekezdés (új)

4a. A Tudományos Tanács tagjait a 
Bizottság nevezi ki egy, a személyek 
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kiválasztására szolgáló független és 
átlátható eljárást követően.
A tagok hivatali ideje legfeljebb négy év és 
csak egyetlen alkalommal jelölhetők ki 
ismét.

Or. fr

Indokolás

A Tudományos Tanács tagjait a függetlenség és az átláthatóság elveivel összhangban kell 
kinevezni.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 40
6. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottság az egyedi program 
végrehajtására munkaprogramot fogad el, 
amely részletesebben bemutatja az I. 
mellékletben meghatározott célkitűzéseket 
és tudományos és technológiai 
prioritásokat, az ezekhez kapcsolódó 
finanszírozást, valamint a végrehajtás 
időrendjét.

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 41
6. cikk (2) bekezdés

2. A munkaprogramnak figyelembe 
szükséges vennie a tudomány és a 
technológia aktuális európai helyzetét, és 
előre jeleznie a várható fejlődés irányát. A 
munkaprogramot szükség esetén 

törölve
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aktualizálni kell.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 42
6. cikk (3) bekezdés

3. A munkaprogramban meg kell 
határozni az egyes finanszírozási 
rendszerek alapján benyújtott pályázatok 
elbírálási és a projektek kiválasztási 
kritériumait. Az egyéni projektek esetében 
egyedül a kiválóság kritériumát kell 
alkalmazni. A koordinációs és támogatási 
cselekvések esetében a projekttel 
kapcsolatos kritériumokat lehet alkalmazni.

törölve

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 43
6. cikk (4) bekezdés

4. A Bizottság biztosítja, hogy az 
egyedi program végrehajtása összhangban 
legyen a munkaprogrammal és a 4. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott elvekkel, 
valamint a tudományos tanács által 
kidolgozott, az 5. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában és az 5. cikk (3) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott módszerekkel és 
álláspontokkal. A Bizottság biztosítja, hogy 
a célzott végrehajtó struktúra szigorúan, 
hatékonyan, de a szükséges 
rugalmassággal csak az egyedi program 
célkitűzései és követelményei alapján 

törölve
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működjön.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 44
8. cikk

8. cikk
1. A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti.
2. Az erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. 
cikkében előírt tanácsadó bizottsági eljárást 
kell alkalmazni, az említett határozat 7. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározottak 
szerint.
3. Az erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. 
cikkében előírt irányítóbizottsági eljárást 
kell alkalmazni, az említett határozat 7. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározottak 
szerint.
4. Az erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. 
és 7. cikkében meghatározott szabályozási 
eljárást kell alkalmazni.
5. Az 1999/468/EK határozat 4. 
cikkének (3) bekezdésében és 5. cikkének 
(6) bekezdésében előírt időtartam két 
hónap.
6. A Bizottság rendszeresen 
tájékoztatja a bizottságot az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról.

törölve

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 45
I. melléklet, „Tevékenységek” alcím, (1a.) bekezdés a (új)

A multidiszciplinaritást és az 
interdiszciplinaritást elsőként az 
egynél több téma vonatkozásában 
érdekeltséggel bíró technológiai és 
tudományos témákra alkalmazandó 
közös eszközökkel segítik elő. Az 
interdiszciplinaritás megoldja majd a 
problémák – beleértve a prioritással 
rendelkező témákban rejlő problémák 
– összetettsége által felvetett 
kihívásokat, amelyek közül a legtöbb 
tekintetében egy pusztán 
unidiszciplináris megközelítés 
képtelen a megfelelő tudományos 
előrehaladás elérésére, valamint 
megakadályozza azt, hogy az 
eredmények alkalmasak legyenek a 
társadalmi, környezeti vagy 
gazdasági előrehaladásra történő 
átváltásra.

Or. en

Indokolás

Az Európai Uniós Kutatási Tanácsadó Csoport „Interdiszciplinaritás a kutatásban” című 
dokumentumában (EURAB 04.009, 2004. április) hangsúlyozza, hogy az interdiszciplinaritás
„Európának a tudományos és technológiai kutatás élvonalában tartásához alapvető 
fontosságú. Az interdiszciplináris kutatás a tudományos felfedezésekben történő előrehaladás 
szükséges jellemzője”, ajánlja továbbá az európai kutatás interdiszciplináris jellegének 
fokozását.

A hetedik keretprogram nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a manapság a tudományos és 
technológiai körök által is osztott aggályt, és különös intézkedésekre van szükség az 
interdiszciplinaritásnak és a multidiszciplinaritásnak a programokban és projektekben való 
megerősítésére.

Ez a módosítás a Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramról szóló jelentéstervezetéhez fűzött 
1065. módosítás helyébe lép.
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Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 46
I. melléklet, „A program végrehajtása” alcím

Az egyedi program végrehajtására a 
Bizottság először létrehozza az EKT két fő 
strukturális összetevőjét: egy független 
Tudományos Tanácsot és egy célzott 
végrehajtó struktúrát.

Az egyedi program végrehajtására a 
Bizottság először létrehozza az Európai 
Kutatási Tanácsot, amely ki fog 
jelölni egy független Tudományos Tanácsot 
és egy célzott végrehajtó struktúrát.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 47
I. melléklet, „A Tudományos Tanács” alcím, (1) bekezdés

A Tudományos Tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű –
magánszemélyként saját jogán, külső 
érdekektől függetlenül eljáró – képviselőiből 
áll. Tagjait a Bizottság nevezi ki egy, a 
személyek kiválasztására szolgáló független 
eljárást követően.

A Tudományos Tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű –
magánszemélyként saját jogán, külső 
érdekektől függetlenül eljáró – képviselőiből 
áll. Tagjait az Európai Kutatási Tanács
nevezi ki egy, a személyek kiválasztására 
szolgáló független eljárást követően.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 48
I. melléklet, „A Tudományos Tanács” alcím, (1) bekezdés

A Tudományos Tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű –
magánszemélyként saját jogán, külső 
érdekektől függetlenül eljáró – képviselőiből 
áll. Tagjait a Bizottság nevezi ki egy, a 
személyek kiválasztására szolgáló független 
eljárást követően.

A Tudományos Tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű –
magánszemélyként saját jogán, külső 
érdekektől függetlenül eljáró – képviselőiből 
áll. Tagjait a Bizottság nevezi ki egy, a 
személyek kiválasztására szolgáló független 
eljárást követően. 
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Tagjait a tudományos közösség olyan, az 
európai jogalkotó által az együttdöntési 
eljárás keretében megállapítandó, általános 
kritériumok alapján választja ki, mint 
például a kiválóság, a multidiszciplinaritás, 
a potenciális hozzájárulás és a 
függetlenség, és őket a Bizottság nevezi ki.

A Tudományos Tanács tagjait a
szakértőknek teljesen el kell ismerniük és 
teljesen mentesnek kell lenniük minden
érdek-összeütközéstől.
Mind a Tudományos Tanács, mind pedig 
tagjainak elszámoltathatósága magatartási 
kódexen alapul.
A Tudományos Tanács tagjainak hivatali 
ideje legfeljebb négy év és csak egyszer 
nevezhetők ki ismét. A Tudományos Tanács 
tagjainak fele kétévente cserélődik; az EKT 
munkája folyamatosságának biztosítása 
érdekében a távozó tagok fele újból 
kinevezgető.
A Tudományos Tanács különösen teljes 
egészében felelős a finanszírozandó 
kutatási típusra vonatkozóan meghozandó 
határozatokért, valamint biztosítani fogja a 
tevékenységek tudományos minőségét. 
Feladata többek között az éves 
munkaprogram összeállítása, a szakértői 
felülvizsgálati eljárás megszervezése, 
továbbá a programvégrehajtás tudományos 
szempontból történő nyomon követése és 
minősége ellenőrzésének gyakorlása lesz.

Or. fr

Indokolás

A Tudományos Tanács tagjainak be kell tartaniuk egy, a függetlenséget biztosító magatartási 
kódexet. A tagok rotációval történő cserélődése lehetővé teszi a munka folyamatosságát.
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Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 49
I. melléklet, „Célzott végrehajtó struktúra” alcím

A célzott végrehajtó struktúra a 
programnak az éves munkaprogramban 
meghatározottak szerinti adminisztratív 
végrehajtásának és megvalósításának 
minden aspektusáért felelős. Feladata 
különösen az értékelési eljárások, a 
szakértői értékelési és a kiválasztási 
folyamat végrehajtásának biztosítása a 
Tudományos Tanács által megállapított 
alapelveknek megfelelően, valamint a 
támogatásokkal kapcsolatos
pénzgazdálkodás és tudományos irányítás 
biztosítása.

A Tudományos Tanácsot egy, a 
Tudományos Tanács tagjai közül átlátható 
és nyilvános eljárást követően választott 
ideiglenes tudományos személyzet segíti.

Az EKT irányítását vagy az e célból 
toborzott személyzet vagy az EU 
intézményekből átvett személyzet fogja 
végezni, és ez a személyzet csak a valós 
igazgatási igényekkel fog foglalkozni a 
hatékony igazgatáshoz szükséges stabilitás 
és folyamatosság biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Szükségszerű, hogy a Tudományos Tanács átlátható és nyilvános eljárásban saját maga 
válassza ki személyzetét.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 50
I. melléklet, „Célzott végrehajtó struktúra”, (1a.) bekezdés (új)

A célzott végrehajtó struktúra rendszeresen 
jelentést tesz a Tudományos Tanácsnak.

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 51
I. melléklet, „Tanácsadó testület” alcím (új) (a „Célzott végrehajtó struktúra” után)

Tanácsadó testület
A tanácsadó testület az európai 
tudományos közösség tagjaiból – különösen 
azokból, akik hozzájárultak az EKT 
kiválasztási bizottságának munkájához –, 
az Európai Bizottság, az Európai Tanács és 
az Európai Parlament korlátozott számú 
képviselőiből, valamint egy, a nőknek a 
tudományban és a kutatásban meglévő 
érdekeit előmozdító képviselőből áll. A
tanácsadó testület segíti a Tudományos 
Tanács munkáját és a nyilvánosság 
körében előmozdítja az EKT érdekeit. 
Legalább évente ülésezik a Tudományos 
Tanáccsal annak érdekében, hogy 
tájékozódjon az EKT tevékenységeiről.

Or. en

Indokolás

Az európai tudományos közösség tagjaiból – különösen azokból, akik hozzájárultak az EKT 
kiválasztási bizottságának munkájához –, valamint a Tanács, a Bizottság és a Parlament 
korlátozott számú képviselőiből álló tanácsadó testület létrehozása az EKT munkájára 
irányadó elvek betartásának biztosításához szükséges. Értékes kapocs lenne az EKT, az 
európai intézmények, a tudományos közösség és a nyilvánosság között.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 52
I. melléklet, „Az Európai Bizottság szerepe” alcím

Az Európai Bizottság garantálja az Európai 
Kutatási Tanács teljes autonómiáját és 
integritását. A program végrehajtásával 

Az Európai Bizottság garantálja az Európai 
Kutatási Tanács teljes autonómiáját és 
integritását. Felelőssége az EKT 



AM\614622HU.doc 21/25 PE 374.086v01-00

külső fordítás

HU

kapcsolatos felelőssége a gyakorlatban 
annak biztosítását jelenti, hogy a programot 
a fent meghatározott tudományos 
célkitűzésekkel és tudományos kiválóságra 
vonatkozó követelményekkel összhangban 
valósítják meg a függetlenül eljáró 
Tudományos Tanács által meghatározottak 
szerint. A Bizottság különösen:

tevékenységei kizárólag az uniós jog 
és normák betartásának 
nézőpontjából történő nyomon 
követésével kapcsolatos. Ha a 
Bizottság megállapítja, hogy a 
munkaprogram nem felel meg a 
közösségi rendelkezéseknek, 
nyilvánosan közzéteszi az ilyen meg 
nem felelés indokait.

• biztosítja a célzott végrehajtó 
struktúra létrehozását és a feladatok és 
felelősségi körök erre történő átruházását.
• elfogadja a Tudományos Tanács 
által kialakított munkaprogramot és a 
végrehajtási módszertannal kapcsolatos 
álláspontokat.
• biztosítja, hogy a pályázatok 
kiválasztása és a projektek finanszírozása 
kizárólag azok szakértői értékelése után 
felállított sorrendje alapján valósul meg; a 
szakértői értékelés eredményeként 
kialakított sorrend esetleges 
megváltoztatása kizárólag a Tudományos 
Tanács kifejezett jóváhagyásával történhet.
• rendszeresen tájékoztatja a 
programbizottságot a program 
végrehajtásáról.
• az Európai Kutatási Tanács 
műveleteiről éves jelentést küld a Tanácsnak 
és a Parlamentnek.

A Bizottság az Európai Kutatási Tanács 
műveleteiről éves jelentést küld a Tanácsnak 
és a Parlamentnek.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 53
I. melléklet, „Az Európai Bizottság szerepe” alcím, 5a, pont (új)

• A Tudományos Tanáccsal egyetértésben 
kijelöli a célzott végrehajtó struktúra 
igazgatóját és irányító személyzetét.

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: A Zöldek/EFA képviselőcsoport nevében Hiltrud Breyer

Módosítás: 54
I. melléklet, „Etikai vonatkozások” cím, (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 
kódexeknek 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 jegyzőkönyve, 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 
kódexeknek 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 jegyzőkönyve, 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, az emberi petesejtek 
kereskedelméről szóló, 2005. március 10-i 
európai parlamenti állásfoglalás1 és a 
biotechnológiai találmányok 
szabadalmairól szóló, 2005. október 25-i 
európai parlamenti állásfoglalás2, valamint 
az azokban az országokban érvényes 
törvények és rendelkezések alapján, ahol a 
kérdéses kutatási projekteket végzik.
________________ 
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0074.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0407.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: A Zöldek/EFA képviselőcsoport nevében Hiltrud Breyer 

Módosítás: 55
I. melléklet, „Etikai vonatkozások” cím, (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: 56
I. melléklet, „Etikai vonatkozások” cím, (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 ponton túlságosan pontatlan, különösen a Parlament 
felé történő jelentési kötelezettséget kell felvenni.
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Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Módosítás: 57
I. melléklet, „Etikai vonatkozások” cím, (3) bekezdés

A szubszidiaritás elvének megfelelően és az 
Európában fellelhető megközelítések 
sokféleségére való 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 elvégzése esetén az 
közösségi forrásból nem támogatható.

A szubszidiaritás elvének megfelelően és az 
Európában fellelhető megközelítések 
sokféleségére való 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 ponton túlságosan pontatlan, különösen a Parlament 
felé történő jelentési kötelezettséget kell felvenni.

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

Módosítás: 58
I. melléklet, „Etikai vonatkozások” cím, (4) bekezdés

Szükség esetén a kutatási projekteket 
megvalósító személyek a KTF-
tevékenységek megkezdése előtt kötelesek 
megszerezni az illetékes nemzeti vagy helyi 
etikai bizottságok jóváhagyását. A Bizottság 
rendszeresen etikai szempontú 
felülvizsgálatnak veti alá 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 olyan, etikailag érzékeny kérdésekre –
mint például az embereken végzett DNS-
vizsgálatra, a tájékozott hozzájárulás 
megadására képtelen személyeken végzett 
kutatásra, a gerinces állatok szenvedésével 
kapcsolatos kutatásra stb. – vonatkozó
kutatási projekteket megvalósító vagy az 
azokban részt vevő személyek a KTF-
tevékenységek megkezdése előtt kötelesek 
megszerezni az illetékes nemzeti vagy helyi 
etikai bizottságok jóváhagyását. A Bizottság 
rendszeresen etikai szempontú 
felülvizsgálatnak veti alá a pályázatokat. 
Egyedi esetekben etikai felülvizsgálat a 
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projekt végrehajtása idején is végezhető.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg egy ponton túlságosan pontatlan, különösen a Parlament 
felé történő jelentési kötelezettséget kell felvenni.

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

Módosítás: 59
I. melléklet, „Etikai vonatkozások” cím, (5) bekezdés

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

A Bizottság évente tájékoztatja a 
Parlamentet és a Tanácsot az e területen 
végzett tevékenységeiről. Ezen túlmenően a 
Bizottság kérésre információt nyújt a 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg egy ponton túlságosan pontatlan, különösen a Parlament 
felé történő jelentési kötelezettséget kell felvenni.


