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az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre 

vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Munkaerő” 
egyedi programrólHatározatra irányuló javaslat (COM(2005)0442 – C6-0383/2005 –
2005/0187(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 17
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Külföldi kutatók (tagállamokból vagy 
harmadik országokból) történő felvétele 
esetén erőfeszítéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy a közösségi preferenciák 
elvével összhangban kiigazítsák a 
foglalkoztatás formális és pénzügyi 
feltételeit. A harmadik országokból felvett 
kutatók esetében nem alkalmazhatók az új 
tagállamokból érkező kutatókénál 
kedvezőbb feltételek, a munkaerő szabad 
mozgása tekintetében irányadó ideiglenes 
rendelkezések értelmében. 

Or. pl
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Indokolás

Ki kell emelni, hogy a tagállamok között a fizetések és a szociális védelmi rendelkezések terén 
meglévő különbségek csökkentése komoly hatással lesz a kutatók nagyobb mobilitására és az 
ebből származó előnyökre. A mobilitás elősegítése érdekében tett erőfeszítéseknek nem 
csupán magukra a kutatókra, hanem családjukra is vonatkozniuk kell.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 18
(11) preambulumbekezdés 

(11) Megfelelő intézkedéseket kell tenni a 
szabálytalanságok és a csalás megelőzésére 
és meg kell tenni a szükséges lépéseket az 
eltűnt, alaptalanul kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszaszerzésére az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet, a költségvetési rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet és ennek esetleges 
jövőbeni módosításai, az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló, 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet, az 
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 
csalással és egyéb szabálytalanságokkal 
szembeni védelmében a Bizottság által 
végzett helyszíni ellenőrzésekről és 
vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet és az 
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által 
lefolytatott vizsgálatokról szóló, 
1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében.

(11) Megfelelő intézkedéseket kell tenni 
elsősorban a megadott támogatások 
hatékonyságának, másodsorban pedig az 
ilyen támogatások felhasználása 
hatékonyságának ellenőrzésére,a 
szabálytalanságok és a csalás megelőzésére,
és meg kell tenni a szükséges lépéseket az 
eltűnt, alaptalanul kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszaszerzésére az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 
25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet, a költségvetési rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet és ennek esetleges 
jövőbeni módosításai, az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló, 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet, az 
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 
csalással és egyéb szabálytalanságokkal 
szembeni védelmében a Bizottság által 
végzett helyszíni ellenőrzésekről és 
vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet és az 
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által 
lefolytatott vizsgálatokról szóló, 
1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében.

Or. fr
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HU

Indokolás

Attól a pillanattól kezdve, hogy előirányozzák az állami alapokat, ellenőrizni kell a 
kedvezményezettek számára biztosított előirányzatok felhasználását (hatékonyság stb.).

Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 19
(13) preambulumbekezdés 

(13) A program végrehajtása során kellő 
figyelmet kell fordítani a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére, valamint többek 
között a program cselekvéseiből 
finanszírozott projektek és programok 
keretében alkalmazott kutatók 
munkakörülményeire, felvételi eljárásuk 
átláthatóságára és szakmai előmenetelükre; 
ezekben a kérdésekben a Kutatók Európai 
Chartájáról és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexéről szóló, 2005. március 
11-i bizottsági ajánlás nyújt hivatkozási 
keretet.

(13) A program végrehajtása során kellő 
figyelmet kell fordítani a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére, valamint többek 
között a program cselekvéseiből 
finanszírozott projektek és programok 
keretében alkalmazott kutatók 
munkakörülményeire, a szakmai élet és a 
családi élet egyeztetésére irányuló 
intézkedésekre, ideértve a részidős képzésre 
nyújtott ösztöndíjakat, felvételi eljárásuk 
átláthatóságára és szakmai előmenetelükre; 
ezekben a kérdésekben a Kutatók Európai 
Chartájáról és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexéről szóló, 2005. március 
11-i bizottsági ajánlás nyújt hivatkozási 
keretet,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 20
(14) preambulumbekezdés 

(14) Ez a program összhangban van az 
európai kutatás és fejlesztés területén 
alkalmazott humán erőforrásra vonatkozó 
integrált stratégiával és elősegíti ennek 
továbbfejlesztését és végrehajtását a 
„Mobilitási stratégia az EKT számára” című 
és a „Kutatók az EKT-ben: egy szakma, több 
karrier” című közlemények alapján, 
valamint figyelembe veszi a kutatás és 

(14) Ez a program összhangban van az 
európai kutatás és fejlesztés területén 
alkalmazott humán erőforrásra vonatkozó 
integrált stratégiával és elősegíti ennek 
továbbfejlesztését és végrehajtását a 
„Mobilitási stratégia az EKT számára” című 
és a „Kutatók az EKT-ben: egy szakma, több 
karrier” című közlemények alapján, 
valamint figyelembe veszi a kutatás és 
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fejlesztés területén alkalmazott humán 
erőforrásról szóló, 2005. április 18-i tanácsi 
következtetéseket.

fejlesztés területén alkalmazott humán 
erőforrásról szóló, 2005. április 18-i tanácsi 
következtetéseket.

Egy valódi európai kutatási térség 
létrehozása érdekében a tagállamokat 
felkérik arra, hogy alkalmazzák a kutatók 
európai chartáját és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexét.

Or. it

Indokolás

A kutatók európai chartája és a magatartási kódex elengedhetetlen eszközök a kutatók 
korlátlan mobilitásának előmozdításában.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 21
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) A „Munkaerő” egyedi program célja, 
hogy növelje a humán K+F  lehetőségeket 
Európában mind a minőség, mind a 
mennyiség tekintetében. Döntő fontosságú, 
hogy a tudományos kutatást hivatásos 
pályaként ismerjék el és támogassák, és 
ehhez új helyzetéhez illő ösztönzők 
járuljanak. Ez segítené a kiválóság 
fenntartását az alapkutatásban, valamint a 
technológiai kutatások szervezett fejlődését, 
továbbá erősen ösztönözné az európai 
kutatók mobilitását Európából, illetve egész 
Európában. Ezenkívül segítene abban, 
hogy biztosítsák a megfelelő feltételeket 
ahhoz, hogy a legjobb külföldi kutatók 
számára vonzóvá tegyék kutatásaik 
Európában történő elvégzését.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 22
2. cikk (1) bekezdés 

Az egyedi program a „Munkaerő” 
tevékenységeit támogatja, erősítve mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból a 
munkaerő-potenciált az európai kutatás és 
technológia területén. A Marie Curie-
cselekvésekként emlegetett, a kutatók 
képzését és pályafutásuk elősegítését 
támogató tevékenységeket megerősítik, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a képesség- és 
pályafutás-fejlesztés és a nemzeti 
rendszerekkel való szorosabb kapcsolat 
lényeges szempontjaira.

Az egyedi program a „Munkaerő” 
tevékenységeit támogatja, erősítve mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból a 
munkaerő-potenciált az európai kutatás és 
technológia területén. A Marie Curie-
cselekvésekként emlegetett, a kutatók 
képzését és pályafutásuk elősegítését 
támogató tevékenységeket a képesség- és 
pályafutás-fejlesztés és a nemzeti 
rendszerekkel való szorosabb kapcsolat 
lényeges szempontjaira összpontosítják.

Or. es

Indokolás

A lényeg nem a Marie Curie cselekvések „megerősítése”, hanem azoknak a képesítésekre és a 
pályafutás fejlesztésére történő összpontosítása.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 23
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 támogathatók az embriókkal és az 
embrionális őssejtekkel végzett kutatások, 
mivel ezeket elsődleges emberi jogi 
megfontolások és alkotmányos elvek 
alapján több tagállam is tiltja.

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

Módosítás: 24
4. cikk (2) bekezdés 

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

(2)Etikai szempontból érzékeny kutatási 
projektek esetében a projekt elindítása előtt 
a résztvevőknek be kell szerezniük a 
nemzeti vagy a helyi etikai bizottságok 
jóváhagyását vagy engedélyét. Ezenkívül a 
Bizottság a projekteket rendszeres 
vizsgálatnak veti alá, amelyekről évente 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. Különleges körülmények 
esetén az etikai vizsgálatot a projekt 
megkezdése után végzik el.

– 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 azonos formában terjesztették elő a keretprogramban. Ezt a kérdést a 
keretprogramon belül kell megoldani, de a következetesség érdekében a kérdést az egyedi 
programok keretében is előterjesztették.

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

Módosítás: 25
4. cikk (2) bekezdés 

(2) E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatási 

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

– az ember reprodukciós célú klónozására 
irányuló kutatási tevékenység,

– 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 embriókból nyert sejtek 
felhasználásával végzett kutatási 
tevékenység, valamint
– olyan kutatási tevékenység, amely 
magában foglalja emberi embriók 
megsemmisítését, vagy amelynek keretében 
emberi embrionális őssejteket használnak 
fel.

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást azonos formában terjesztették elő a keretprogramban. Ezt a kérdést a 
keretprogramon belül kell megoldani, de a következetesség érdekében a kérdést az egyedi 
programok keretében is előterjesztették.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 26
4. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) E program keretében nem 
finanszírozhatók az alábbi tevékenységek:
- az alapvető emberi jogi megfontolások és 
alkotmányos elvek alapján bizonyos 
tagállamokban tiltott kutatási projektek,
- az emberi méltóság alapvető értékeit 
veszélyeztető kutatási projektek,
- emberi embriók klónozási eljárásai,
- beavatkozás az emberi csíravonalba és 
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- embriók és embrionális őssejtek 
tudományos kutatási célokra történő 
létrehozása és felhasználása, mivel maga az 
ember egy végpontot jelent, és az emberi  –
és különösen a női – test nem használható 
fel üzleti célokra. 
Ember és állat keresztezésével kapcsolatban 
végzett kutatások nem részesülhetnek 
közvetlen vagy közvetett finanszírozásban.

Or. en

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

Módosítás: 27
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 klónozását célzó 
kutatási tevékenység,

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

– 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, és az 
ilyen embriókból nyert sejtek 
felhasználásával végzett kutatási 
tevékenység, valamint
– olyan kutatási projektek, amelyek 
közvetlenül vagy közvetve emberi embriók 
megsemmisítéséhez vezetnek.
Az embrionális őssejtkutatások terén 
felhasználják a NIH tapasztalatát, és 
kutatások finanszírozását a 2001 
augusztusa előtt létrehozott embrionális 
őssejt-vonalakra korlátozzák.

Or. en
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Indokolás

Ezt a módosítást azonos formában terjesztették elő a keretprogramban. Ezt a kérdést a 
keretprogramon belül kell megoldani, de a következetesség érdekében a kérdést az egyedi 
programok keretében is előterjesztették.

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

Módosítás: 28
4. cikk (3) bekezdés 

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

(3) Azokban az esetekben, amikor egy 
technológia etikai szempontból vitatható 
(pl. embrionális őssejtekkel végzett 
kutatások, mesterséges megtermékenyítés 
céljából létrehozott, „felesleges” embriók, 
genetikai adatok felhasználásából eredő 
kérdések nem létező terápiák esetében), az 
EU elsőbbséget biztosít azon kutatási 
projekteknek, amelyek alternatívát 
jelentenek az etikai szempontból vitatható 
technológiákkal szemben, pl. a felnőtt 
őssejtekkel és a köldökzsinór-őssejtekkel 
végzett kutatások, meddőségi problémák 
kezelése felesleges embriók létrehozása 
nélkül, terápiával kapcsolatos genetikai 
vizsgálat.

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

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást azonos formában terjesztették elő a keretprogramban. Ezt a kérdést a 
keretprogramon belül kell megoldani, de a következetesség érdekében a kérdést az egyedi 
programok keretében is előterjesztették.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 29
4. cikk (3) bekezdés első a. francia bekezdés (új)

- embriókkal és embrionális őssejtekkel 
végzett kutatások, amelyeket az emberi 
jogokhoz és alkotmányos elvekhez 
kapcsolódó alapvető megfontolások okán 
több tagállam sem engedélyez

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 30
4. cikk (3) bekezdés második francia bekezdés

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

– az olyan kutatási projektek, amelyek 
veszélyeztetik a szubszidiaritás elvét és az 
emberi méltósággal kapcsolatos értékeket, 
és amelyek által lehetővé válhat az emberi  
– különösen a női  – test üzleti célokra 
történő felhasználása.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 31
6. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság az egyedi program 
végrehajtására munkaprogramot dolgoz ki, 
amelyben részletesebben meghatározza a 
mellékletben kitűzött célokat és tudományos 
és technológiai prioritásokat, a pályázati 
kiírások témája szerint alkalmazandó 
finanszírozási rendszert, valamint a 
végrehajtás ütemezését.

(1) A Bizottság az egyedi program 
végrehajtására munkaprogramot dolgoz ki, 
amelyben részletesebben meghatározza a 
mellékletben kitűzött célokat és 
tevékenységeket, a pályázati kiírásokban 
foglalt cselekvések tekintetében
alkalmazandó finanszírozási rendszert, 
valamint a végrehajtás ütemezését.

Or. es
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Indokolás

Meg kall határozni a finanszírozásban részesülő tevékenységek és cselekvések típusait és 
céljait.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 32
6. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság az egyedi program 
végrehajtására munkaprogramot dolgoz ki, 
amelyben részletesebben meghatározza a 
mellékletben kitűzött célokat és tudományos 
és technológiai prioritásokat, a pályázati 
kiírások témája szerint alkalmazandó 
finanszírozási rendszert, valamint a 
végrehajtás ütemezését.

(1) A Bizottság az egyedi program 
végrehajtására munkaprogramot dolgoz ki, 
amelyben részletesebben meghatározza a 
mellékletben kitűzött célokat és tudományos 
és technológiai prioritásokat, a pályázati 
kiírások témája szerint alkalmazandó 
finanszírozási rendszert, valamint a 
végrehajtás ütemezését. E 
munkaprogramnak törekednie kell a 
hetedik keretprogramhoz való hozzáférés 
módszereinek egyszerűsítésére is, és elő kell 
segítenie a keretprogramban végrehajtott 
tevékenységekkel kapcsolatos információk 
terjesztését.

Or. fr

Indokolás

A jobb tájékoztatás és a hetedik K+F keretprogramhoz való egyszerűbb hozzáférés elősegíti a 
kívánt célok megvalósítását.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 33
6. cikk (2) bekezdés

(2) A munkaprogramban figyelembe kell 
venni a tagállamok, a társult államok, 
valamint az európai és a nemzetközi 
szervezetek által végzett kapcsolódó kutatási 
tevékenységeket. A munkaprogramot 
szükség szerint aktualizálni kell.

(2) A munkaprogramban figyelembe kell 
venni a tagállamok, a társult államok, 
valamint az európai és a nemzetközi 
szervezetek által végzett kapcsolódó 
kutatási, a kutatók képzésével kapcsolatos 
és karrierfejlesztési tevékenységeket, úgy 
mint az európai hozzáadott érték, az ipari 
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versenyképességre gyakorolt hatás, és a 
más közösségi politikákkal való kapcsolat 
által jelentett hozzájárulást. A 
munkaprogramot szükség szerint 
aktualizálni kell.

Or. es

Indokolás

E módosítás célja, hogy kiemelje a kutatók képzése és a kutatói pálya fontosságát, és felhívja 
a figyelmet a más közösségi politikákkal megvalósuló szinergikus kölcsönhatásra.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 34
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 
értékelik: a pályázók (kutatók/szervezetek) 
minőségi jellemzőit és további fejlődésre 
való képességüket, szükség szerint 
végrehajtó kapacitásukat; a javasolt 
tevékenység minősége a tudományos képzés 
és/vagy tudásátadás szempontjából; a 
javasolt tevékenység közösségi hozzáadott 
értéke és strukturáló hatása az egyedi 
program és a munkaprogram
célkitűzéseihez való hozzájárulás 
szempontjából. Ezek a kritériumok és az 
esetleges súlyozások vagy küszöbértékek a 
munkaprogramban tovább részletezhetők és 
kiegészíthetők.

(3) Az egyes finanszírozási rendszerek 
alapján benyújtott, közvetett cselekvésekre 
irányuló pályázatok elbírálása és a projektek 
kiválasztása az alábbi elvek 
figyelembevételével történik:

- tudományos és/vagy technológiai 
kiválóság;
- az egyedi program célkitűzéseihez való 
viszony;
- az indítványozók (kutatók/szervezetek) 
rátermettsége és végrehajtási képessége, 
illetve a további fejlődésre való képessége;
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- a javasolt tevékenység minősége a 
tudományos képzéssel és/vagy 
tudásátadással kapcsolatos célok 
tekintetében.
E tekintetben a munkaprogramban 
meghatározzák az értékelési és kiválasztási 
kritériumokat, és további követelményeket, 
súlyozásokat vagy küszöbértékeket 
állapíthatnak meg.

Or. es

Indokolás

A kiválasztást szabályozó elvek jobb meghatározása.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 35
6. cikk (4) bekezdés

(4) A munkaprogram megjelölhet: (4) A munkaprogram megjelölheti azokat az 
európai intézményeket, amelyek tagdíjat 
kapnak.

a) olyan szervezeteket, amelyek tagdíjat 
kapnak;

b) konkrét jogalanyok tevékenységének 
támogatására irányuló cselekvéseket.

Or. es

Indokolás

Valamennyi szervezetnek azonos lehetőségekkel kell rendelkeznie, hogy egyenlő esélyekkel 
versenyezhessen. Ezért tehát az a) pontban csak az európai intézményi státusszal rendelkező 
szervezetekre kell utalni, a b) pontot pedig törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 36
7. cikk (2) bekezdés

(2) A 6. cikk (1) bekezdésében említett (2) A 6. cikk (1) bekezdésében említett 
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munkaprogram elfogadásakor a 8. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárást kell 
alkalmazni.

munkaprogram elfogadásakor a 8. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
irányítóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

Or. es

Indokolás

A programirányítás tekintetében irányadó feltételeket a 8. cikk tartalmazza. Az erre való 
utalás esetleges elmulasztása félreértésekhez vezethet a program eljárásait illetően.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 37
7. cikk (3) bekezdés

(3) Az emberi embrió és emberi embrionális 
őssejt felhasználásával járó KTF-
cselekvések elfogadása során a 8. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott eljárást kell 
alkalmazni.

(3) Az emberi embrió és emberi embrionális 
őssejt felhasználásával járó KTF-
cselekvések elfogadása során a 8. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott szabályozási 
eljárást kell alkalmazni.

Or. es

Indokolás

A félreértések elkerülése érdekében pontosítja a 8. cikkben előírt különböző eljárásokat.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 38
8. cikk (2) bekezdés 

(2) 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.

(2) Az erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. 
és 7. cikkét kell alkalmazni.

Or. es
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Indokolás

A hatókör nem kizárólag az irányítóbizottsági eljárásra vonatkozik, hanem azt a fent említett 
cikkekben meghatározottak összessége határozza meg.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 39
8. cikk (4) bekezdés

(4) Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének 
(3) bekezdésében előírt időtartam két hónap.

(4) Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének 
(3) bekezdésében, illetve 5. cikkének (6) 
bekezdésében előírt időtartam két hónap.

Or. es

Indokolás

E módosítást az a tény indokolja, hogy az 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 
határozza meg a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának szabályait.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 40
8a. cikk (új)

8a. cikk
A Bizottság biztosítja a keretprogramot 
(2007-2013) létrehozó határozat 8. 
cikkében megállapított független 
ellenőrzést, értékelést és felülvizsgálatot az 
egyedi program által érintett területeken 
végrehajtott tevékenységekre vonatkozóan. 

Or. es

Indokolás

Az új cikk célja, hogy meghatározza a Bizottság szerepét az ellenőrzés és a felülvizsgálat 
tekintetében.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 41
Melléklet, „Bevezetés” alcím, második bekezdés

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban az 
összefüggő Marie Curie-cselekvéssorozattal, 
amely a kutatók számára teremt lehetőséget 
képességeik és szaktudásuk fejlesztéséhez 
karrierjük bármely szakaszában, a kutatásra 
irányuló alapképzéstől a karrierfejlesztésig 
és az egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás, a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok 
elismerése és a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása a Marie 
Curie-cselekvések kulcsfontosságú tényezői.

A kutatók európai chartájában és a kutatók 
felvételi eljárásának magatartási 
kódexében meghatározott ajánlásokat 
figyelembe kell venni a programban, amit a 
munkaerőt célzó rendszeres befektetésekkel 
hajtanak végre, elsősorban az összefüggő 
Marie Curie-cselekvéssorozattal, amely a 
kutatók számára teremt lehetőséget 
képességeik és szaktudásuk fejlesztéséhez 
karrierjük bármely szakaszában, a kutatásra 
irányuló alapképzéstől a karrierfejlesztésig 
és az egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás, a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok 
elismerése és a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása a Marie 
Curie-cselekvések kulcsfontosságú tényezői.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 42
Melléklet, „Bevezetés” alcím, második bekezdés

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban az 
összefüggő Marie Curie-cselekvéssorozattal, 
amely a kutatók számára teremt lehetőséget 
képességeik és szaktudásuk fejlesztéséhez 
karrierjük bármely szakaszában, a kutatásra 
irányuló alapképzéstől a karrierfejlesztésig 
és az egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás, a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok 
elismerése és a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása a Marie 

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban az 
összefüggő Marie Curie-cselekvéssorozattal, 
amely a kutatók számára teremt lehetőséget 
képességeik és szaktudásuk fejlesztéséhez 
karrierjük bármely szakaszában, a kutatásra 
irányuló alapképzéstől a karrierfejlesztésig 
és az egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás, a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok 
elismerése és a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása a Marie 
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Curie-cselekvések kulcsfontosságú tényezői. Curie-cselekvések kulcsfontosságú tényezői.

A kutatók Európai Unión belüli 
mobilitásának előmozdítására lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy a kutatók 
esetében harmonizálják az adórendszereket.

Or. it

Indokolás

Annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk a kutatók számára egy valódi európai piac 
létrehozásához  és ösztönözzük mobilitásukat, meg kell teremteni az ehhez szükséges 
minimumfeltételeket. Elfogadhatatlan, hogy az európai kutatókra különböző adórendszerek 
vonatkozzanak. Itt az ideje, hogy komolyan elgondolkozzunk ezen a problémán, és lépéseket 
tegyünk annak érdekében, hogy a kutatókra vonatkozóan bizonyos adóharmonizációs 
intézkedések szülessenek.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 43
Melléklet, Bevezetés, második bekezdés

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban az 
összefüggő Marie Curie-cselekvéssorozattal, 
amely a kutatók számára teremt lehetőséget 
képességeik és szaktudásuk fejlesztéséhez 
karrierjük bármely szakaszában, a kutatásra 
irányuló alapképzéstől a karrierfejlesztésig 
és az egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás, a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok 
elismerése és a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása a Marie 
Curie-cselekvések kulcsfontosságú tényezői.

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban az 
összefüggő Marie Curie-cselekvéssorozattal, 
amely a kutatók számára teremt lehetőséget 
képességeik és szaktudásuk fejlesztéséhez 
karrierjük bármely szakaszában, a kutatásra 
irányuló alapképzéstől a karrierfejlesztésig 
és az egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás központi jelentőségű a program 
számára, és a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok 
elismerése és a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása a Marie 
Curie-cselevéseknek szintén
kulcsfontosságú tényezői.

Or. es

Indokolás

Bár a mobilitás lényeges a keretprogram és a kapcsolódó programok egésze tekintetében, a 
„Munkaerő” egyedi programban kiemelkedő fontosságú tényezőként bír.
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 44
Melléklet, „Bevezetés” alcím, harmadik bekezdés

A Marie Curie-cselekvések a Szerződésben 
előírt bármely kutatási és 
technológiafejlesztési területre 
vonatkozhatnak. A kutatási területet a 
pályázók szabadon választják ki. Lehetőség 
van azonban a program keretében bizonyos 
tevékenységek célzott támogatására is, 
például tudományágak és technológiai 
területek, részt vevő régiók, 
kutatószervezetek típusa és kutatóközösség 
tekintetében, a kutatásra irányuló képzés, a 
mobilitás, a pályafutás-fejlesztés és az 
ismeretmegosztás területén jelentkező 
európai követelmények alakulásának 
figyelembevétele érdekében. Ebbe a
keretprogram más részeit is érintő közös 
pályázati felhívások lehetősége is 
beletartozik

A Marie Curie-cselekvések a Szerződésben 
előírt bármely kutatási és 
technológiafejlesztési területre 
vonatkozhatnak. A kutatási területet a 
pályázók szabadon választják ki. 
Mindazonáltal különös figyelmet kell 
fordítani azokra a projektekre, amelyek 
érdekesek a fenntartható fejlődés, az 
egészség vagy az innováció támogatása 
céljából, és lehetőség van a program 
keretében bizonyos tevékenységek célzott 
támogatására is, például tudományágak és 
technológiai területek, részt vevő régiók, 
kutatószervezetek típusa és kutatóközösség 
tekintetében, a kutatásra irányuló képzés, a 
mobilitás, a pályafutás-fejlesztés és az 
ismeretmegosztás területén jelentkező 
európai követelmények alakulásának 
figyelembevétele érdekében. Ebbe a 
keretprogram más részeit is érintő közös 
pályázati felhívások lehetősége is 
beletartozik

Or. fr

Indokolás

Önigazolás tekintettel a lisszaboni célokra.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 45
Melléklet, „Bevezetés” alcím, harmadik a. bekezdés (új)

A kutatási képzés, illetve az ebben a 
programban leírt intézkedések és célok 
tekintetében hasonlóképpen figyelembe 
veszik a korai, valamint az egyetemi oktatás 
első éveiben végzett tájékoztató 
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tevékenységeket. Ha a jövőbeni kutatók első 
osztályú képzésben kívánnak részesülni, 
oktatásuk korai szakaszában kell 
tájékoztatásban részesülniük, hogy ezzel 
ösztönözzék őket arra, hogy a kutatás és 
adott sajátos tudomány területek felé 
irányítsák karrierjüket, ideértve azokat a 
területeket, amelyek a mai napig 
szakemberhiányban szenvednek a 
tájékoztatás hiánya miatt.

Or. es

Indokolás

A jövőbeni kutatókat tájékoztatni kell a lehetséges karrierlehetőségekről. Így ösztönözve érzik 
magukat arra, hogy meghatározott kutatási területek felé forduljanak, például a hasadási 
energiával kapcsolatos kutatások felé, amelyeknek jelenleg alacsony az elismertsége és ezért 
csak kevés kutató tevékenykedik e téren.

Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 46
Melléklet, „Bevezetés” alcím, harmadik a. bekezdés (új)

A kimagaslóan sikeres „Marie Curie-
cselekvéseket széles körben elismerik, a 
keretprogram legjobb részeként. A 
túljelentkezés azonban elrettentő, ami 
hatást gyakorol a kutatói közösségre és 
különösen az üzleti közösségre.

Or. en

Indokolás

A Parlamentnek hangsúlyoznia kell, mennyire sikeresnek bizonyultak a keretprogram Marie 
Curie-cselekvései, amit a túljelentkezés szintje is jelez.
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Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 47
Melléklet, „Bevezetés” alcím, harmadik b. bekezdés (új)

A program tekintetében szintén lényeges, 
hogy különböző nagyságú, illetve a 
kutatásban különböző területekre 
hangsúlyt fektető oktatási és kutatási
intézmények is részt vehetnek abban. Az 
intézkedések célja az erős kutatási 
környezet ösztönzése lesz, valamint az, hogy 
nyitottak legyenek kisebb oktatási 
intézmények hálózatai, illetve nagy és 
átfogó intézmények előtt egyaránt. 

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a javasolt intézkedésekben az érdekelt felek egyaránt lehetnek 
szűk kutatási területet lefedő, kisebb egyetemek hálózatai, illetve hatalmas egyetemek. 
Máskülönben fennáll annak a kockázata, hogy az azon a feltételezésen alapuló struktúra, 
hogy a nagy, hagyományos intézmények alkotják a magától értetődő tudományos részt, 
kizárja a kisebb egyetemeken tevékenykedő nagyszámú kutatót, akik sok esetben a nemzetközi 
együttműködés tevékeny résztvevői.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 48
Melléklet, „Bevezetés” alcím, harmadik c. bekezdés (új)

A „Marie Curie-cselekvéseket” úgy tervezik 
meg, hogy valamennyi tagállam számára 
azonos előnyöket jelentsenek. E célból felül 
kell vizsgálni a korrekciós együtthatót, és 
párbeszédet kell folytatni a tagállamokkal 
az intézkedésekre vonatkozó adókról.

Or. en

Indokolás

A Marie Curie ösztöndíjakkal kapcsolatos reakciók általában véve pozitívak, de számos 
véleményt fogalmaztak meg a korrekciós együtthatóval kapcsolatban, ami meghatározza az 
ösztöndíj mértékét a különböző tagállamokban, valamint az adózási szabályokkal 
kapcsolatban, amelyek miatt a Marie Curie feltételei nagyban különböznek az egyes 
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tagállamokban. Ez befolyásolja azokat a lehetőségeket, amelyek vonzerőt jelenthetnek a 
szakképzett kutatók számára. Bár az utóbbi probléma nem tartozik az Unió hatáskörébe, 
párbeszédetk kell folytatni ebben a témában a Bizottság és a tagállamok között.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 49
Melléklet, „Bevezetés” alcím, harmadik d. bekezdés (új)

Támogatás biztosítható az új tagállamokból 
érkező kutatók posztdoktori pozíciói 
tekintetében, hogy részt vehessenek más 
tagállamok befolyásos kutatócsoportjainak 
tevékenységeiben.

Or. en

Indokolás

Az új tagállamok teljes részvételét támogató integrációs intézkedéseket természetesen a 
kutatókra is ki kell terjeszteni az Európai Unió minden ágazatában.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 50
Melléklet, „Bevezetés” alcím, negyedik bekezdés

A vállalkozások – a KKV-ket is beleértve –
fokozott részvételét e program 
szempontjából jelentős hozzáadott értékként 
tartják számon. A Marie Curie-cselekvések 
végig támogatják az ipar és egyetemek közti 
együttműködés erősödését a kutatásra 
irányuló képzés, pályafutás-fejlesztés és 
ismeretmegosztás szempontjából, emellett 
külön cselekvés célozza meg az ipar és az 
egyetemek közti átjárhatóságot és 
partnerkapcsolatokat.

A vállalkozások – a KKV-ket is beleértve –
fokozott részvételét e program 
szempontjából jelentős hozzáadott értékként 
tartják számon. A Marie Curie-cselekvések 
végig támogatják a vállalkozások közötti és 
az ipar és egyetemek közti együttműködés 
erősödését a kutatásra irányuló képzés, 
pályafutás-fejlesztés és ismeretmegosztás 
szempontjából, emellett külön cselekvés 
célozza meg az ipar és az egyetemek közti 
átjárhatóságot és partnerkapcsolatokat.

Or. fr

Indokolás

A vállalkozások közötti együttműködés szintén pozitív tényezője lehet a kutatásoknak.
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Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 51
Melléklet, „Bevezetés” alcím, negyedik bekezdés

A vállalkozások – a KKV-ket is beleértve –
fokozott részvételét e program 
szempontjából jelentős hozzáadott értékként 
tartják számon. A Marie Curie-cselekvések 
végig támogatják az ipar és egyetemek közti 
együttműködés erősödését a kutatásra 
irányuló képzés, pályafutás-fejlesztés és 
ismeretmegosztás szempontjából, emellett 
külön cselekvés célozza meg az ipar és az 
egyetemek közti átjárhatóságot és 
partnerkapcsolatokat.

A vállalkozások – a KKV-kat is beleértve –
fokozott részvételét e program 
szempontjából jelentős hozzáadott értékként 
tartják számon. A Marie Curie-cselekvések 
végig támogatják az ipar és egyetemek (a 
tág értelemben vett ipar, ideértve például a 
szolgáltatásokat és a tudásalapú 
vállalkozásokat) közti együttműködés 
erősödését a kutatásra irányuló képzés, 
pályafutás-fejlesztés és ismeretmegosztás 
szempontjából, emellett külön cselekvés 
célozza meg az ipar és az egyetemek közti 
átjárhatóságot és partnerkapcsolatokat.

Or. en

Indokolás

Az „ipar” fogalma félrevezető lehet a program értelmezésekor. A jövőben a növekedés 
várhatóan főként a hagyományos iparágakon kívüli területeken következik be. Ennek 
tükröződnie kell a program megszövegezésében, és lényeges, hogy minden olyan 
vállalkozásnak megadják a lehetőséget az egyenlő részvételre, amelynek a kutatással erősebb 
együttműködésre van szüksége, . 

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Módosítás: 52
Melléklet, „Bevezetés” alcím, hatodik bekezdés

Kellő figyelmet kell fordítani a fenntartható 
fejlődés és a nemek közi egyenlőség elvére. 
A program a Marie Curie-cselekvésekben az 
esélyegyenlőség elősegítésével és a nemek 
kívánatos részvételi arányának kitűzésével 
(legalább 40 %-os női részvétel elérése) 
szándékozik biztosítani a nemek közötti 
egyenlőség érvényesülését. Továbbá a 
cselekvéseket úgy kell tervezni, hogy 
biztosítsák a kutatók számára a munkájuk és 
magánéletük közötti egyensúlyt, valamint

Kellő figyelmet kell fordítani a fenntartható 
fejlődés és a nemek közi egyenlőség elvére. 
A program a Marie Curie-cselekvésekben az 
esélyegyenlőség elősegítésével és a nemek 
kívánatos részvételi arányának kitűzésével 
(legalább 40 %-os női részvétel elérése) 
szándékozik biztosítani a nemek közötti 
egyenlőség érvényesülését. Továbbá a 
cselekvéseket úgy kell tervezni, hogy 
biztosítsák a kutatók számára a munkájuk és 
magánéletük közötti egyensúlyt, megfelelő 
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könnyítsék meg pályamegszakítás esetén a 
kutatói pályára való visszatérést. Az egyedi 
program szerinti tevékenységek során 
figyelembe kell venni továbbá az adott 
esetnek megfelelően az elvégzendő kutatás 
és annak lehetséges alkalmazásai etikai, 
társadalmi, jogi és tágabb kulturális 
szempontjait, valamint a tudományos és a 
technológiai fejlődés és kilátások társadalmi-
gazdasági hatásait.

ösztönzőket biztosítva családjuk támogatása
érdekében, és pályamegszakítás esetén 
elősegítve a kutatói pályára való visszatérést. 
Az egyedi program szerinti tevékenységek 
során figyelembe kell venni továbbá az adott 
esetnek megfelelően az elvégzendő kutatás 
és annak lehetséges alkalmazásai etikai, 
társadalmi, jogi és tágabb kulturális 
szempontjait, valamint a tudományos és a 
technológiai fejlődés és kilátások társadalmi-
gazdasági hatásait.

Or. it

Indokolás

Hangsúly kell helyezni a kutatók családja számára biztosított szociális védelem fontosságára, 
mivel nekik gyakran kell szembenézniük olyan gyakorlati problémákkal, mint például az 
egészségügyi ellátás, gyermekeik nevelése (óvoda, bölcsőde stb.).

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Módosítás: 53
Melléklet, „Bevezetés” alcím, hatodik bekezdés

Kellő figyelmet kell fordítani a fenntartható 
fejlődés és a nemek közi egyenlőség elvére. 
A program a Marie Curie-cselekvésekben az 
esélyegyenlőség elősegítésével és a nemek 
kívánatos részvételi arányának kitűzésével 
(legalább 40 %-os női részvétel elérése) 
szándékozik biztosítani a nemek közötti 
egyenlőség érvényesülését. Továbbá a 
cselekvéseket úgy kell tervezni, hogy 
biztosítsák a kutatók számára a munkájuk és 
magánéletük közötti egyensúlyt, valamint 
könnyítsék meg pályamegszakítás esetén a 
kutatói pályára való visszatérést. Az egyedi 
program szerinti tevékenységek során 
figyelembe kell venni továbbá az adott 
esetnek megfelelően az elvégzendő kutatás 
és annak lehetséges alkalmazásai etikai, 
társadalmi, jogi és tágabb kulturális 
szempontjait, valamint a tudományos és a 
technológiai fejlődés és kilátások társadalmi-

Kellő figyelmet kell fordítani a fenntartható 
fejlődés és a nemek közi egyenlőség elvére. 
A program a Marie Curie-cselekvésekben az 
esélyegyenlőség elősegítésével és a nemek 
kívánatos részvételi arányának kitűzésével 
(legalább 40 %-os női részvétel elérése) 
szándékozik biztosítani a nemek közötti 
egyenlőség érvényesülését. Továbbá a 
cselekvéseket úgy kell tervezni, hogy 
megszüntessék a mobilitás előtt álló 
akadályokat, biztosítsák a kutatók számára a 
munkájuk és magánéletük közötti 
egyensúlyt, valamint könnyítsék meg 
pályamegszakítás esetén a kutatói pályára 
való visszatérést. Az egyedi program szerinti 
tevékenységek során figyelembe kell venni 
továbbá az adott esetnek megfelelően az 
elvégzendő kutatás és annak lehetséges 
alkalmazásai etikai, társadalmi, jogi és 
tágabb kulturális szempontjait, valamint a 
tudományos és a technológiai fejlődés és 
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gazdasági hatásait. kilátások társadalmi-gazdasági hatásait.

Or. it

Indokolás

A Marie Curie program keretében végrehajtott cselekvéseknek képeseknek kell lenni arra, 
hogy áthidalják azokat az akadályokat, amelyek megnehezítik a kutatók életét külföldön és 
gátolják őket munkájukban.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 54
Melléklet, „Bevezetés” alcím, hetedik bekezdés

Annak érdekében, hogy Európa a lehető 
legvonzóbbá váljon a kutatók számára, a 
Marie Curie-cselekvések lehetőségeket 
teremtenek más – mind a közösségi 
kutatáspolitika, mind az egyéb közösségi 
politikák, például az oktatási, kohéziós és 
foglalkoztatási politika keretébe tartozó –
cselekvésekkel való tényleges 
együttműködésre. Hasonlóképpen 
együttműködési lehetőségeket kell keresni a 
nemzeti és nemzetközi szinten folyó 
cselekvésekkel.

Annak érdekében, hogy Európa a lehető 
legvonzóbbá váljon a kutatók számára, a 
Marie Curie-cselekvések lehetőségeket 
teremtenek más – mind a közösségi kutatás-
és innovációs politika, mind az egyéb 
közösségi politikák, például az oktatási, 
kohéziós és foglalkoztatási politika, az 
információs társadalom, a bővítési politika 
és az európai szomszédsági politika
keretébe tartozó – cselekvésekkel való 
tényleges együttműködésre. Hasonlóképpen 
együttműködési lehetőségeket kell keresni a 
nemzeti és nemzetközi szinten folyó 
cselekvésekkel.

Or. pl

Indokolás

Példaként fel kell sorolni olyan politikákat, amelyek hatékonyságát különösen növelné a 
Marie Curie-cselekvésekkel megvalósuló szinergia (mobilitás, valamint az intellektuális és 
véleményformáló elittel tartott kapcsolatok).

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 55
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, első bekezdés
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Az egyedi program és az abból eredő 
kutatási tevékenységek végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani az etikai alapelveket. 
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 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 etikai alapelveket. 
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 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 petesejt-
kereskedelemről szóló, 2005. március 10-i1, 
illetve az biotechnológiai találmányok 
szabadalmi oltalmáról szóló, 2005. október 
26-i európai parlamenti állásfoglalás2, 
valamint az azokban az országokban 
érvényes törvények és rendeletek alapján, 
amelyekben a kérdéses kutatási projekteket 
végrehajtják.
_________________
1 HL C 320 E, 2005.12.15, 251. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0407.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 56
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, második 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: 57
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, második 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: 58
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, harmadik 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 

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. 
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tagállamban vagy más országban tiltott 
kutatás az adott tagállamban vagy 
országban történő elvégzés esetén közösségi 
forrásból nem támogatható.

Or. en

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

Módosítás: 59
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, negyedik 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 etikai szempontból kényes témákat –
például embereken végzett DNS-
vizsgálatok, olyan személyekkel folytatott 
kutatások, akik nem képesek megfelelő 
tájékoztatás alapján beleegyezésüket adni, 
gerinces állatok szenvedését okozó 
kutatások stb. – érintő kutatási projekteket 
megvalósító vagy azokban részt vevő 
személyek a KTF-tevékenységek 
megkezdése előtt kötelesek megszerezni az 
illetékes nemzeti vagy helyi etikai 
bizottságok jóváhagyását. A Bizottság 
rendszeresen etikai szempontú 
felülvizsgálatokat végez. Egyedi esetekben 
etikai felülvizsgálat a projekt végrehajtása 
idején is végezhető.

Or. en

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

Módosítás: 60
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, ötödik 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 e téren 
végzett tevékenységéről. Ezenkívül a 
Bizottság kérésre tájékoztatást nyújt az 
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Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg túlzottan pontatlan egy ponton, és különösen a Parlament 
felé történő jelentés kötelezettségét kell kiemelni.

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

Módosítás: 61
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, nyolcadik bekezdés

A tudományos és a technológiai fejlődéshez 
kapcsolódó etikai kutatást a „Kapacitások” 
egyedi program „Tudomány a 
társadalomban” része keretében fognak 
végezni.

A tudományos és a technológiai fejlődéshez 
kapcsolódó etikai kutatást e program 
„Tudomány a társadalomban” része 
keretében fognak végezni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 62
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, „Tevékenységek” alcím, a „Kutatók alapképzése”, első 

a. bekezdés (új)

A Bizottság intézkedéseket tesz annak 
érdekében, hogy megvizsgálja a kutatói 
pályára lépők (a kutatásban állandó 
alkalmazásban még nem álló személyek) 
számára nyitott további foglalkoztatási 
lehetőségeket, akik kutatói szakmai 
gyakorlatot végeztek, rövid távú 
szerződésekkel vagy ösztöndíjakkal –
különösen Marie Curie ösztöndíjakkal –
rendelkeztek.

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 63
Melléklet, „Etikai szempontok” cím, „Tevékenységek” alcím, a „Kutatók alapképzése”, 

második bekezdés
A cselekvést a különböző országokbeli, 
egymást kiegészítő, kutatóképzésben 
tevékenykedő szervezetek verseny útján 
kiválasztott hálózatainak támogatásával 
hajtják végre. A hálózatok meghatározott 
tudományos és technológiai területeken jól 
jól körülhatárolt képzési igényeket kielégítő, 
az interdiszciplináris és a tudományágakat 
átfogó újonnan kiakalakuló területekhez 
megfelelően kapcsolódó közös kutatóképzési 
programra épülnek. Ezek a képzési 
programok különösen a pályakezdő kutatók 
kutatói képességeinek fejlesztésére és 
bővítésére fektetik a hangsúlyt. A képzés –
egyéni projektekhez végzett kutatáson 
keresztül – elsősorban tudományos és 
technológiai ismeretekre összpontosít, 
amelyet más fontos készségeket és 
képességeket fejlesztő képzési modulok 
egészítenek ki, például olyan területeken, 
mint a kutatási projektek és programok 
igazgatása és finanszírozása, szellemi 
tulajdonjogok és a kutatás eredményeinek 
más felhasználási módszerei, vállalkozói 
tevékenység, etikai szempontok, 
kommunikáció, valamint a kutatás és a 
társadalom közti kölcsönhatások.

A cselekvést a különböző országokbeli, 
egymást kiegészítő, kutatóképzésben 
tevékenykedő vagy egyedi helyszíneken 
működő szervezetek verseny útján 
kiválasztott hálózatainak támogatásával 
hajtják végre. A támogatás előfeltételei
meghatározott tudományos és technológiai 
területeken jól  körülhatárolt képzési 
igényeket kielégítő, az interdiszciplináris és 
a tudományágakat átfogó újonnan kialakuló
területekhez megfelelően kapcsolódó közös 
kutatóképzési programon alapulnak. Ezek a 
képzési programok különösen a pályakezdő 
kutatók kutatói képességeinek fejlesztésére 
és bővítésére fektetik a hangsúlyt. A képzés 
– egyéni projektekhez végzett kutatáson 
keresztül – elsősorban tudományos és 
technológiai ismeretekre összpontosít, 
amelyet más fontos készségeket és 
képességeket fejlesztő képzési modulok 
egészítenek ki, például olyan területeken, 
mint a kutatási projektek és programok 
igazgatása és finanszírozása, szellemi 
tulajdonjogok és a kutatás eredményeinek 
más felhasználási módszerei, vállalkozói 
tevékenység, etikai szempontok, 
kommunikáció, valamint a kutatás és a 
társadalom közti kölcsönhatások.

Or. en

Indokolás

Fenn kell tartani annak a lehetőségét, hogy egyetlen, nagy kapacitással és komoly 
képességekkel rendelkező hely demonstrálja kutatási tevékenységében az európai dimenziót, 
és egyedüli helyszínként vegyen részt.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 64
Melléklet, „Etikai szempontok” cím, „Tevékenységek” alcím, a „Kutatók alapképzése”, 
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második bekezdés

A cselekvést a különböző országokbeli, 
egymást kiegészítő, kutatóképzésben 
tevékenykedő szervezetek verseny útján 
kiválasztott hálózatainak támogatásával 
hajtják végre. A hálózatok meghatározott 
tudományos és technológiai területeken jól 
jól körülhatárolt képzési igényeket kielégítő, 
az interdiszciplináris és a tudományágakat 
átfogó újonnan kiakalakuló területekhez 
megfelelően kapcsolódó közös 
kutatóképzési programra épülnek. Ezek a 
képzési programok különösen a pályakezdő 
kutatók kutatói képességeinek fejlesztésére 
és bővítésére fektetik a hangsúlyt. A képzés 
– egyéni projektekhez végzett kutatáson 
keresztül – elsősorban tudományos és 
technológiai ismeretekre összpontosít, 
amelyet más fontos készségeket és 
képességeket fejlesztő képzési modulok 
egészítenek ki, például olyan területeken, 
mint a kutatási projektek és programok 
igazgatása és finanszírozása, szellemi 
tulajdonjogok és a kutatás eredményeinek 
más felhasználási módszerei, vállalkozói 
tevékenység, etikai szempontok, 
kommunikáció, valamint a kutatás és a 
társadalom közti kölcsönhatások.

A cselekvést a különböző országokbeli, 
egymást kiegészítő, kutatóképzésben 
tevékenykedő szervezetek, ideértve a 
nemzetközi posztgraduális és doktori 
tanulmányi hálózatokat, verseny útján 
kiválasztott hálózatainak támogatásával 
hajtják végre. A hálózatok meghatározott 
tudományos és technológiai területeken jól 
körülhatárolt képzési igényeket kielégítő, az 
interdiszciplináris és a tudományágakat 
átfogó újonnan kialakuló területekhez 
megfelelően kapcsolódó közös
kutatóképzési programra épülnek. Ezek a 
képzési programok különösen a pályakezdő 
kutatók kutatói képességeinek fejlesztésére 
és bővítésére fektetik a hangsúlyt. A képzés 
– egyéni projektekhez végzett kutatáson 
keresztül – elsősorban tudományos és 
technológiai ismeretekre összpontosít, 
amelyet más fontos készségeket és 
képességeket fejlesztő képzési modulok 
egészítenek ki, például olyan területeken, 
mint a kutatási projektek és programok 
igazgatása és finanszírozása, szellemi 
tulajdonjogok és a kutatás eredményeinek 
más felhasználási módszerei, vállalkozói 
tevékenység, etikai szempontok, 
kommunikáció, valamint a kutatás és a 
társadalom közti kölcsönhatások.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 65
Melléklet, „Etikai szempontok” cím, „Tevékenységek” alcím, a „Kutatók alapképzése”, 

ötödik bekezdés, második a. felsorolás (új)

- annak a lehetősége, hogy korlátozott idejű 
munkaköröket hozzanak létre az 
egyetemeken a vállalkozásoknál dolgozó 
kutatók számára; a cél az egyetemek és a 
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vállalkozások közötti együttműködés 
erősítése és a tudás átadása,

Or. en

Indokolás

Ez növelné a kutatók mobilitását az ipar/vállalkozások és az egyetemek között, ugyanakkor 
javítaná a tudásátadást az egyetemi és az ipari kutatások között.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 66
Melléklet, „Etikai szempontok” cím, „Tevékenységek” alcím „Egész életen át tartó tanulás és 

karrierfejlesztés”, első bekezdés

Ez a cselekvés a pályafutásuk különböző 
szakaszában lévő tapasztalt kutatókra 
irányul, elősegíti egyéni szakképzettségük 
bővítését multidiszciplináris vagy 
interdiszciplináris szakismeretek vagy 
ágazatközi tapasztalatok megszerzésével. A 
cselekvés célja a kutatók támogatása 
független, vezetői helyzetbe (például 
projektvezetői, professzori vagy más, az 
oktatásban vagy vállalkozásoknál betöltött 
vezetői munkakörbe) kerülésük érdekében 
vagy ilyen helyzetük megerősítésében. A 
cselekvés abban is segíteni fogja a kutatókat, 
hogy pályamegszakítás után folytatni tudják 
kutatói pályájukat, vagy hogy egy mobilitási 
tapasztalat után (újból) bekapcsolódjanak 
valamelyik tagállamban vagy társult 
államban (hazájukat is beleértve) folyó 
kutatómunkába.

Ez a cselekvés a pályafutásuk különböző 
szakaszában lévő kutatókra irányul, elősegíti 
egyéni szakképzettségük bővítését 
multidiszciplináris vagy interdiszciplináris 
szakismeretek vagy ágazatközi tapasztalatok 
megszerzésével. A cselekvés célja a kutatók 
támogatása független, vezetői helyzetbe 
(például projektvezetői, professzori vagy 
más, az oktatásban vagy vállalkozásoknál 
betöltött vezetői munkakörbe) kerülésük 
érdekében vagy ilyen helyzetük 
megerősítésében. A cselekvés abban is 
segíteni fogja a kutatókat, hogy 
pályamegszakítás után folytatni tudják 
kutatói pályájukat, vagy hogy egy mobilitási 
tapasztalat után (újból) bekapcsolódjanak 
valamelyik tagállamban vagy társult 
államban (hazájukat is beleértve) folyó 
kutatómunkába.

Or. en

Indokolás

A túlzottan leszűkített követelmények miatt fennáll annak a kockázata, hogy kizárják azokat 
szakképzett fiatal kutatókat, akik posztdoktori tanulmányaik befejezése után lépnek a pályára. 
A szakképzettség és a tapasztalat szerepet kap a kiválasztási eljárásban, csökkentve a 
jogalkotás szükségességét. A részvételhez szükséges tapasztalat években történő 
meghatározására sincs szükség, amennyiben elég azt egyértelművé tenni, hogy a posztdoktori 
tanulmányokat be kell fejezni.



PE 374.087 32/37 AM\614623HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 67
Melléklet, „Etikai szempontok” cím, „Tevékenységek” alcím „Egész életen át tartó tanulás és 

karrierfejlesztés”, második bekezdés

E cselekvés azokra a kutatókra vonatkozik, 
akik legalább négy év teljes munkaidős 
kutatói tapasztalattal rendelkeznek; mivel a 
cselekvés az egész életen át tartó tanulásra 
és a karrierfejlesztésre irányul, a kutatók 
többsége várhatóan ennél több tapasztalatot 
fog tudni felmutatni.

E cselekvés azokra a kutatókra vonatkozik, 
akik befejezték posztdoktori 
tanulmányaikat.

Or. en

Indokolás

A túlzottan leszűkített követelmények miatt fennáll annak a kockázata, hogy kizárják azokat 
szakképzett fiatal kutatókat, akik posztdoktori tanulmányaik befejezése után lépnek a pályára. 
A szakképzettség és a tapasztalat szerepet kap a kiválasztási eljárásban, csökkentve a 
jogalkotás szükségességét. A részvételhez szükséges tapasztalat években történő 
meghatározására sincs szükség, amennyiben elég azt egyértelművé tenni, hogy a posztdoktori 
tanulmányokat be kell fejezni.

Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 68
Melléklet, „Etikai szempontok” cím, „Tevékenységek” alcím „Egész életen át tartó tanulás és 

karrierfejlesztés”, második bekezdés

E cselekvés azokra a kutatókra vonatkozik, 
akik legalább négy év teljes munkaidős 
kutatói tapasztalattal rendelkeznek; mivel a 
cselekvés az egész életen át tartó tanulásra és 
a karrierfejlesztésre irányul, a kutatók 
többsége várhatóan ennél több tapasztalatot 
fog tudni felmutatni.

E cselekvés azokra a kutatókra vonatkozik, 
akik legalább négy év teljes munkaidős vagy 
azzal egyenértékű kutatói tapasztalattal vagy 
doktori fokozattal rendelkeznek; mivel a 
cselekvés az egész életen át tartó tanulásra és 
a karrierfejlesztésre irányul, a kutatók 
többsége várhatóan ennél több tapasztalatot 
fog tudni felmutatni.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 69
Melléklet, „Etikai szempontok” cím, „Tevékenységek” alcímásodik felsorolás

- Egyéb köz- vagy magántestületek, 
beleértve a nagy kutatószervezeteket, 
amelyek ösztöndíjprogramokat 
finanszíroznak vagy igazgatnak vagy 
hivatalos megbízásból, vagy államilag 
elismert szervezetként, mint például a 
kormányok által létesített, a magánjog 
hatálya alá tartozó, közszolgálati feladattal 
megbízott ügynökségek, jótékonysági 
társulások stb.;

- Egyéb köz- vagy magántestületek, 
beleértve a nagy kutatószervezeteket, 
amelyek ösztöndíjprogramokat 
finanszíroznak vagy igazgatnak vagy 
hivatalos megbízásból, vagy államilag 
elismert szervezetként, mint például a 
kormányok által létesített, a magánjog 
hatálya alá tartozó, közszolgálati feladattal 
megbízott ügynökségek, jótékonysági 
társulások, a hatóságokkal együttműködést 
folytató vállalkozások stb.;

Or. en

Indokolás

Nem zárhatók ki a forrásokkal rendelkező vállalkozások, amelyek részt kívánnak venni egy 
ilyen társfinanszírozási rendszerben,  bár nem engedhető meg számukra, hogy döntő befolyást 
gyakoroljanak magára a programra.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 70
Melléklet, „Etikai szempontok” cím, „Tevékenységek” alcím „Egész életen át tartó tanulás és 

karrierfejlesztés”, negyedik bekezdés, harmadik a. felsorolás (új)

Visszatérési ösztöndíj: a kutatókat 
független kutatói pályájuk kezdetétől 
megcélzó támogatás, amelynek célja, hogy 
vezető, független pozíciót töltsenek be a 
származási tagállamban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 71
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, „Tevékenységek” cím, „Az ipari vállalatok és az 

egyetemek közötti partnerségek és átjárási lehetőségek” alcím, első bekezdés
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Ez a cselekvés a közszférabeli 
kutatószervezetek és kereskedelmi célú 
magánvállalkozások (beleértve a kkv-ket is) 
közti dinamikus átjárási lehetőségek 
teremtését és előmozdítását célozza, 
hosszabb időtartamú együttműködési 
programokra építve, amelyek különösen 
alkalmasak az imeretmegosztás növelésére 
és a két szektor között a kulturális háttér és 
szakképzettségi követelmények 
különbözősége kölcsönös megértésének 
elősegítésére.

Ez a cselekvés a közszférabeli 
kutatószervezetek és kereskedelmi célú 
magánvállalkozások (beleértve a KKV-kat 
is) közti dinamikus átjárási lehetőségek 
teremtését és előmozdítását célozza, 
hosszabb időtartamú együttműködési 
programokra építve, amelyek különösen 
alkalmasak az ismeretmegosztás növelésére 
és a két szektor között a kulturális háttér és 
szakképzettségi követelmények 
különbözősége kölcsönös megértésének 
elősegítésére. A cselekvést úgy alakítják ki, 
hogy ne korlátozza a részt vevő kutatók 
mobilitását, például a kutatási eredmények 
közzétételének vagy bizonyos szervezetek 
számára a munkavégzés korlátozása révén.

Or. en

Indokolás

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdéseket még az ipar és az egyetemek közötti 
együttműködés fokozása előtt meg kell oldani. Az uniós pénzeszközöket az Unió egészének 
erősítésére kell fordítani; ezért egyértelművé kell tenni, hogy az együttműködési 
megállapodások nem korlátozhatják a mobilitást, például „elkülönítési” időszakok 
alkalmazásával, jövőbeni pozíciók beöltésére vagy a kutatási eredmények közzétételére 
vonatkozó megkötések alkalmazásával.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 72
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, „Tevékenységek” cím, „Az ipari vállalatok és az 

egyetemek közötti partnerségek és átjárási lehetőségek” alcím, második bekezdés

A cselekvést rugalmas módon, mindkét 
szektorbeli és legalább két tagállamból vagy 
társult államból származó szervezetek közti 
együttműködési programok segítségével 
hajtják végre, a humán erőforrást érintő 
interakciók támogatásával. A közösségi 
támogatás a következő (egy vagy több) 
formában valósulhat meg:

A cselekvést rugalmas módon, az ipar és az 
egyetemek között az Európai Unió 
egészében meglévő partnerségekből 
származó tapasztalatok alapján, mindkét 
szektorbeli és legalább két tagállamból vagy 
társult államból származó szervezetek közti 
együttműködési programok segítségével 
hajtják végre, a humán erőforrást érintő 
interakciók támogatásával. A közösségi 
támogatás a következő (egy vagy több) 
formában valósulhat meg:
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Or. en

Indokolás

A legtöbb egyetem már jól működő partnerségi viszonnyal rendelkezik az iparral és a 
vállalkozásokkal. Ezt a tapasztalatot, amelyben megfogalmazódik a szellemi tulajdonjoggal 
kapcsolatos bizonyos képességek és rendeletek iránti igény, platformként kell felhasználni a 
jövőbeni cselekvésekhez.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 73
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, „Tevékenységek” cím, „Az ipari vállalatok és az 

egyetemek közötti partnerségek és átjárási lehetőségek” alcím, második bekezdés, harmadik 
a. felsorolás (új)

- a kutatás által vezérelt regionális 
klaszterek fejlesztésének erősítésére 
irányuló cselekvések;

Or. en

Indokolás

A KKV-knak a K+F terén történő erősítése érdekében lényeges intézkedésnek számítanak az 
azokban a régiókban tett tudatos erőfeszítések, ahol az egyetemek közelében regionális 
klaszterek találhatók. Gyakran a hagyományos megközelítésnél sikeresebbnek bizonyul a 
klaszterekre irányuló stratégia, amely az egyes kis cégek elérésén alapul.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 74
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, „Tevékenységek” cím, „Nemzetközi dimenzió” alcím, 

első bekezdés

Annak a felismerésnek köszönhetően, hogy 
a nemzetközi dimenzió alapvető szerepet tölt 
be az európai K+F humán erőforrása 
tekintetében, meghatározott célú cselekvések 
foglalkoznak ezzel a dimenzióval mind az 
európai kutatók karrierfejlesztése, mind a 
nemzetközi együttműködésnek a kutatók 
segítségével történő megerősítése 
szempontjából.

Annak a felismerésnek köszönhetően, hogy 
a nemzetközi dimenzió alapvető szerepet tölt 
be az európai K+F humán erőforrása 
tekintetében, meghatározott célú cselekvések 
foglalkoznak ezzel a dimenzióval mind az 
európai kutatók karrierfejlesztése, mind a 
nemzetközi együttműködésnek a kutatók 
segítségével nemzeti vagy regionális szinten
történő megerősítése szempontjából.
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Or. fr

Indokolás

A mobilitási programok társfinanszírozására irányuló javaslat áttételes hatással bírhat, 
lehetővé téve, hogy figyelembe vegyék a pályájuk kezdetén levő, illetve a tapasztaltabb kutatók 
eltérő igényeit. A kutatók mobilitásában a régiók fontos szerepet töltenek be, ezért ezzel 
kapcsolatban említést érdemelnek.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 75
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, „Tevékenységek” cím, „Nemzetközi dimenzió” alcím, 

második bekezdés, i. alpont

i. kötelező hazatérés feltételével nyújtott 
kimenő nemzetközi ösztöndíjakkal a 
tapasztalt kutatók számára az egész életen át 
tartó tanulás és szakterületbővítés keretében, 
új képesítések és ismeretek megszerzése 
érdekében;

i. az Európai Unióba történő kötelező 
hazatérés feltételével nyújtott kimenő 
nemzetközi ösztöndíjakkal a tapasztalt 
kutatók számára az egész életen át tartó 
tanulás és szakterület-bővítés keretében, új 
képesítések és ismeretek megszerzése 
érdekében. Azon kutatók számára, akik 
nem térhetnek vissza a származási 
intézményükbe, egyéves fizetésüknek 
megfelelő támogatás biztosítható.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy fokozzák az intézmények érdekeltségét a programban, reális 
követelményeket kell megfogalmazni számukra. Indokolatlan azt követelni az egyetemektől, 
hogy újból alkalmazzák azokat a kutatókat, akik hosszú időt töltöttek el külföldön, még ha 
ösztöndíj keretében is tették azt. A lényeg az, hogy a kutatók a képességeikkel együtt 
visszatérjenek Európába; ez a szándék akkor is megvalósul, ha a kutatók másik intézménybe 
térnek vissza.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Módosítás: 76
Melléklet, „Etikai szempontok” alcím, „Tevékenységek” cím, „Nemzetközi dimenzió” alcím, 

második bekezdés, i. pont

i. kötelező hazatérés feltételével nyújtott 
kimenő nemzetközi ösztöndíjakkal a 

i. az Európai Unióba történő kötelező 
hazatérés feltételével nyújtott kimenő 
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tapasztalt kutatók számára az egész életen át 
tartó tanulás és szakterületbővítés keretében, 
új képesítések és ismeretek megszerzése 
érdekében;

nemzetközi ösztöndíjakkal a tapasztalt 
kutatók számára az egész életen át tartó 
tanulás és szakterület-bővítés keretében, új 
képesítések és ismeretek megszerzése 
érdekében;

Or. it

Indokolás

A kutatókat nem kell arra kötelezni, hogy saját országukba térjenek vissza, hanem 
hazatérésük előtt biztosítani kell számukra, hogy az Európai Unió egy másik tagállamában 
folytathassák munkájukat.


