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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 323
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, 3. felsorolás, második francia bekezdés, harmadik albekezdés

– a digitális formában tárolt kulturális
örökséghez való hozzáférést lehetővé tévő 
intelligens szolgáltatások; az élő örökség 
alapján új kulturális emlékezet létrehozását 
célzó eszközök a közösségek számára; a 
digitális tartalom megőrzésének módszerei 
és eszközei; a digitális objektumok 
felhasználhatóvá tétele a jövő felhasználói 
számára, eközben megtartva az eredeti 
létrehozás és használati kontextus 
eredetiségét és egységét.

– a digitális formában tárolt kulturális
örökséghez való hozzáférést lehetővé tévő 
intelligens szolgáltatások; az élő örökség 
alapján új kulturális emlékezet létrehozását 
célzó eszközök a közösségek számára; a 
digitális tartalom megőrzésének és 
diverzifikálásának módszerei és eszközei; a 
digitális objektumok felhasználhatóvá tétele 
a jövő felhasználói számára, eközben 
megtartva az eredeti létrehozás és használati 
kontextus eredetiségét és egységét.
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Or. en

Indokolás

Az EU kutatási politikájának elő kell mozdítania a digitális tartalomkészítés diverzifikációját 
annak érdekében, hogy álhassa az e területen erősödő nemzetközi versenyt, ami világszerte 
gyorsan a legfontosabb kulturális iparrá válik.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

ódosítás: 324
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, 3. felsorolás, második francia bekezdés, harmadik albekezdés

– a digitális formában tárolt kulturális
örökséghez való hozzáférést lehetővé tévő 
intelligens szolgáltatások; az élő örökség 
alapján új kulturális emlékezet létrehozását 
célzó eszközök a közösségek számára; a 
digitális tartalom megőrzésének módszerei 
és eszközei; a digitális objektumok 
felhasználhatóvá tétele a jövő felhasználói 
számára, eközben megtartva az eredeti 
létrehozás és használati kontextus 
eredetiségét és egységét.

– a digitális formában tárolt kulturális
örökséghez való hozzáférést lehetővé tévő 
intelligens szolgáltatások; az élő örökség 
alapján kulturális emlékeik összegyűjtését és 
létrehozását célzó eszközök a közösségek 
számára; a digitális tartalom megőrzésének 
módszerei és eszközei; a digitális 
objektumok felhasználhatóvá tétele a jövő 
felhasználói számára, eközben megtartva az 
eredeti létrehozás és használati kontextus 
eredetiségét és egységét.

Or. es

.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

ódosítás: 325
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, 3. felsorolás, második a. francia bekezdés (új)

– Az üzleti irányítás és teljesítmény valós
idejű nyomon követése: az irányítási 
döntések, az ellenőrzés, az adatgyűjtés és -
feldolgozás hatékony és eredményes 
támogatása;

Or. it
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Indokolás

Fontos az üzleti irányításban az információs és kommunikációs technológiák használatának 
támogatása.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

ódosítás: 326
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 
„Tevékenységek” cím, 3. felsorolás, harmadik francia bekezdés, első albekezdés

– dinamikus és hálózatorientált üzleti
rendszerek a termékek és a szolgáltatások 
létrehozásához és felhasználóhoz való 
eljuttatásához; intelligens darabok 
decentralizált vezérlése és kezelése; digitális 
üzleti ökorendszerek, különösen a kis- és a 
középvállalkozások szükségleteihez 
igazítható szoftveres megoldások; a 
megosztott munkaterek együttműködést 
segítő szolgáltatásai; bővített csoportjelenlét, 
csoportadminisztráció és megosztási 
támogatás.

– dinamikus és hálózatorientált üzleti
rendszerek a termékek és a szolgáltatások 
létrehozásához és felhasználóhoz való 
eljuttatásához; intelligens darabok 
decentralizált vezérlése és kezelése; digitális 
üzleti ökorendszerek, különösen a kis- és a 
középvállalkozások szükségleteihez 
igazítható szoftveres megoldások; a 
megosztott környezettudatos munkaterek 
együttműködést segítő szolgáltatásai; 
bővített csoportjelenlét, 
csoportadminisztráció és megosztási 
támogatás, tudásmegosztás és interaktív 
szolgáltatások.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

ódosítás: 327
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, 3. felsorolás, harmadik francia bekezdés, második albekezdés

– gyártástechnológia: hálózatba szervezett, 
intelligens vezérlés a precíziós gyártás és az 
alacsony erőforrás-felhasználás érdekében; 
vezeték nélküli automatizálás és logisztika 
az üzem gyors átállíthatóságához; a 
modellezés, a szimuláció, a prezentáció és a 
virtuális gyártás integrált környezetei; a 
miniatürizált IKT-rendszerek és a különböző 
anyagokat és objektumokat tartalmazó 
rendszerek gyártástechnológiái.

– gyártástechnológia, beleértve a 
hagyományos iparágakat: hálózatba 
szervezett, intelligens vezérlés a precíziós 
gyártás és az alacsony erőforrás-felhasználás 
érdekében; vezeték nélküli automatizálás és 
logisztika az üzem gyors átállíthatóságához; 
a modellezés, a szimuláció, optimalizálás, a 
prezentáció és a virtuális gyártás integrált 
környezetei; a miniatürizált IKT-rendszerek 
és a különböző anyagokat és objektumokat 
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tartalmazó rendszerek gyártástechnológiái.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 328
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 
„Tevékenységek” cím, 3. felsorolás, harmadik francia bekezdés, első albekezdés

– az IKT és alkalmazásai bizalmi és 
megbízhatósági aspektusait támogató 
eszközök; többszörös és összekapcsolt 
személyazonosság-kezelő rendszerek; 
hitelesítési és jogosultságkezelő technikák; 
az új technológiákhoz kapcsolódó 
adatvédelmi igények kielégítését célzó 
rendszerek; a jogosultságok és a javak 
kezelése; a cibertér fenyegetései ellen védő 
eszközök.

– az IKT és alkalmazásai bizalmi és 
megbízhatósági aspektusait támogató 
eszközök; többszörös és összekapcsolt 
személyazonosság-kezelő rendszerek; 
hitelesítési és jogosultságkezelő technikák; 
az új technológiákhoz kapcsolódó 
adatvédelmi igények kielégítését célzó 
rendszerek; a jogosultságok és a javak 
kezelése; a levélszemét és a cibertér 
fenyegetései ellen védő eszközök.

Or. en

Indokolás

A levélszemét az alkalmi zavaró kellemetlenségből fő problémává lépett elő, mivel rendkívül 
megnövekedett annak mértéke és összetettsége. Az üzleti vállalkozások és az elektronikus 
kommunikáció számára költségei növekednek. A levélszemét elleni megoldások szédítő 
ütemben avulnak el. Az EU-nak támogatnia kell az e jelenség megállítására szolgáló 
megfelelő technológiai eszközök fejlesztését.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 329
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 
„Tevékenységek” cím, 3. felsorolás, harmadik francia bekezdés, első albekezdés

– az IKT és alkalmazásai bizalmi és 
megbízhatósági aspektusait támogató 
eszközök; többszörös és összekapcsolt 
személyazonosság-kezelő rendszerek; 
hitelesítési és jogosultságkezelő technikák; 
az új technológiákhoz kapcsolódó 

– az IKT és alkalmazásai bizalmi és 
megbízhatósági aspektusait támogató 
eszközök; többszörös és összekapcsolt 
személyazonosság-kezelő rendszerek; 
hitelesítési és jogosultságkezelő technikák; 
az új technológiákhoz kapcsolódó 
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adatvédelmi igények kielégítését célzó 
rendszerek; a jogosultságok és a javak 
kezelése; a cibertér fenyegetései ellen védő 
eszközök.

adatvédelmi igények kielégítését célzó 
rendszerek; a jogosultságok és a javak 
interoperabilitáson és nyílt szabványokon 
alapuló kezelése; a magánéletet a cibertér 
fenyegetései ellen védő eszközök.

Or. en

Indokolás

Az európai üzleti vállalkozásoknak szükségük van interoperabilitási biztosítékokra és nyílt 
szabványokra a személyazonosság-kezelő megoldások teljes kihasználásához. Ezek a 
biztosítékok megakadályozzák a szabad verseny nemkívánatos korlátozásait, a szoftver és a 
hardvergyártók vonatkozásában is. A ciberfenyegetések elleni személyazonosság-kezeléssel 
védelemben részesített konkrét tárgy a magánélet.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 330
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, 

„Tevékenységek” cím, 3. felsorolás, negyedik francia bekezdés, 1a. albekezdés (új)

A kommunikáció biztonsága: Új 
adatkódolási technikák, amelyek 
meghaladják a szoftveralapú titkosítást. 
Hardveralapú titkosítási rendszerek 
kifejlesztése és értékelése vezeték nélküli, 
műholdas és optikai rendszerekhez. 
Kisméretű és nagyteljesítményű titkosító 
berendezések tervezése. Az elérhető 
biztonsági szintek értékelése. Szabálytalan 
átiteli frekvenciák (kaotikus hullámok) 
használata az átviteli biztonság növelésére. 
E technológia teljesítményének és annak a 
meglévő kommunikációs hálózatokba 
történő beépítésének értékelése. 

Or. es

Indokolás

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.
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El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

ódosítás: 331
I. melléklet, „Témák” rész, „Információs és kommunikációs technológiák” alcím, „Újonnan 

felmerülő igények és előre nem látható politikai igények” cím, első bekezdés 

A Jövőbeni és kialakulóban lévő 
technológiák elnevezésű tevékenység célja, 
hogy az IKT kialakulóban lévő területein 
vonzza és ösztönözze a több 
tudományterületet érintő kutatási 
kiválóságot. : A tevékenység 
gyújtópontjában többek között a 
miniatürizálás és a számítástechnika új 
határainak például a kvantumhatások 
kihasználása terén való felderítése; a 
hálózatba szervezett számítási és 
kommunikációs rendszerek összetettségének 
hasznosítása; az új, személyre szabott 
termékek és szolgáltatások érdekében 
létrehozott intelligens rendszerek új 
koncepcióinak felderítése és a velük való 
kísérletezés áll.

A Jövőbeni és kialakulóban lévő 
technológiák elnevezésű tevékenység célja, 
hogy az IKT kialakulóban lévő területein 
vonzza és ösztönözze a több 
tudományterületet érintő kutatási 
kiválóságot. : A tevékenység 
gyújtópontjában többek között a 
miniatürizálás és a számítástechnika új 
határainak például a kvantumhatások 
kihasználása terén való felderítése; a 
hálózatba szervezett számítási és 
kommunikációs rendszerek összetettségének 
hasznosítása, a szoftvereket is ideértve; az 
új, személyre szabott termékek és 
szolgáltatások érdekében létrehozott 
intelligens rendszerek új koncepcióinak 
felderítése és a velük való kísérletezés áll.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer az Európai Parlament 
Zöld Frakciója nevében

ódosítás: 332
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák” alcím, „Végrehajtás” cím, első bekezdés

A versenyképesség fokozásához Európának 
radikális innovációkra van szüksége. 
Képességeit nagy hozzáadott értékű 
termékekre és technológiákra kell 
összpontosítania annak érdekében, hogy 

A versenyképesség fokozásához Európának 
radikális innovációkra van szüksége. 
Képességeit nagy hozzáadott értékű 
termékekre és technológiákra – beleértve az 
ökotechnológiákat is – kell összpontosítania 
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megfeleljen a vásárlók igényeinek, valamint 
a környezettel, az egészségüggyel és más 
társadalmi kérdésekkel kapcsolatos 
várakozásoknak. Ezen, egymással versengő 
kihívások megválaszolásában lényegi szerep 
jut a kutatásnak.

annak érdekében, hogy megfeleljen a 
vásárlók igényeinek, valamint a 
környezettel, az egészségüggyel és más 
társadalmi kérdésekkel kapcsolatos 
várakozásoknak. Ezen, egymással versengő 
kihívások megválaszolásában lényegi szerep 
jut a kutatásnak, míg a közpénzekből 
finanszírozott kutatásba elsősorban azzal a 
céllal kell befektetni, hogy kielégítésre 
kerüljenek a lakosság szükségletei és 
prioritásai.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 333
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák” alcím, „Végrehajtás” cím, első bekezdés

A versenyképesség fokozásához Európának 
radikális innovációkra van szüksége. 
Képességeit nagy hozzáadott értékű 
termékekre és technológiákra kell 
összpontosítania annak érdekében, hogy 
megfeleljen a vásárlók igényeinek, valamint 
a környezettel, az egészségüggyel és más 
társadalmi kérdésekkel kapcsolatos 
várakozásoknak. Ezen, egymással versengő 
kihívások megválaszolásában lényegi szerep 
jut a kutatásnak.

A versenyképesség fokozásához Európának 
radikális innovációkra van szüksége. 
Képességeit nagy hozzáadott értékű 
termékekre, eljárásokra és technológiákra 
kell összpontosítania annak érdekében, hogy 
megfeleljen a vásárlók igényeinek, valamint 
a környezettel, az egészségüggyel és más 
társadalmi kérdésekkel kapcsolatos 
várakozásoknak. Ezen, egymással versengő 
kihívások megválaszolásában lényegi szerep 
jut a kutatásnak.

Or. es

Indokolás

A 95. módosítás új változata, a „procedimientos'” szót felváltva a „procesos” szóval. A változtatás nem 
érinti az angol változatot.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

ódosítás: 334
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák” alcím, „Végrehajtás” cím, második bekezdés
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A téma kulcsfontosságú eleme az ipari
átalakulás véghezvitele és hatásainak 
maximalizálása, és mindeközben a 
fenntartható gyártás és fogyasztás 
támogatása érdekében a nanotechnológia, az 
anyagtudomány és az új gyártási módszerek
hatékony integrálása. A téma támogatást 
nyújt minden olyan ipari tevékenységnek, 
amelyek más témákkal szinergiában 
működnek. Valamennyi ágazat és terület 
alkalmazásai részesülhetnek támogatásban, 
köztük az anyagtudomány, a nagy 
teljesítményű gyártási és feldolgozási 
technológiák, a nano-biotechnológia és a 
nanoelektronika.

Az ipar jövőbeni versenyképessége nagyban 
fog múlni a nanotechnológián és annak 
alkalmazásain. A számos nanotechnológia 
és nanotechnológiai területen végzett KTF-
tevékenységek felgyorsíthatják az európai 
ipar átalakulását. Az Európai Unió 
felismerte a húzóerőt az olyan területekben, 
mint a nanotudományok, 
nanotechnológiák, anyagok és új termelési 
technológiák, és ezt fel kell erősíteni, hogy 
erősödjön és javuljon helyzete egy erősen 
versenyképes globális környezetben. 

Or. it

Indokolás

Az e téma által lefedett terület hatalmas. A 6. KKP tapasztalati mutatják a nanotudomány és a 
nanotechnológia számára nagyobb prioritás biztosításának szükségességét, a túlzott mértékű 
igénylés elkerülésére.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 335
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák” alcím, „Végrehajtás” cím, harmadik bekezdés

Középtávon arra kell törekedni, hogy az 
alkalmazásvezérelt tudományos és 
technológiai szinergiák kihasználásával a 
téma középpontjában a különböző 
tudományterületeken rendelkezésre álló 
tudás és képességek konvergenciája álljon. 
A téma hosszú távú célja ugyanakkor tőkét 
kovácsolni a nanotudományokban és a 
nanotechnológiákban rejlő hatalmas 
lehetőségekből a valóban tudásalapú ipar és 
gazdaság kialakítása érdekében. Mindkét 
esetben alapvető fontosságú arról 
gondoskodni, hogy ne menjen feledésbe az 
eredmények terjesztésén és kiaknázásán 

Középtávon arra kell törekedni, hogy az 
alkalmazásvezérelt tudományos és 
technológiai szinergiák kihasználásával a 
téma középpontjában a különböző 
tudományterületeken rendelkezésre álló 
tudás és képességek konvergenciája álljon. 
A téma hosszú távú célja ugyanakkor tőkét 
kovácsolni a nanotudományokban és a 
nanotechnológiákban rejlő hatalmas 
lehetőségekből a valóban tudásalapú ipar és 
gazdaság kialakítása érdekében. Mindkét 
esetben alapvető fontosságú arról 
gondoskodni, hogy ne menjen feledésbe az 
eredmények valamennyi európai polgár 
számára történő terjesztésén és kiaknázásán 
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keresztül létrejött tudás. keresztül létrejött tudás.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 336
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák” alcím, „Végrehajtás” cím, harmadik a. bekezdés (új)

Az ipar jövőbeni versenyképessége nagy 
mértékben fog múlni a nanotechnológián 
és annak alkalmazásain. Az EU világelső 
sok nanotechnológiai/nanotudományos, 
anyag- és gyártástechnológiai területen. 
Vezető szerepét erősíteni kell és támogatni 
kell új kezdeményezéseket, ha helyzetét az 
erősen versengő világszíntéren egyesíteni és 
növelni kívánja. 
A különféle nanotudományos, anyag- és 
gyártástechnológiai területeken a kutatás és 
a technológiai fejlemények felgyorsíthatják 
az európai ipar átalakítását.

Or. es

Indokolás

A régi 96. módosítás javított változata. Az európai ipar jövőbeli versenyképessége nagy 
mértékben múlik a nanotechnológiákon, anyagokon és gyártási rendszereken, illetve azok 
alkalmazásán, amely okból az ezeken a területeken folyó kutatás és a fejlődés felgyorsíthatja 
az európai ipar átalakulását és azt versenyképesebbé teszi.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 337
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák” alcím, „Végrehajtás” cím, ötödik bekezdés

A téma különös érdeklődésre tart számot a 
KKV-k körében, elsősorban szükségleteik és 

A téma különös érdeklődésre tart számot a 
KKV-k körében, elsősorban szükségleteik és 
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a technológiák előrelendítésében és 
felhasználásában betöltött szerepük miatt. 
Kiemelt fontosságú többek között: a 
nanoeszközök, nanoszerszámok és 
nanokészülékek ipara (az ágazatban 
koncentrálódó számos gyorsan növekvő, 
csúcstechnológiát alkalmazó KKV miatt); a 
műszaki textíliák ipara (a sok KKV-t érintő, 
gyors átalakulási folyamatot átélő 
hagyományos iparág tipikus esete); a 
világűrrel kapcsolatos rendszerek 
előállítása; a gépipari ágazatok (például a 
szerszámgépipar, amelyben az európai 
KKV-k világviszonylatban is vezető helyet 
foglalnak el), valamint több más olyan 
iparág, amelyben sok KKV részesül az új 
üzleti modellek, anyagok és termékek 
bevezetésének előnyeiből.

a technológiák előrelendítésében és 
felhasználásában betöltött szerepük miatt.
Kiemelt fontosságú többek között: a 
nanoeszközök, nanoszerszámok és 
nanokészülékek ipara (az ágazatban 
koncentrálódó számos gyorsan növekvő 
KKV miatt); a műszaki textíliák ipara (a sok 
KKV-t érintő, gyors átalakulási folyamatot 
átélő hagyományos iparág tipikus esete); a 
légtérrel és világűrrel kapcsolatos
rendszerek előállítása; a gépipari ágazatok 
(például a szerszámgépipar, amelyben az 
európai KKV-k világviszonylatban is vezető 
helyet foglalnak el), valamint több más 
olyan iparág, amelyben sok KKV részesül az 
új üzleti modellek, anyagok és termékek 
bevezetésének előnyeiből.

Or. es

Indokolás

A régi 97. módosítás javított változata. A KKV-k meglehetősen gyakran egyetemeken vagy 
hasonló szerveknél járulékos üzleti vállalkozásként jönnek létre, amely esetben valóban 
csúcstechnológiás jellegűek, bár nem mindig ez a helyzet. Ezért helyesebb lenne a 
„csúcstechnológiát alkalmazó” kifejezés elhagyása annak érdekében, hogy ne kerüljenek 
kizárásra a nem csúcstechnológiát alkalmazó KKV-k, amelyek ennek ellenére e cím alá 
kívánnak tartozni, illetve részt venni a magas hozzáadott értékkel rendelkező termékekbe és 
szolgáltatásokba történő beépítésükben.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer az Európai Parlament 
Zöld Frakciója nevében

ódosítás: 338
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 
gyártástechnológiák” alcím, „Tevékenységek” cím, első felsorolás, harmadik bekezdés

A tevékenység emellett a társadalmi 
környezet kihívásaira és a nanotechnológia 
elfogadottságára is összpontosít. Ennek 
keretében kutatást kell folytatni a 
kockázatelemzés valamennyi 
vonatkozásában (például nanotoxikológia és 
nano-ökotoxikológia), valamint az ipari 
alkalmazások bevezetésének előkészítése 

A tevékenység emellett átfogóbb társadalmi 
és etikai kérdések kezelésével a társadalmi 
környezet kihívásaira és a nanotechnológia 
elfogadottságára is összpontosít. Ennek 
keretében kutatást kell folytatni a 
kockázatelemzés valamennyi 
vonatkozásában (például nanotoxikológia és 
nano-ökotoxikológia), valamint az ipari 
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szempontjából mindinkább fontossá váló 
kérdések: a biztonság, a jelölésrendszerek, a 
metrológia és a szabványok területén. 
Egyedi cselekvések irányulnak majd 
meghatározott célú tudás- és szakértői 
központok létrehozására, és központi helyet 
kap a vonatkozó cselekvési tervben 
körvonalazott integrált és felelősségteljes 
bizottsági nanotechnológiai
megközelítésmód megvalósítása. 

alkalmazások bevezetésének előkészítése 
szempontjából mindinkább fontossá váló 
kérdések: a biztonság, a jelölésrendszerek, a 
metrológia és a szabványok területén. 
Egyedi cselekvések irányulnak majd 
meghatározott célú tudás- és szakértői 
központok létrehozására, és központi helyet 
kap a vonatkozó cselekvési tervben 
körvonalazott integrált és felelősségteljes 
bizottsági nanotechnológiai 
megközelítésmód megvalósítása.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

ódosítás: 339
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 
gyártástechnológiák” alcím, „Tevékenységek” cím, második felsorolás, első bekezdés

A több tudást tartalmazó, új funkciók 
betöltésére képes és kedvezőbb viselkedésű 
új, fejlett anyagok egyre kritikusabb szerepet 
töltenek be az ipar versenyképességében és 
fenntartható fejlődésében. Az új gyártóipari 
modellek szerint a termékek értékének és 
teljesítményének növelése szempontjából a 
feldolgozás egyes szakaszai helyett egyre 
inkább maga az anyag számít az első 
lépésnek.

A több tudást tartalmazó, új funkciók 
betöltésére képes és kedvezőbb viselkedésű 
új, fejlett anyagok, beleértve az összetett
anyagokat is, egyre kritikusabb szerepet 
töltenek be az ipar versenyképességében és 
fenntartható fejlődésében. Az új gyártóipari 
modellek szerint a termékek értékének és 
teljesítményének növelése szempontjából a 
feldolgozás egyes szakaszai helyett egyre 
inkább maga az anyag számít az első 
lépésnek.

Or. fr

Indokolás

Sok kutatótevékenység folyik például a fémösszetételek terén, az összetételekhez kapcsolódó 
sajátos problémákkal (ragasztás stb.), amelyek fémek egyesítésénél (hegesztés stb.) nem 
merülnek fel.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 340
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 
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gyártástechnológiák” alcím, „Tevékenységek” cím, második felsorolás, második bekezdés

A kutatás középpontjában új, tudásalapú, 
előre meghatározott jellemzőkkel rendelkező 
anyagok kifejlesztése áll. Ehhez az 
anyagjellemzők, a feldolgozás és a gyártás 
intelligens vezérlése, valamint a teljes 
életciklus során potenciálisan felmerülő 
egészségügyi és környezeti hatások 
figyelembevétele szükséges. Hangsúlyt 
kapnak a nano- és a biotechnológiában rejlő 
lehetőségek kihasználásával, illetőleg a 
„természetből tanulás” révén előállított új, 
fejlett anyagok, különösen a fokozottan 
kedvező viselkedésű nanoanyagok, 
bioanyagok és hibrid anyagok.

A kutatás középpontjában új, tudásalapú, 
előre meghatározott jellemzőkkel rendelkező 
anyagok kifejlesztése áll. Ehhez az 
anyagjellemzők, a feldolgozás és a gyártás 
intelligens vezérlése, valamint a teljes 
életciklus során potenciálisan felmerülő 
egészségügyi és környezeti hatások 
figyelembevétele szükséges. Hangsúlyt 
kapnak a nano- és a biotechnológiában rejlő 
lehetőségek kihasználásával, illetőleg a 
„természetből tanulás” révén előállított új, 
fejlett anyagok, különösen a fokozottan 
kedvező viselkedésű nanoanyagok, 
bioanyagok, mesterséges anyagok és hibrid 
anyagok.

Or. es

Indokolás

Az előadó javasolja régi 100. módosításban használt „metaanyagok” szónak a „mesterséges 
anyagok” kifejezéssel történő felváltását.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

ódosítás: 341
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 
gyártástechnológiák” alcím, „Tevékenységek” cím, harmadik felsorolás, első bekezdés

Az európai uniós erőforrás-intenzív ipar 
tudásalapú ipari környezetté alakításához új 
gondolkodásmód szükséges a gyártás 
területén, és az átalakulás sikere azon múlik, 
kialakul-e alapvetően új szemléletmód az új 
ismeretek folyamatos szerzésére, 
terjesztésére, megvédésére, finanszírozására 
és felhasználására vonatkozóan, ideértve a 
fenntartható gyártási és fogyasztási minták 
érdekében való felhasználást is. Ehhez 
azonban ki kell alakítani a folyamatos 
innováció (az ipari tevékenységekben és a 
gyártórendszerekben, beleértve az építőipart, 
a készülékeket és a szolgáltatásokat is) és az 
általános gyártási „javak” (technológiák, 

Az európai uniós erőforrás-intenzív ipar 
tudásalapú ipari környezetté alakításához új 
gondolkodásmód szükséges a gyártás 
területén, és az átalakulás sikere azon múlik, 
kialakul-e alapvetően új szemléletmód az új 
ismeretek folyamatos szerzésére, 
terjesztésére, megvédésére, finanszírozására 
és felhasználására vonatkozóan, ideértve a 
fenntartható gyártási és fogyasztási minták 
érdekében való felhasználást is. Ehhez 
azonban ki kell alakítani a folyamatos 
innováció (az ipari tevékenységekben és a 
gyártórendszerekben, beleértve az építőipart, 
a készülékeket és a szolgáltatásokat is) és az 
általános gyártási „javak” (technológiák, 
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szervezet és üzemek) kifejlesztésének 
megfelelő feltételeit oly módon, hogy 
közben a biztonsággal és a környezettel 
összefüggő követelmények is teljesüljenek.

szervezet és üzemek) kifejlesztésének 
megfelelő feltételeit oly módon, hogy 
közben a biztonsággal és a környezettel 
összefüggő követelmények is teljesüljenek, 
beleértve az összetett anyagokkal 
kapcsolatosakat is..

Or. fr

Indokolás

Sok kutatótevékenység folyik például a fémösszetételek terén, az összetételekhez kapcsolódó 
sajátos probémákkal (ragasztás stb.), amelyek fémek egyesítésénél (hegesztés stb.) nem 
merülnek fel.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 342
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák” alcím, „Tevékenységek” cím, harmadik felsorolás, második bekezdés

A kutatás több szálon fut: a termékek és a 
folyamatok életciklusának valamennyi 
vonatkozását lefedő új ipari modellek és 
stratégiák kialakítása és validálása; a 
folyamatok jelenlegi korlátait leküzdő, új 
gyártási és feldolgozási eljárásokat lehetővé 
tévő adaptív gyártási rendszerek; hálózatos 
gyártás az egész világra kiterjedően 
együttműködő és többletértéket képező 
műveletekhez szükséges eszközök és 
módszerek kifejlesztéséhez; eszközök az új 
technológiáknak a gyártási folyamatok 
tervezésébe és üzemeltetésébe való gyors 
átültetéséhez és integrálásához; illetőleg a 
nano-, bio-, info- és kognitív technológiák 
konvergenciájában rejlő lehetőségek 
kiaknázása új termékek és tervezési 
koncepciók, és esetlegesen új iparágak 
kialakítása érdekében.

A kutatás több szálon fut: a termékek és a 
folyamatok életciklusának valamennyi 
vonatkozását lefedő új ipari modellek és 
stratégiák kialakítása és validálása; a 
folyamatok jelenlegi korlátait leküzdő, új 
vagy továbbfejlesztett gyártási és 
feldolgozási eljárásokat lehetővé tévő 
adaptív gyártási rendszerek; hálózatos 
gyártás az egész világra kiterjedően 
együttműködő és többletértéket képező 
műveletekhez szükséges eszközök és 
módszerek kifejlesztéséhez; eszközök az új 
technológiáknak a gyártási folyamatok 
tervezésébe és üzemeltetésébe való gyors 
átültetéséhez és integrálásához; illetőleg a 
nano-, bio-, info- és kognitív technológiák 
konvergenciájában rejlő lehetőségek 
kiaknázása új termékek és tervezési 
koncepciók, és esetlegesen új iparágak
kialakítása érdekében. Különösen 
erőfeszítéseket kell tenni a KKV-k ellátási 
láncra vonatkozó új követelményekbe való 
bevonására – a hagyományos ágazatot is 
beleértve –, és a csúcstechnológiákt 
alkalmazó KKV-k (mint az erőteljes ipari 
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váltás előfeltételei) létesítésének 
előmozdítására. E prioritási téma 
költségvetésének legalább 20%-át erre kell 
fordítani.

Or. es

Indokolás

A régi 102. módosításnak a hagyományos ágazatba tartozó KKV-k bevonását célzó javítása.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 343
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák” alcím, „Tevékenységek” cím, harmadik felsorolás, második bekezdés

A kutatás több szálon fut: a termékek és a 
folyamatok életciklusának valamennyi 
vonatkozását lefedő új ipari modellek és 
stratégiák kialakítása és validálása; a 
folyamatok jelenlegi korlátait leküzdő, új 
gyártási és feldolgozási eljárásokat lehetővé 
tévő adaptív gyártási rendszerek; hálózatos 
gyártás az egész világra kiterjedően 
együttműködő és többletértéket képező 
műveletekhez szükséges eszközök és 
módszerek kifejlesztéséhez; eszközök az új 
technológiáknak a gyártási folyamatok 
tervezésébe és üzemeltetésébe való gyors 
átültetéséhez és integrálásához; illetőleg a 
nano-, bio-, info- és kognitív technológiák 
konvergenciájában rejlő lehetőségek 
kiaknázása új termékek és tervezési 
koncepciók, és esetlegesen új iparágak 
kialakítása érdekében.

A kutatás több szálon fut: a termékek és a 
folyamatok életciklusának valamennyi 
vonatkozását lefedő új ipari modellek és 
stratégiák kialakítása és validálása; a 
folyamatok jelenlegi korlátait leküzdő, új 
gyártási és feldolgozási eljárásokat lehetővé 
tévő adaptív gyártási rendszerek; hálózatos 
gyártás az egész világra kiterjedően 
együttműködő és többletértéket képező 
műveletekhez szükséges eszközök és 
módszerek kifejlesztéséhez; eszközök az új 
technológiáknak a gyártási folyamatok 
tervezésébe és üzemeltetésébe való gyors 
átültetéséhez és integrálásához; illetőleg a 
multidiszciplináris kutatási hálózatok és a 
nano-, bio-, info- és kognitív technológiák 
konvergenciájában rejlő lehetőségek 
kiaknázása hibrid technológiák, új termékek 
és tervezési koncepciók, és esetlegesen új 
iparágak kialakítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A nanotudományok és a nanotechnológiák jellegükben multidiszciplinárisak. Így e kutatási 
területen az innováció egyik fő forrása az olyan több területet egyesítő multidiszciplináris 
kutatási, oktatási és képzési hálózatok fejlesztése, mint például a nanotechnológiák, 
anyagtudományok, tervezési, információs és kommunikációs technológiák, biotechnológiák, 
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földdel és környezettel foglalkozó tudományok. A cél az, hogy új hibrid technológiák jöjjenek 
létre és erős kölcsönhatás a különféle tudományágak között.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 344
I. melléklet, „Témák” rész, „Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák” alcím, „Tevékenységek” cím, negyedik felsorolás, második bekezdés

A kutatás a fontosabb kihívásokra választ 
adó új alkalmazásokra és újszerű, 
lépésenkénti megoldásokra, valamint a 
különböző európai technológiai platformok 
által megjelölt KTF-igényekre összpontosít. 
Támogatást kap az új tudás és a nano-, az 
anyag- és a gyártástechnológia integrálása 
ágazati és ágazatokon átívelő 
alkalmazásokban, például az 
egészségügyben, az építőiparban, a 
világűrrel kapcsolatos iparágakban, a 
közlekedésben, az energetikában, a 
vegyiparban, a környezetvédelemben, a 
textil- és ruhaiparban, a cellulóz- és 
papíriparban és a gépiparban, valamint az 
ipari biztonság átfogó területén.

A kutatás a fontosabb kihívásokra választ 
adó új alkalmazásokra és újszerű, 
lépésenkénti megoldásokra, valamint a 
különböző európai technológiai platformok 
által megjelölt KTF-igényekre összpontosít.
Támogatást kap az új tudás és a nano-, az 
anyag- és a gyártástechnológia integrálása 
ágazati és ágazatokon átívelő 
alkalmazásokban, például az 
egészségügyben, élelmiszer-feldolgozásban, 
az építőiparban (beleértve a közműveket) 
világűrrel kapcsolatos iparágakban, a 
közlekedésben, az energetikában, a 
vegyiparban, a környezetvédelemben, a 
textil- és ruhaiparban, cipőiparban, ulóz- és 
papíriparban és a gépiparban, valamint az 
ipari biztonság átfogó területén.

Or. es

Indokolás

Az említett iparágakat – amelyek hasznosíthatják az e területen folyó kutatást - nem szabad 
kihagyni. A régi 103. módosítás egyértelművé tétele: „világűrrel kapcsolatos ipar”.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 345
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Célkitűzés” cím

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása 
fenntarthatóbb, az energiaforrások és 
hordozók diverzifikált választékán és 
nagyobb energiahatékonyságon alapuló

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása 2020-ra a 
világ legfenntarthatóbb
energiahatékonyságú, és legkevésbé 
fosszilis tüzelőanyagoktól függő 
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rendszerré, amely választ ad az ellátás 
biztonságával és az éghajlatváltozással 
összefüggő égető kihívásokra, és egyúttal 
növeli az európai energetikai iparágak 
versenyképességét.

gazdaságává, egy ilyen fenntartható 
energiagazdasághoz az szükséges, hogy a 
kutatásra rendelkezésre álló szűkös 
közforrásokat elsősorban a megújuló
energiaforrások és hordozók diverzifikált 
választékán és nagyobb 
energiahatékonyságon alapuló rendszerre és 
az olyan energia-megőrzési technológiákra 
összpontosítsák, amelyek gyorsan 
alkalmazkodnak az ellátás biztonságával és 
az éghajlatváltozással összefüggő égető 
kihívásokra, és egyúttal növeli az európai 
fenntartható energetikai iparágak 
versenyképességét.

Or. en

Indokolás

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency/ conservation technologies.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 346
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Célkitűzés” cím

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása 
fenntarthatóbb, az energiaforrások és 
hordozók diverzifikált választékán és 
nagyobb energiahatékonyságon alapuló 
rendszerré, amely választ ad az ellátás 
biztonságával és az éghajlatváltozással 
összefüggő égető kihívásokra, és egyúttal 
növeli az európai energetikai iparágak 
versenyképességét.

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása 
fenntarthatóbb, az importált
tüzelőanyagoktól kevésbé függő, a tiszta és 
különösen a megújuló energiaforrások és 
hordozók diverzifikált választékán és 
nagyobb energiahatékonyságon, a kapcsolt 
energiatermelésen, ésszerűbb fogyasztáson 
és energiatároláson alapuló rendszerré, 
amely választ ad az ellátás biztonságával és 
az éghajlatváltozással összefüggő égető 
kihívásokra, és egyúttal növeli az európai 
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energetikai iparágak versenyképességét.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 735. 
módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 347
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Célkitűzés” cím

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása 
fenntarthatóbb, az energiaforrások és 
hordozók diverzifikált választékán és 
nagyobb energiahatékonyságon alapuló 
rendszerré, amely választ ad az ellátás 
biztonságával és az éghajlatváltozással 
összefüggő égető kihívásokra, és egyúttal 
növeli az európai energetikai iparágak 
versenyképességét.

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása 
fenntarthatóbb, az energiaforrások 
(különösen a megújuló energiaforrások) és 
hordozók diverzifikált választékán és 
nagyobb energiahatékonyságon alapuló 
rendszerré, amely választ ad az ellátás 
biztonságával és az éghajlatváltozással 
összefüggő égető kihívásokra, és egyúttal 
növeli az európai energetikai iparágak 
versenyképességét.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 738. 
módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 348
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Célkitűzés” cím, első a. bekezdés (új)

A megújuló energiaforrások változatos 
portfóliójára támaszkodó, decentralizált 
technológiák tovább csökkenthetik a 
továbbítás és az infrastruktúra elosztásának 
költségeit, és főszerepet kapnak a leginkább 
energiahatékony gazdaság célkitűzésének 
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elérésében.

Or. en

Indokolás

A decentralizált intelligens hálózatok szükségesek a megbízható energiaellátás biztosításához 
és az átvitel és elosztás során fellépő energiaveszteség csökkentéséhez. Hosszú távon egy 
decentralizált energiarendszer csökkentheti az energiaszállítás költségeit, illetve ösztönözheti 
az innovációt, valódi munkahely-teremtési lehetőségeket nyújtva helyi és regionális szinten.

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

ódosítás: 349
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Végrehajtás” cím, első bekezdés

A jelenlegi előrejelzések azt mutatják, hogy 
az energiával kapcsolatos legfontosabb 
mutatók (például az energiafogyasztás, a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség, az 
importfüggőség, a szén-dioxid-kibocsátás és 
az energiaárak) mind kedvezőtlen 
tendenciákat jeleznek az EU-ban, de még 
erőteljesebben az egész világot figyelembe 
véve. Az energiával kapcsolatos kutatás 
hozzá kíván járulni e tendenciák 
visszafordításához azáltal, hogy egyensúlyt 
alakít ki a meglévő technológiák és 
energiaforrások hatékonyságának, 
megfizethetőségének, elfogadottságának és 
biztonságosságának növelésében, és eközben 
hosszabb távon paradigmaváltást céloz meg 
az európai energiatermelés és fogyasztás 
módjában. Az energetikai kutatás így 
közvetlenül hozzájárul az európai uniós 
politika sikeréhez, különösen pedig az EU 
jelenlegi és jövőbeni energiafelhasználási és 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó célkitűzéseinek eléréséhez.

A jelenlegi előrejelzések azt mutatják, hogy 
az energiával kapcsolatos legfontosabb 
mutatók (például az energiafogyasztás, a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség, az 
importfüggőség, a szén-dioxid-kibocsátás és 
az energiaárak) mind kedvezőtlen 
tendenciákat jeleznek az EU-ban, de még 
erőteljesebben az egész világot figyelembe 
véve. Az energiával kapcsolatos kutatás 
hozzá kíván járulni e tendenciák 
visszafordításához azáltal, hogy egyensúlyt 
alakít ki a meglévő technológiák és 
energiaforrások hatékonyságának, 
megfizethetőségének, elfogadottságának és 
biztonságosságának növelésében, és eközben 
hosszabb távon paradigmaváltást céloz meg 
az európai energiatermelés és fogyasztás 
módjában. Az energetikai kutatás így 
közvetlenül hozzájárul az európai uniós 
politika sikeréhez, különösen pedig az EU 
jelenlegi és jövőbeni energiafelhasználási és 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó célkitűzéseinek, valamint a 
magánszemélyek és az üzleti vállalkozások 
számára megfizethető energiaárak 
eléréséhez.

Or. <Original>{DE}de</Original>
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Indokolás

Annak egyértelművé tételére törekszik, hogy az energiakutatás hozzájárul a magánszemélyek 
és üzleti vállalkozások számára megfizethető energiaárak biztosításához. 

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

ódosítás: 350
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Végrehajtás” cím, harmadik bekezdés

A téma fontos célkitűzése, hogy a kiélezett 
világpiaci versenyben megerősítse az 
európai energiaágazat versenyképességét, és 
ezáltal képessé tegye az európai ipart arra, 
hogy a kulcsfontosságú energetikai 
technológiákban kivívja, illetőleg fenntartsa 
a világpiaci vezető szerepet. Ezen belül a 
KKV-k az energiaágazat éltetői, és 
létfontosságú szerepet játszanak az 
energiaellátási láncban és az innováció 
előmozdításában. Alapvető fontosságú, és 
ezért aktív támogatásban részesítendő a 
kutatási és a demonstrációs 
tevékenységekben való erőteljes részvételük. 

A téma fontos célkitűzése, hogy a kiélezett 
világpiaci versenyben megerősítse az 
európai energiaágazat versenyképességét, és 
ezáltal képessé tegye az európai ipart arra, 
hogy a kulcsfontosságú energetikai 
technológiákban kivívja, illetőleg fenntartsa 
a világpiaci vezető szerepet. Ez a vezető 
szerep csak magas szintű kutatási és 
fejlesztési beruházásokkal biztosítható, az 
erős versennyel való szembeszálláshoz. 
Ezen belül a KKV-k az energiaágazat éltetői, 
és létfontosságú szerepet játszanak az 
energiaellátási láncban és az innováció 
előmozdításában. Alapvető fontosságú, és 
ezért aktív támogatásban részesítendő a 
kutatási és a demonstrációs 
tevékenységekben való erőteljes részvételük. 

Or. <Original>{DE}de</Original>

Indokolás

Annak egyértelművé tételére törekszik, hogy a magas szintű kutatási és fejlesztési befektetés 
hozzájárul Európa vezető képességének a globális versennyel szemben történő biztosítására. 

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 351
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, -1. bekezdés (új)

A pénzeszközök energiaágazatba történő 
átirányításának olyan kritériumokon kell 
alapulniuk, amelyek lehetővé teszik a 
technológiáknak az EU energia célkitűzései 
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teljesítésének támogatási képessége alapján 
történő megítélését. Ezek feladata lesz a 
versenyképes, környezetileg fenntartható és 
biztonságos energiaágazat létrehozása. Az 
EU viszonylag korlátozott kutatási és 
fejlesztési pénzeszközeit ezért olyan 
technológiákra kell összpontosítani, 
amelyek a CO2 kibocsátás gyors 
csökkentését eredményezik.

Or. en

Indokolás

Az EU viszonylag korlátozott, nem nukleáris energiával kapcsolatos kérdésekre vonatkozó 
kutatási és fejlesztési pénzeszközeit ezért a nagy mértékben a következő objektív tudományos 
kritériumok alapján rangsorolt technológiákra kell összpontosítani: az EU 
energiafüggőségének csökkentése és az importált energia mértékének, illetve számos 
biztonsági problémának a csökkentése, a CO2-kibocsátás csökkenésének elősegítése, és 
hozzájárulás az EU általános versenyképességének javításához és rövid távon a 
munkahelyteremtéshez.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 352
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, első előtti a. bekezdés 

(új)

A tevékenységek bemutatása a prioritások 
sorrendjében történik.

Or. en

Indokolás

Elsőbbséget kell biztosítani azoknak a technológiáknak, amelyek Európában a fenntartható és 
biztonságos energiaágazattá való átalakulást eredményezik. Mérlegelni kell továbbá a 
múltbeli finanszírozást és a kereskedelmi szektor képességét a fejlesztések finanszírozására. 
Ezen aggályokra tekintettel ajánlott az energiaszektor prioritási listája.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 353
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, -1b.bekezdés (új)
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Minden kapcsolódó technológiára 
egyértelmű, külön energiakutatási 
költségvetési tétel kerül rögzítésre

Or. en

Indokolás

A 4. KP-hez (1995-1998) hasonlóan – amikor a megújuló energiának, energiahatékonyságnak 
és fosszilis energiának saját meghatározott költségvetése volt – egyértelmű költségvetési 
tételeket kell elfogadni a következő keretprogramban. Azon tényen túlmenően, hogy ez növelni 
fogja a befektetői bizalmat és jobb tervezést tesz lehetővé, segíteni fogja a Parlamentet és a 
nyilvánosságot pontosabb számszerű információk nyújtásával arról, hogy az EU miként költi 
el az adófizetők pénzét. Az átláthatóság és az ellenőrzés ennélfogva javul.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 354
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, első előtti c. bekezdés 

(új)

Az e témában rendelkezésre álló pénz 20%-
át az „energiahatékonysághoz és –
megtakarításhoz” közvetlenül kapcsolódó 
kutatásra kell költeni, 60%-ot a „megújuló 
energiákra”, 9%-ot az „intelligens 
energiahálózatokra”, 3%-ot a politika 
alakításához szükséges ismeretekhez 
kapcsolódó kutatásra, 4%-ot a hidrogén- és 
fűtőelem-kazettákra, valamint 4%-ot a 
„CO2-elkülönítés és tárolásra”.

Or. en

Indokolás

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately € 250 M/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
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and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 355
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, első előtti felsorolás (új)

Energiahatékonyság és 
energiatakarékosság
Az energiatakarékosságban és az 
energiahatékonyság növelésében rejlő 
hatalmas lehetőségeket az épületekhez, a 
szolgáltatásokhoz és az iparhoz kapcsolódó 
új koncepciók és technológiák 
optimalizálása, validálása és 
demonstrációja révén ki kell használni. 
Ennek keretében meg kell találni a jobb 
energiahatékonyságot célzó fenntartható 
stratégiák és technológiák alkalmas 
együttesét, törekedni kell a megújuló 
energiaforrások és a poligeneráció 
igénybevételére, és a városokban és a 
közösségekben kiterjedt 
keresletgazdálkodási rendszereket kell 
bevezetni. E széles hatókörű cselekvések 
számára innovatív, egy-egy alkotóelemre 
vagy technológiára, például a 
poligenerációra vagy az ökoépületekre 
összpontosító K+F-tevékenységeken 
keresztül nyújtható támogatás. Az egyik 
legfontosabb cél a helyi közösségek 
energiarendszerének optimalizálása azáltal, 
hogy az energiakereslet csökkentését a 
kínálati oldalon a leginkább megfizethető 
és fenntartható megoldások ellensúlyozzák, 
ideértve az ilyen alapon kialakított 
gépkocsiparkok újfajta tüzelőanyaggal 
történő üzemeltetését is.

Or. en
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A Parlament e módosítása azt javasolja, hogy a Bizottság eredeti szövegében a nyolcadik 
felsoroláspontját helyezze el első előtti felsoroláspontként)

Indokolás

Ez a módosítás a felsorolt tevékenységek sorrendjének egyszerű megváltoztatása. Elsőbbséget 
kell biztosítani azoknak a technológiáknak, amelyek Európában a fenntartható és biztonságos 
energiaágazattá való átalakulást eredményezik. Elismerten az energiamegőrzés és az 
energiahatékonyság a legfontosabb prioritás.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 356
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, első felsorolás 

A hidrogénnel és üzemanyagcellákkal 
foglalkozó európai technológiai platform 
által kidolgozott integrált kutatási és 
telepítési stratégia szolgáltatja az alapot a 
közlekedési, a helyhez kötött és a 
hordozható alkalmazásokat felölelő integrált 
stratégiai programhoz, amely azt a célt tűzi 
maga elé, hogy erőteljes technológiai 
alapozást adjon a versenyképes európai 
uniós üzemanyagcella-, hidrogénellátási és 
hidrogénberendezés-iparág kialakításához. A 
program részei: alapkutatás, alkalmazott 
kutatás és technológiafejlesztés; nagyarányú 
demonstrációs („világítótorony-”) projektek 
a kutatási eredmények értékelésére és a 
további kutatás számára visszajelzésként; 
horizontális és társadalmi-gazdasági kutatási 
tevékenység az átgondolt átmeneti stratégiák 
alátámasztására és a politikai döntéshozatal 
és a piaci keret kialakítása során használható 
racionális alapként. A program ipari 
alkalmazott kutatásra, demonstrációra és 
horizontális tevékenységekre irányuló 
részeit lehetőleg egy közös technológiai 
kezdeményezés keretei között kell 
megvalósítani. Ezt a stratégiai szemléletű, 
célirányos cselekvést kiegészítő jelleggel és 
szorosan összehangoltan kell elvégezni azzal 
az inkább „upstream” jellegű, 
együttműködésben elvégzett kutatással, 
amelynek célja áttörést elérni a kritikus 

Megújuló energiaforrásokon alapuló
integrált kutatás szolgáltatja az alapot a 
helyhez kötött és a hordozható 
alkalmazásokat felölelő integrált stratégiai 
programhoz, amely azt a célt tűzi maga elé, 
hogy erőteljes technológiai alapozást adjon a 
versenyképes európai uniós 
üzemanyagcella-, hidrogénellátási és 
hidrogénberendezés-iparág kialakításához. A 
program részei: alapkutatás, alkalmazott 
kutatás és technológiafejlesztés; nagyarányú 
demonstrációs („világítótorony-”) projektek 
a kutatási eredmények értékelésére és a 
további kutatás számára visszajelzésként; 
horizontális és társadalmi-gazdasági kutatási 
tevékenység az átgondolt átmeneti stratégiák 
alátámasztására és a politikai döntéshozatal 
és a piaci keret kialakítása során használható 
racionális alapként. A program ipari 
alkalmazott kutatásra, demonstrációra és 
horizontális tevékenységekre irányuló 
részeit lehetőleg egy közös technológiai 
kezdeményezés keretei között kell 
megvalósítani. Ezt a stratégiai szemléletű, 
célirányos cselekvést kiegészítő jelleggel és 
szorosan összehangoltan kell elvégezni azzal 
az inkább „upstream” jellegű, 
együttműködésben elvégzett kutatással, 
amelynek célja áttörést elérni a kritikus 
anyagok, a folyamatok és a kialakulófélben 
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anyagok, a folyamatok és a kialakulófélben 
lévő technológiák területén.

lévő technológiák területén.

Or. en

A Parlament e módosítása azt javasolja, hogy a Bizottság eredeti szövegében az első 
felsoroláspontot helyezze el a „Tiszta szénátalakítási technológiák” 6. felsoroláspont után)

Indokolás

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 357
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, első a. felsorolás (új)

Megújuló energiaforrások

Or. en

Indokolás

Elsőbbséget kell biztosítani azoknak a technológiáknak, amelyek Európában a fenntartható és 
biztonságos energiaágazattá való átalakulást eredményezik. Mérlegelni kell továbbá a 
múltbeli finanszírozást és a kereskedelmi szektor képességét a fejlesztések finanszírozására. A 
megújuló energiaforrások bizonyosan rohamos fejlődésen mennek át az elkövetkező években.
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Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

ódosítás: 358
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, második felsorolás (új)

A megújuló energiaforrásokból történő 
villamosáram-termelés különböző regionális 
körülményekhez igazodó, integrált 
technológiáinak kifejlesztése és 
demonstrációja annak érdekében, hogy a 
megújuló energiaforrások minél nagyobb 
részarányt képviseljenek az EU 
energiatermelésében. A kutatásnak javítania 
kell az átalakítás általános hatékonyságát, 
jelentős mértékben le kell szorítania a 
villamos áram költségeit, fokoznia kell a 
folyamatok megbízhatóságát és tovább kell 
csökkentenie a környezetre gyakorolt hatást. 
Hangsúlyt kell fektetni a fényelektromosság, 
a szél és a biomassza (beleértve a 
hulladékok biológiailag lebomló részét is) 
területére. A kutatás emellett más megújuló 
energiaforrásokban: a geotermikus 
energiában, a napsugárzás hőenergiájában, 
az óceánok energiájában és a kis vízi 
erőművekben rejlő lehetőségek minél 
teljesebb kihasználására is törekszik.

A megújuló energiaforrásokból történő 
villamosáram-termelés különböző regionális 
körülményekhez igazodó, integrált 
technológiáinak kifejlesztése és 
demonstrációja annak érdekében, hogy a 
megújuló energiaforrások minél nagyobb 
részarányt képviseljenek az EU 
energiatermelésében. A kutatásnak javítania 
kell az átalakítás általános hatékonyságát, 
jelentős mértékben le kell szorítania a 
villamos áram költségeit, fokoznia kell a 
folyamatok megbízhatóságát és tovább kell 
csökkentenie a környezetre gyakorolt hatást. 
Hangsúlyt kell fektetni a fényelektromosság, 
a szél és a biomassza (beleértve a 
hulladékok biológiailag lebomló részét is) 
területére. A kutatás emellett más megújuló 
energiaforrásokban: a geotermikus 
energiában, a napsugárzás hőenergiájában, 
az óceánok energiájában és a vízi 
erőművekben rejlő lehetőségek minél 
teljesebb kihasználására is törekszik.

Or. <Original>{DE}de</Original>

Indokolás

A nagy és kismérető vízierőmű egyaránt a megújuló erőforrások egyike, amelynek az 
elkövetkező években az energiatermelés lényegesen nagyobb részéről kell számot adnia. A 
vízierőművek terén szükséges kutatótevékenységek főként az erőművek növekvő 
hatékonyságához, a meglévő lehetőségek javuló kihasználásához és a fenntarthatósághoz 
kapcsolódnak, és ez igaz a nagy és kis erőművek esetében is. Ezért nincs értelme a kutatás 
támogatását a kis vízierőművek támogatására korlátozni. 

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 359
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, harmadik felsorolás 

Javított átalakítási technológiák kifejlesztése 
és demonstrációja a biomasszából (beleértve 

Javított átalakítási technológiák kifejlesztése 
és demonstrációja a biomasszából (beleértve 
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a hulladékok biológiailag lebomló részét is) 
előállított szilárd, folyékony és gáznemű 
tüzelőanyagok, különösen a közlekedésben 
használható bioüzemanyagok fenntartható 
előállításához és ellátási láncaihoz. A 
tevékenység hangsúlyosan tartalmazza az új 
típusú bioüzemanyagokat, valamint a 
meglévő bioüzemanyagok új előállítási és 
ellátási útvonalait, ideértve az energia és az 
egyéb értékes termékek biofinomítóban 
történő integrált előállítását is. A 
„kitermeléstől a felhasználásig” a 
szénhidrogénekben meglévő lehetőségek 
kihasználása érdekében a kutatás az 
energiahatékonyság növelésére, a 
technológiák integrálásának fokozására és az 
alapanyag-felhasználás javítására 
összpontosít. A tevékenység kiterjed 
továbbá például a közlekedési és a helyhez 
kötött alkalmazásokban való biztonságos és 
megbízható felhasználást célzó alapanyag-
logisztikára, szabályozást előkészítő 
kutatásra és szabványosításra. A megújuló 
hidrogéntermelésben rejlő lehetőségek 
kihasználása érdekében támogatni kell a 
biomasszával, a megújuló elektromos 
energiával és a napenergiával működő 
folyamatokat.

a hulladékok biológiailag lebomló részét is) 
előállított szilárd, folyékony és gáznemű 
tüzelőanyagok, különösen a közlekedésben 
használható bioüzemanyagok fenntartható 
előállításához és ellátási láncaihoz. A 
kutatásnak olyan új típusú 
bioüzemanyagokra kell vonatkoznia, 
amelyek megfelelnek a teljes, a 
kitermeléstől a felhasználásig terjedő 
elemzésnek, különösen figyelembe véve az 
energia-, éghajlat-, környezeti és 
földhasználati egyensúlyt, valamint a 
meglévő bioüzemanyagok új előállítási és 
ellátási útvonalaira, ideértve az energia és az 
egyéb értékes termékek biofinomítóban 
történő integrált előállítását is. A
„kitermeléstől a felhasználásig” a 
szénhidrogénekben meglévő lehetőségek 
kihasználása érdekében a kutatás az 
energiahatékonyság növelésére, a 
technológiák integrálásának fokozására és az 
alapanyag-felhasználás javítására 
összpontosít. A tevékenység kiterjed 
továbbá például a közlekedési és a helyhez 
kötött alkalmazásokban való biztonságos és 
megbízható felhasználást célzó alapanyag-
logisztikára, szabályozást előkészítő 
kutatásra és szabványosításra. A megújuló 
hidrogéntermelésben rejlő lehetőségek 
kihasználása érdekében támogatni kell a 
biomasszával, a megújuló elektromos 
energiával és a napenergiával működő 
folyamatokat.

Or. en

Indokolás

A 7. KP-nak K+F tevékenységeit azokra a folyékony bioüzemanyagokra kell összpontosítania, 
amelyek megfelelnek a kitermeléstől a felhasználásig terjedő teljes elemzésen, különösen az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, illetve más társadalmi és környezeti kritériumok 
vonatkozásában.
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Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 360
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, ötödik felsorolás (új)

A CO2 elkülönítési és tárolási technológiái a 
kibocsátásmentes energiatermeléshez

A CO2 elkülönítési és tárolási technológiái

Elkerülhetetlen, hogy a fosszilis 
tüzelőanyagok az elkövetkező néhány 
évtizedben is jelentős részarányt 
képviseljenek az energiatermelésben. Annak 
érdekében, hogy ez az energiaforrás 
összeegyeztethető legyen a környezettel, 
különösen pedig az éghajlatváltozás 
vonatkozásában kívánatos, hogy 
radikálisan csökkenjenek a fosszilis 
tüzelőanyagok káros környezeti hatásai, 
ami a nagy hatékonyságú, csaknem 
kibocsátásmentes energiatermelés révén 
valósítható meg. Ebben a tekintetben döntő 
fontosságú a hatékony és megbízható CO2-
elkülönítési és tárolási technológiák 
kifejlesztése és demonstrálása, amelynek 
során arra kell törekedni, hogy a CO2
elkülönítésének és tárolásának költsége 
90 % feletti elkülönítési arány mellett 20 
€/tonna alá kerüljön, és bizonyítható legyen 
a CO2-tárolás hosszú távú stabilitása, 
biztonságossága és megbízhatósága.

Elkerülhetetlen, hogy a fosszilis 
tüzelőanyagok az elkövetkező néhány 
évtizedben is jelentős részarányt 
képviseljenek az energiatermelésben. Ebben 
a tekintetben először teljesen meg kell érteni
a hatékony és megbízható CO2-elkülönítési 
és tárolási technológiák kifejlesztését és 
demonstrálását. A CO2-elkülönítési és 
tárolási technológiákra vonatkozó kutatás 
ezért a technológia társadalmi, gazdasági, 
jogi és környezeti kritériumainak 
fejlesztésére irányul, beleértve az anyag 
teljes élettartamán keresztül történő 
tárolására vonatkozó garanciákat. A CO2–
elkülönítési és tárolási projektek 
helyszínenként független tudományos 
felülvizsgálat és nyomon követés mellett 
fognak zajlani, aminek eredményét teljes 
körűen a nyilvánosság elé tárják.

Or. en

(a Parlament e módosítása azt javasolja, hogy a Bizottság eredeti szövegében az ötödik 
felsoroláspontot helyezze el az „Intelligens energiahálózatok” 7. felsoroláspont után)

Indokolás

Döntő fontosságú azon eljárások részleteiben történő megértése, amelyek lehetővé teszik a 
CO2 azt megelőző biztonságos tárolását, mielőtt pénzt költenének a CO2-elkülönítési 
technológiák kialakítására. Szénmegkötési kutatásokat a Szén- és Acélkutatási Alap is 
finanszíroz. Például 2003-ban az alap finanszírozta a „CO2 lekötés és geológiai elkülönítés 
lehetőségeinek értékelése” megnevezésű projektet. 
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

ódosítás: 361
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, hatodik felsorolás 

A széntüzelésű erőművek továbbra is a világ 
energiatermelésének húzómotorjai, azonban 
ezekben is van mód további jelentős 
hatékonyságjavulásra és 
kibocsátáscsökkentésre, különösen a CO2-
kibocsátásban. A versenyképesség 
fenntartása és a CO2-kibocsátás kézben 
tartása érdekében támogatni kell olyan tiszta 
szénátalakítási technológiák kifejlesztését és 
demonstrálását, amelyek különböző 
üzemeltetési feltételek mellett is jelentősen 
növelik az erőművek hatékonyságát és 
megbízhatóságát, a lehető legalacsonyabb 
szintre szorítják a szennyezőanyag-
kibocsátást és csökkentik a teljes költséget.
A jövő kibocsátásmentes energiatermelésére 
előretekintve ez a tevékenység előkészíti és 
kiegészíti a CO2 elkülönítésére és tárolására 
irányuló technológiák fejlesztését, ezért a két 
tevékenység között kapcsolatot kell 
teremteni.

A széntüzelésű erőművek továbbra is a világ 
energiatermelésének húzómotorjai, azonban 
ezekben is van mód további jelentős 
hatékonyságjavulásra és 
kibocsátáscsökkentésre, különösen a CO2-
kibocsátásban. A versenyképesség 
fenntartása, az erőforrások megőrzése és a 
CO2-kibocsátás kézben tartása érdekében 
támogatni kell olyan tiszta szénátalakítási 
technológiák kifejlesztését és 
demonstrálását, amelyek különböző 
üzemeltetési feltételek mellett is jelentősen 
növelik az erőművek hatékonyságát és 
megbízhatóságát, a lehető legalacsonyabb 
szintre szorítják a szennyezőanyag-
kibocsátást, beleértve a finom lebegő port, a 
nyomelemeket, a higanyt és a szerves 
vegyületeket, és csökkentik a teljes 
költséget. A jövő kibocsátásmentes 
energiatermelésére előretekintve ez a 
tevékenység előkészíti és kiegészíti a CO2
elkülönítésére és tárolására irányuló 
technológiák fejlesztését, ezért a két 
tevékenység között kapcsolatot kell 
teremteni.

Or. en

Indokolás

Fontos minden olyan javítással foglalkozni, ami a létező és/vagy jövőbeni szénerőműveken 
eszközölhető. A módosítások köre az EU-ban folyó kutatás egyenlő versenyfeltételeinek 
fokozását célozza, nem csak a hatékonyság növelésére és a CO2 –csökkentésre, hanem a 
„zéró”kibocsátási célok irányában is (pld.: a finom lebegő por, nyomelemek és szerves 
vegyületek.



AM\619004HU.doc 29/99 PE 374.414v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

ódosítás: 362
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, hetedik felsorolás 

A fenntarthatóbb energiarendszerre való 
áttérés elősegítése érdekében széles körű 
kutatási-fejlesztési erőfeszítéseket kell tenni 
az európai villamosenergia- és 
gázrendszerek és hálózatok 
hatékonyságának, rugalmasságának, 
biztonságosságának és megbízhatóságának 
növelésére. A villamosenergia-hálózatok 
esetén a jelenlegi hálók rugalmas és 
interaktív (fogyasztók/üzemeltetők) 
szolgáltatási hálózattá alakítására, illetőleg a 
megújuló energiaforrások és a megosztott 
energiatermelés (például az 
üzemanyagcellák, a mikroturbinák, a 
dugattyús motorok) nagyarányú rendszerbe 
állítása és hatékony integrálása előtt álló 
akadályok felszámolására irányuló célok 
szükségessé teszik néhány kulcsfontosságú 
alaptechnológia kifejlesztését és 
demonstrációját (például az innovatív IKT-
megoldások, a megújuló energiaforrások 
tárolási technológiái, az erősáramú 
elektronika és a magas hőmérsékletű 
szupravezetők területén). A gázhálózatok 
esetében a tevékenység célja az 
intelligensebb és hatékonyabb gázszállítási 
és elosztási folyamatok és rendszerek 
demonstrációja, beleértve a megújuló 
energiaforrások hatékony integrálását is.

A fenntarthatóbb energiarendszerre való 
áttérés elősegítése érdekében széles körű 
kutatási-fejlesztési erőfeszítéseket kell tenni 
az európai villamosenergia- és 
gázrendszerek és hálózatok 
hatékonyságának, rugalmasságának, 
biztonságosságának és megbízhatóságának 
növelésére. A villamosenergia-hálózatok 
esetén a jelenlegi hálók rugalmas és 
interaktív (fogyasztók/üzemeltetők) 
szolgáltatási hálózattá alakítására, illetőleg a 
megújuló energiaforrások és a megosztott 
energiatermelés (például az 
üzemanyagcellák, a mikroturbinák, a 
dugattyús motorok) nagyarányú rendszerbe 
állítása és hatékony integrálása előtt álló 
akadályok felszámolására és az ellátás 
minőségének (a feszültség minősége és a 
szállított energia mennyisége 
vonatkozásában történő) javítására irányuló 
célok szükségessé teszik néhány 
kulcsfontosságú alaptechnológia 
kifejlesztését és demonstrációját (például az 
innovatív IKT-megoldások, a megújuló 
energiaforrások tárolási technológiái, 
elektronikus fogyasztásmérés és 
automatizált méréskezelő rendszerek, az 
erősáramú elektronika és a magas 
hőmérsékletű szupravezetők, az aktív 
hálózatok IKT-ellenőrzési rendszerei, a 
hatékony munkaerő-gazdálkodás stb.
területén). A gázhálózatok esetében a 
tevékenység célja az intelligensebb és 
hatékonyabb gázszállítási és elosztási 
folyamatok és rendszerek demonstrációja, 
beleértve a megújuló energiaforrások 
hatékony integrálását is.

Az elektromos és gázhálózatok integrációja 
tárgyában folyó kutatások (pl. az integrált 
ellenőrző központok, többszörös mérés, 
megosztott munkaerő) a hatékonysági 
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célkitűzést fogják szolgálni mindkét ágazat 
számára.

Or. en

Indokolás

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organisational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

ódosítás: 363
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, hetedik felsorolás 

A fenntarthatóbb energiarendszerre való 
áttérés elősegítése érdekében széles körű 
kutatási-fejlesztési erőfeszítéseket kell tenni 
az európai villamosenergia- és 
gázrendszerek és hálózatok 
hatékonyságának, rugalmasságának,
biztonságosságának és megbízhatóságának 
növelésére. A villamosenergia-hálózatok 
esetén a jelenlegi hálók rugalmas és
interaktív (fogyasztók/üzemeltetők) 
szolgáltatási hálózattá alakítására, illetőleg a 
megújuló energiaforrások és a megosztott 
energiatermelés (például az 
üzemanyagcellák, a mikroturbinák, a 
dugattyús motorok) nagyarányú rendszerbe 
állítása és hatékony integrálása előtt álló 
akadályok felszámolására irányuló célok 
szükségessé teszik néhány kulcsfontosságú 
alaptechnológia kifejlesztését és 
demonstrációját (például az innovatív IKT-
megoldások, a megújuló energiaforrások 
tárolási technológiái, az erősáramú 

Az európai villamos energia- és 
gázrendszerek és hálózatok 
hatékonyságának, biztonságosságának és 
megbízhatóságának növelésére pl. a 
jelenlegi hálók interaktív
(fogyasztók/üzemeltetők) szolgáltatási 
hálózattá alakítása révén és egy távolról 
irányított, intelligens fogyasztásmérő 
rendszer (AMM – automatizált 
fogyasztásmérés- irányítás) kifejlesztésével.
A fogyasztókkal történő kapcsolattartás 
intelligens interaktív módjainak 
támogatása alapvető az ügyfélkapcsolatok 
hatékony irányításához. Meg kell szüntetni 
a megosztott és megújuló energiaforrások 
nagybani telepítése és hatékony 
integrációja előtt álló akadályokat.
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elektronika és a magas hőmérsékletű 
szupravezetők területén). A gázhálózatok 
esetében a tevékenység célja az 
intelligensebb és hatékonyabb gázszállítási 
és elosztási folyamatok és rendszerek 
demonstrációja, beleértve a megújuló 
energiaforrások hatékony integrálását is.

Or. en

Indokolás

A távolról kezelt intelligens fogyasztásmérő rendszerek széle körű használata alapvető 
fontosságú azon EU-célkitűzés elérésében, hogy növelje az európai energiahálózatok 
hatékonyságát, biztonságosságát és megbízhatóságát. Az AMM elengedhetetlen ahhoz, hogy 
különböző díjtételeket lehessen a fogyasztóknak kínálni, és ennek következtében időbelileg el 
lehessen osztani a csúcsigényeket és növelni lehessen a rendszer biztonságosságát.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

ódosítás: 364
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, kilencedik felsorolás

Eszközök, módszerek és modellek 
kifejlesztése az energetikai technológiákkal 
kapcsolatos legfontosabb gazdasági és 
társadalmi kérdések elemzésére. A 
tevékenység kiterjed a kibővített Európai 
Unióra vonatkozó adatbázisok és 
forgatókönyvek létrehozására, valamint az 
energia és az energiával kapcsolatos 
szakpolitikák által az ellátás biztonságára, a 
környezetre, a társadalomra és az energetikai 
ágazat versenyképességére kifejtett hatás 
elemzésére. Különösen a műszaki 
haladásnak az európai uniós politikákra 
gyakorolt hatása fontos.

Eszközök, módszerek és modellek 
kifejlesztése az energetikai technológiákkal 
kapcsolatos legfontosabb gazdasági, 
környezeti, egészségügyi és társadalmi 
kérdések elemzésére. A tevékenység kiterjed 
a kibővített Európai Unióra vonatkozó 
adatbázisok és forgatókönyvek 
létrehozására, különösen a globális 
átlaghőmérsékletnek az iparosodás előtti 
szinteket legfeljebb +2°C-kal meghaladó 
mértékben történő emelésének, illetve a 
2020-ra a leginkább energiahatékony 
gazdasággá válásra vonatkozó EU-
célkitűzés irányában, valamint az energia és 
az energiával kapcsolatos szakpolitikák által 
az ellátás biztonságára, a környezetre, a 
társadalomra és az energetikai ágazat 
versenyképességére kifejtett hatás 
elemzésére. Különösen a műszaki 
haladásnak az európai uniós politikákra 
gyakorolt hatása fontos.
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Or. en

(a Parlament e módosítása azt javasolja, hogy a Bizottság eredeti szövegében a kilencedik 
felsoroláspontot helyezze el a „A CO2 elkülönítési és tárolási technológiái a kibocsátásmentes 

energiatermeléshez” 5. felsoroláspont után)

Indokolás

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Módosítás, előterjesztette: Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo 
Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

ódosítás: 365
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, kilencedik a. felsorolás 

(új)

A CO2-csökkentés a gyáriparban
A kibocsátáskereskedelmi rendszerben 
(ETS) szereplő ágazatokban a kutatási 
tevékenység ösztönzése. Miközben az ETS 
sikerrel adott vezető szerepet Európának a 
világ CO2–kibocsátás csökkentésére 
irányuló törekvéseiben, ugyanakkor alá is 
aknázza némiképpen Európa ipari 
versenyképességét.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 819. 
módosításának helyébe.
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Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote

ódosítás: 366
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, kilencedik b. felsorolás 

(új)

Új szakmák a megújuló energiaforrások 
ágazatában
Alapvető fontosságúak az olyan új szakmák 
létrehozására vonatkozó intézkedések, 
amelyek a megújuló energiaforrások 
energiaberendezéseinek felszerelését ls 
karbantartását is lefedik. Ez kiterjed a 
képzési tanfolyamok és további képzési 
intézkedések bevezetésére a szakmai és 
főiskolai oktatás területén is.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 820. 
módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj

ódosítás: 367
I. melléklet, „Témák” rész, „Energia” alcím, „Tevékenységek” cím, kilencedik c. felsorolás 

(új)

Anyagok és folyadékok sajátos 
tulajdonságain alapuló energiarendszerek 
és -eszközök
A sajátos anyagok és folyadékok – mint 
például a mágneses hőtermelő anyagok, 
nyomással hőt termelő anyagok, napelem-
anyagok, szupervezetők, nanofolyadékok, 
„emlékező” anyagok – felhasználásán 
alapuló energiarendszerek és –eszközök 
fejlesztése, valamint a változtatható 
anyagok és folyadékok bevezetése.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 821. 
módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 368
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, cím

6. Környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást is)

6. Környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást és a természeti
kockázatokat is)

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a természeti kockázatok külön hangsúlyt kapjanak az egyedi 
programegyüttműködés környezeti témája keretében, tekintettel a természeti katasztrófák 
növekvő jelenségére és a megoldások, illetve megfelelő válaszlépések megtalálásának 
szükségességére.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 369
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Célkitűzés” cím

A természetes és az ember alkotta 
környezettel és erőforrásaival való 
fenntartható gazdálkodás előmozdítása a 
bioszféra, az ökológiai rendszerek és az 
emberi tevékenység közötti 
kölcsönhatásokra vonatkozó tudásunk
fejlesztésével, valamint új technológiák, 
eszközök és szolgáltatások kifejlesztésével a 
globális környezeti problémák integrált 
kezelésének érdekében. Kiemelt hangsúlyt 
kap az éghajlati, ökológiai, földtani és 
oceanográfiai rendszerek változásainak 
előrejelzése, továbbá a környezeti problémák 
és kockázatok (beleértve az egészséggel 

A természetes és az ember alkotta 
környezettel és erőforrásaival való 
fenntartható gazdálkodás előmozdítása a 
bioszféra, az ökológiai rendszerek és az 
emberi tevékenység közötti 
kölcsönhatásokra vonatkozó tudásunk, a 
biodiverzitásra és annak fenntartható 
felhasználására vonatkozó tudás 
fejlesztésével, valamint új technológiák, 
eszközök és szolgáltatások kifejlesztésével a 
globális környezeti problémák integrált 
kezelésének érdekében. Kiemelt hangsúlyt 
kap az éghajlati, ökológiai, földtani és 
oceanográfiai rendszerek változásainak 
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kapcsolatosakat is) folyamatos figyelésére, 
megelőzésére és hatásainak csökkentésére, 
valamint a természeti és az ember alkotta 
környezet fenntarthatóságának biztosítására 
alkalmas eszközök és technológiák.

előrejelzése, továbbá a környezeti problémák 
és kockázatok (beleértve az egészséggel 
kapcsolatosakat is) folyamatos figyelésére, 
megelőzésére és hatásainak csökkentésére, 
valamint a természeti és az ember alkotta 
környezet megőrzésének biztosítására 
alkalmas eszközök és technológiák.

Or. en

Indokolás

A (szárazföldi és tengeri) biodiverzitás és annak megőrzése fontossága egyre magától 
értetődőbb a változó környezetben (a mesterséges környezet jelentős mértékű növekedése, 
éghajlatváltozás, új területek használatba vétele, városfejlesztés stb.). E területen a fejlődő 
ismeretek lehetővé teszik az eltérő ökoszisztémák és azok kölcsönhatása megértésének 
javítását, és így tisztább képet a globális változásokhoz kapcsolódó változásokról a polgárok 
szolgálatára fenntartható fejlődés elérésének céljából.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 370
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Végrehajtás” cím, harmadik bekezdés (új)

Környezeti oktatás az egész Európai 
Unióban a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó ismeretek bővítésére.

Or. en

Indokolás

A környezeti és a fenntartható fejlődés szükségességére vonatkozó oktatás alapvető 
fontosságú az európai népek jövője és az ökoszisztémák megőrzése számára. Lehetővé teszi a 
polgárok számára a környezeti kockázatok megismerését és azok jobb kezelését, különösen 
megfelelő politikai intézkedések útján.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

ódosítás: 371
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, első bekezdés
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Az éghajlati és a földtani rendszerek 
működésére irányuló integrált kutatás célja e 
rendszerek fejlődésének megfigyelése és 
elemzése, valamint a jövőbeni fejlődés 
megjóslása. Ezáltal lehetőség nyílik 
hatékony alkalmazkodási és enyhítő 
intézkedések kialakítására az 
éghajlatváltozással és következményeivel 
szemben. A globálistól a szubregionális 
szintig terjedően fejlett éghajlat-változási 
modelleket kell kidolgozni és alkalmazni a 
változások, lehetséges hatásaik és a kritikus 
értékek meghatározása érdekében. A légkör 
összetételében és a vízkörforgásban beálló 
változások tanulmányozása és a kockázati 
modellek kidolgozása során figyelembe kell 
venni az aszály, a viharok és az árvizek 
eloszlását. Meg kell vizsgálni a környezet 
minőségére és az éghajlatra a lég-, a víz- és a 
talajszennyezés következtében nehezedő 
terhelést, valamint a légkör, a 
sztratoszferikus ózonréteg, a földfelszín, a 
jég és az óceánok közötti kölcsönhatást. 
Kellő figyelmet kell fordítani a 
visszacsatolási mechanizmusokra és a 
hirtelen változásokra (például az óceán 
körforgásában), illetőleg a biológiai 
sokféleségre és az ökológiai rendszerekre 
gyakorolt hatásokra.

Az éghajlati és a földtani rendszerek 
működésére irányuló integrált kutatás célja e 
rendszerek fejlődésének megfigyelése és 
elemzése, valamint a jövőbeni fejlődés 
megjóslása. Ezáltal lehetőség nyílik 
hatékony alkalmazkodási és enyhítő 
intézkedések kialakítására az 
éghajlatváltozással és következményeivel 
szemben. A globálistól a szubregionális 
szintig terjedően fejlett éghajlat-változási 
modelleket kell kidolgozni és alkalmazni a 
változások, lehetséges hatásaik és a kritikus 
értékek meghatározása érdekében. A légkör 
összetételében és a vízkörforgásban beálló 
változások tanulmányozása és a kockázati 
modellek kidolgozása során figyelembe kell 
venni az aszály, a viharok és az árvizek 
eloszlását. Meg kell vizsgálni a környezet 
minőségére és az éghajlatra a lég-, a víz- és a 
talajszennyezés következtében nehezedő 
terhelést, valamint a légkör, a 
sztratoszferikus ózonréteg, a földfelszín, a 
jég és az óceánok közötti kölcsönhatást. 
Kellő figyelmet kell fordítani a 
visszacsatolási mechanizmusokra és a 
hirtelen változásokra (például az óceán 
körforgásában), illetőleg a biológiai 
sokféleségre és az ökológiai rendszerekre 
gyakorolt hatásokra, beleértve a különösen 
sérülékeny területekre, mint például a parti 
és hegyi területekre gyakorolt hatásokat.

Or. de

Indokolás

A Földközi tenger körüli területekkel együtt a mediterrán, parti és hegyi régiók tartoznak azon 
területek közé, amelyeken az éghajlatváltozás hatása a legnagyobb és a természeti 
katasztrófák révén a leginkább érezhető, és amelyek ugyanakkor a legérzékenyebbek az ilyen 
eseményekre. A hegyi régiók ugyancsak az EU területének jelentős részét fedik le, és már 
intenzívebb éghajlatváltozásnak kitettek, mint a környező, alacsonyan fekvő területek. 



AM\619004HU.doc 37/99 PE 374.414v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 372
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, második bekezdés

A környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv támogatása, illetőleg az 
újszerű környezeti kockázatokkal 
kapcsolatos közegészségügyi aggályok 
integrálása és az érintett betegségek leírása 
érdekében multidiszciplináris kutatást kell 
végezni a környezeti kockázati tényezők és 
az emberi egészség kölcsönhatása tárgyában. 
A kutatás a különféle kitettségi utakon 
megvalósuló többszörös kitettségre, a 
szennyezőforrások és az új és a fokozódó 
jelentőségű környezeti stresszorok (például 
beltéri és kültéri levegő, elektromágneses 
mezők, zaj, illetőleg toxikus anyagokkal 
való érintkezés) felismerésére, valamint ezek 
lehetséges egészségi hatásaira összpontosít. 
A kutatás az összehangolt és következetes 
megközelítésmód kialakítása érdekében 
kiterjed az emberi biomonitoring 
tudományos aspektusaira, módszertanára és 
eszközeire irányuló kutatási tevékenységek 
integrálására is. Tartalmaz korcsoportok 
szerinti európai felméréseket, különös 
figyelemmel a leginkább veszélyeztetett 
népességcsoportokra, továbbá a kockázatok 
jobb jellemzését és értékelését, illetőleg a 
kockázatok és az egészségre gyakorolt 
hatások jobb összehasonlítását lehetővé tévő 
módszerekre és eszközökre irányuló kutatást 
is. A tevékenység olyan biológiai markerek 
és modellezési eszközök kifejlesztését is 
célozza, amelyek figyelembe veszik a 
többszörös kitettséget, a veszélyeztetettség 
változásait és a bizonytalansági tényezőket. 
További célkitűzés olyan módszerek és 
döntéstámogató eszközök (mutatók, költség-
haszon és többkritériumú analízisek, 
egészségügyi hatásvizsgálatok, 
betegségterhelési és fenntarthatósági 
elemzések) kifejlesztése, amelyek 

A környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv támogatása, illetőleg az 
újszerű környezeti kockázatokkal 
kapcsolatos közegészségügyi aggályok 
integrálása és az érintett betegségek leírása 
érdekében multidiszciplináris kutatást kell 
végezni a környezeti kockázati tényezők és 
az emberi egészség kölcsönhatása tárgyában.
A kutatás a különféle kitettségi utakon 
megvalósuló többszörös kitettségre, a 
szennyezőforrások és az új és a fokozódó 
jelentőségű környezeti stresszorok (például 
beltéri és kültéri levegő, elektromágneses 
mezők, zaj, illetőleg toxikus anyagokkal 
való érintkezés) felismerésére, valamint ezek 
lehetséges egészségi hatásaira, a 
tünetegyüttesek és krónikus kitettség 
elemzésére, a mérgező anyagok és azok 
keverékei kölcsönhatására, a genetikai 
többrétűségi és immunológiai vizsgálatokra 
összpontosít, beleértve azoknak a limfocita-
transzformálásra és -aktiválásra gyakorolt 
hatását. A kutatás az összehangolt és 
következetes megközelítésmód kialakítása 
érdekében kiterjed az emberi biomonitoring 
tudományos aspektusaira, módszertanára és 
eszközeire irányuló kutatási tevékenységek 
integrálására is. Tartalmaz korcsoportok 
szerinti európai felméréseket, különös 
figyelemmel a leginkább veszélyeztetett 
népességcsoportokra, továbbá a kockázatok 
jobb jellemzését és értékelését, illetőleg a 
kockázatok és az egészségre gyakorolt 
hatások jobb összehasonlítását lehetővé tévő 
módszerekre és eszközökre irányuló kutatást 
is. A tevékenység olyan biológiai markerek 
és modellezési eszközök kifejlesztését is 
célozza, amelyek figyelembe veszik a 
többszörös kitettséget, a veszélyeztetettség 
változásait és a bizonytalansági tényezőket. 
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felhasználhatók a kockázatok elemzésében, 
kezelésében és kommunikálásában, valamint 
a szakpolitikák kidolgozásában és 
értékelésében.

További célkitűzés olyan módszerek és 
döntéstámogató eszközök (mutatók, költség-
haszon és többkritériumú analízisek, 
egészségügyi hatásvizsgálatok, 
betegségterhelési és fenntarthatósági 
elemzések) kifejlesztése, amelyek 
felhasználhatók a kockázatok elemzésében, 
kezelésében és kommunikálásában, valamint 
a szakpolitikák kidolgozásában és 
értékelésében.

Or. en

Indokolás

A környezeti orvostudomány abban különbözik a foglalkozási orvostudománytól, hogy a 
mérgező anyagoknak való kitettség alacsony, de folyamatos lehet; ez a terület ezért saját 
elemzési eszközöket igényel. Az elemzés három részből áll, amelyek lehetővé teszik az egyének 
eltérő genetikai profiljának figyelembe vételét, ami egyeseket másoknál érzékenyebbé tesz 
egyes mérgező anyagokra.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

ódosítás: 373
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, második bekezdés

A környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv támogatása, illetőleg az 
újszerű környezeti kockázatokkal 
kapcsolatos közegészségügyi aggályok 
integrálása és az érintett betegségek leírása 
érdekében multidiszciplináris kutatást kell 
végezni a környezeti kockázati tényezők és 
az emberi egészség kölcsönhatása tárgyában. 
A kutatás a különféle kitettségi utakon 
megvalósuló többszörös kitettségre, a 
szennyezőforrások és az új és a fokozódó 
jelentőségű környezeti stresszorok (például 
beltéri és kültéri levegő, elektromágneses 
mezők, zaj, illetőleg toxikus anyagokkal 
való érintkezés) felismerésére, valamint ezek 
lehetséges egészségi hatásaira összpontosít. 
A kutatás az összehangolt és következetes 
megközelítésmód kialakítása érdekében 
kiterjed az emberi biomonitoring 

A környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv támogatása, illetőleg az 
újszerű környezeti kockázatokkal 
kapcsolatos közegészségügyi aggályok 
integrálása és az érintett betegségek leírása 
érdekében multidiszciplináris kutatást kell 
végezni a környezeti kockázati tényezők és 
az emberi egészség kölcsönhatása tárgyában. 
A kutatás a különféle kitettségi utakon 
megvalósuló többszörös kitettségre, a 
szennyezőforrások és az új és a fokozódó 
jelentőségű környezeti stresszorok (például 
káros gázok, az élő és élettelen finom és 
ultrafinom lebegő részecskék, beltéri és 
kültéri levegő, elektromágneses mezők, zaj, 
illetőleg toxikus anyagokkal való érintkezés) 
felismerésére, valamint ezek lehetséges 
egészségi hatásaira összpontosít. A kutatás 
az összehangolt és következetes 
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tudományos aspektusaira, módszertanára és 
eszközeire irányuló kutatási tevékenységek 
integrálására is. Tartalmaz korcsoportok 
szerinti európai felméréseket, különös 
figyelemmel a leginkább veszélyeztetett 
népességcsoportokra, továbbá a kockázatok 
jobb jellemzését és értékelését, illetőleg a 
kockázatok és az egészségre gyakorolt 
hatások jobb összehasonlítását lehetővé tévő 
módszerekre és eszközökre irányuló kutatást 
is. A tevékenység olyan biológiai markerek 
és modellezési eszközök kifejlesztését is 
célozza, amelyek figyelembe veszik a 
többszörös kitettséget, a veszélyeztetettség 
változásait és a bizonytalansági tényezőket. 
További célkitűzés olyan módszerek és 
döntéstámogató eszközök (mutatók, költség-
haszon és többkritériumú analízisek, 
egészségügyi hatásvizsgálatok, 
betegségterhelési és fenntarthatósági 
elemzések) kifejlesztése, amelyek 
felhasználhatók a kockázatok elemzésében, 
kezelésében és kommunikálásában, valamint 
a szakpolitikák kidolgozásában és 
értékelésében.

megközelítésmód kialakítása érdekében 
kiterjed a szennyezésforrások és 
szinergiahatásaik azonosítása új és 
fejlesztett módszereinek fejlesztésére, az 
emberi biomonitoring tudományos 
aspektusaira, módszertanára és eszközeire 
irányuló kutatási tevékenységek 
integrálására is Tartalmaz korcsoportok 
szerinti európai felméréseket, különös 
figyelemmel a leginkább veszélyeztetett 
népességcsoportokra, továbbá a kockázatok 
jobb jellemzését és értékelését, illetőleg a 
kockázatok és az egészségre gyakorolt 
hatások jobb összehasonlítását lehetővé tévő 
módszerekre és eszközökre irányuló kutatást 
is. A tevékenység olyan biológiai markerek 
és modellezési eszközök kifejlesztését is 
célozza, amelyek figyelembe veszik a 
többszörös kitettséget, a veszélyeztetettség 
változásait és a bizonytalansági tényezőket. 
További célkitűzés olyan módszerek és 
döntéstámogató eszközök (mutatók, költség-
haszon és többkritériumú analízisek, 
egészségügyi hatásvizsgálatok, 
betegségterhelési és fenntarthatósági 
elemzések) kifejlesztése, amelyek 
felhasználhatók a kockázatok elemzésében, 
kezelésében és kommunikálásában, valamint 
a szakpolitikák kidolgozásában és 
értékelésében.

Or. en

Indokolás

A káros gázok és részecskék hatása és különösen azoknak az egészségre és a modern 
civilizáció főbb betegségeire gyakorolt szinergiahatása csak kevés vizsgálatban részesült, nem 
utolsósorban a diagnózis nem megfelelő módszerei miatt.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 857. 
módosításának helyébe.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, Vincent 
Peillon

ódosítás: 374
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, második bekezdés

A környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv támogatása, illetőleg az 
újszerű környezeti kockázatokkal 
kapcsolatos közegészségügyi aggályok 
integrálása és az érintett betegségek leírása 
érdekében multidiszciplináris kutatást kell 
végezni a környezeti kockázati tényezők és 
az emberi egészség kölcsönhatása tárgyában. 
A kutatás a különféle kitettségi utakon 
megvalósuló többszörös kitettségre, a 
szennyezőforrások és az új és a fokozódó 
jelentőségű környezeti stresszorok (például 
beltéri és kültéri levegő, elektromágneses 
mezők, zaj, illetőleg toxikus anyagokkal 
való érintkezés) felismerésére, valamint ezek 
lehetséges egészségi hatásaira összpontosít. 
A kutatás az összehangolt és következetes 
megközelítésmód kialakítása érdekében 
kiterjed az emberi biomonitoring 
tudományos aspektusaira, módszertanára és 
eszközeire irányuló kutatási tevékenységek 
integrálására is. Tartalmaz korcsoportok 
szerinti európai felméréseket, különös 
figyelemmel a leginkább veszélyeztetett 
népességcsoportokra, továbbá a kockázatok 
jobb jellemzését és értékelését, illetőleg a 
kockázatok és az egészségre gyakorolt 
hatások jobb összehasonlítását lehetővé tévő 
módszerekre és eszközökre irányuló kutatást 
is. A tevékenység olyan biológiai markerek 
és modellezési eszközök kifejlesztését is 
célozza, amelyek figyelembe veszik a 
többszörös kitettséget, a veszélyeztetettség 
változásait és a bizonytalansági tényezőket. 
További célkitűzés olyan módszerek és 
döntéstámogató eszközök (mutatók, költség-
haszon és többkritériumú analízisek, 
egészségügyi hatásvizsgálatok, 
betegségterhelési és fenntarthatósági 
elemzések) kifejlesztése, amelyek 

A környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv támogatása, illetőleg az 
újszerű környezeti kockázatokkal 
kapcsolatos közegészségügyi aggályok 
integrálása és az érintett betegségek leírása 
érdekében multidiszciplináris kutatást kell 
végezni a környezeti kockázati tényezők és 
az emberi egészség kölcsönhatása tárgyában. 
A kutatás a globális változásokra 
(éghajlatváltozás, földhasználat, 
globalizáció) különféle kitettségi utakon 
megvalósuló többszörös kitettségre, a 
speciációra és toxikológiára, a 
szennyezőforrások és az új és a fokozódó 
jelentőségű környezeti stresszorok (például 
beltéri és kültéri levegő, elektromágneses 
mezők, zaj, illetőleg toxikus anyagokkal 
való érintkezés) felismerésére, valamint ezek 
lehetséges egészségi hatásaira összpontosít. 
A kutatás az összehangolt és következetes 
megközelítésmód kialakítása érdekében 
kiterjed az emberi biomonitoring 
tudományos aspektusaira, módszertanára és 
eszközeire irányuló kutatási tevékenységek 
integrálására is. Tartalmaz korcsoportok 
szerinti európai felméréseket, különös 
figyelemmel a leginkább veszélyeztetett 
népességcsoportokra, továbbá a kockázatok 
jobb jellemzését és értékelését, illetőleg a 
kockázatok és az egészségre gyakorolt 
hatások jobb összehasonlítását lehetővé tévő 
módszerekre és eszközökre irányuló kutatást 
is. A tevékenység olyan biológiai markerek 
és modellezési eszközök kifejlesztését is 
célozza, amelyek figyelembe veszik a 
többszörös kitettséget, a veszélyeztetettség 
változásait és a bizonytalansági tényezőket. 
További célkitűzés olyan módszerek és 
döntéstámogató eszközök (mutatók, költség-
haszon és többkritériumú analízisek, 
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felhasználhatók a kockázatok elemzésében, 
kezelésében és kommunikálásában, valamint 
a szakpolitikák kidolgozásában és 
értékelésében.

egészségügyi hatásvizsgálatok, 
betegségterhelési és fenntarthatósági 
elemzések) kifejlesztése, amelyek 
felhasználhatók a kockázatok elemzésében, 
kezelésében és kommunikálásában, valamint 
a szakpolitikák kidolgozásában és 
értékelésében.

Or. en

Indokolás

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 855. és 
856. módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 375
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, második bekezdés

A környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv támogatása, illetőleg az 
újszerű környezeti kockázatokkal 
kapcsolatos közegészségügyi aggályok 
integrálása és az érintett betegségek leírása 
érdekében multidiszciplináris kutatást kell 
végezni a környezeti kockázati tényezők és 
az emberi egészség kölcsönhatása tárgyában. 
A kutatás a különféle kitettségi utakon 
megvalósuló többszörös kitettségre, a 
szennyezőforrások és az új és a fokozódó 
jelentőségű környezeti stresszorok (például 
beltéri és kültéri levegő, elektromágneses 

A környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv támogatása, illetőleg az 
újszerű környezeti kockázatokkal 
kapcsolatos közegészségügyi aggályok 
integrálása és az érintett betegségek leírása 
érdekében multidiszciplináris kutatást kell 
végezni a környezeti kockázati tényezők és 
az emberi egészség kölcsönhatása tárgyában. 
A kutatás a különféle kitettségi utakon 
megvalósuló többszörös kitettségre, a 
szennyezőforrások és az új és a fokozódó 
jelentőségű környezeti stresszorok (például 
városi környezet, beltéri és kültéri levegő, 
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mezők, zaj, illetőleg toxikus anyagokkal 
való érintkezés) felismerésére, valamint ezek 
lehetséges egészségi hatásaira összpontosít. 
A kutatás az összehangolt és következetes 
megközelítésmód kialakítása érdekében 
kiterjed az emberi biomonitoring 
tudományos aspektusaira, módszertanára és 
eszközeire irányuló kutatási tevékenységek 
integrálására is. Tartalmaz korcsoportok 
szerinti európai felméréseket, különös 
figyelemmel a leginkább veszélyeztetett 
népességcsoportokra, továbbá a kockázatok 
jobb jellemzését és értékelését, illetőleg a 
kockázatok és az egészségre gyakorolt 
hatások jobb összehasonlítását lehetővé tévő 
módszerekre és eszközökre irányuló kutatást 
is. A tevékenység olyan biológiai markerek 
és modellezési eszközök kifejlesztését is 
célozza, amelyek figyelembe veszik a 
többszörös kitettséget, a veszélyeztetettség 
változásait és a bizonytalansági tényezőket. 
További célkitűzés olyan módszerek és 
döntéstámogató eszközök (mutatók, költség-
haszon és többkritériumú analízisek, 
egészségügyi hatásvizsgálatok, 
betegségterhelési és fenntarthatósági 
elemzések) kifejlesztése, amelyek 
felhasználhatók a kockázatok elemzésében, 
kezelésében és kommunikálásában, valamint 
a szakpolitikák kidolgozásában és 
értékelésében.

elektromágneses mezők, zaj, illetőleg 
toxikus anyagokkal való érintkezés és autók 
kibocsátása) felismerésére, valamint ezek 
lehetséges egészségi hatásaira összpontosít. 
A kutatás az összehangolt és következetes 
megközelítésmód kialakítása érdekében 
kiterjed az emberi biomonitoring 
tudományos aspektusaira, módszertanára és 
eszközeire irányuló kutatási tevékenységek 
integrálására is. Tartalmaz korcsoportok 
szerinti európai felméréseket, különös 
figyelemmel a leginkább veszélyeztetett 
népességcsoportokra, továbbá a kockázatok 
jobb jellemzését és értékelését, illetőleg a 
kockázatok és az egészségre gyakorolt 
hatások jobb összehasonlítását lehetővé tévő 
módszerekre és eszközökre irányuló kutatást 
is. A tevékenység olyan biológiai markerek 
és modellezési eszközök kifejlesztését is 
célozza, amelyek figyelembe veszik a 
többszörös kitettséget, a veszélyeztetettség 
változásait és a bizonytalansági tényezőket. 
További célkitűzés olyan módszerek és 
döntéstámogató eszközök (mutatók, költség-
haszon és többkritériumú analízisek, 
egészségügyi hatásvizsgálatok, 
betegségterhelési és fenntarthatósági 
elemzések) kifejlesztése, amelyek 
felhasználhatók a kockázatok elemzésében, 
kezelésében és kommunikálásában, valamint 
a szakpolitikák kidolgozásában és 
értékelésében.

Or. en

Indokolás

A kutatások igazolták, hogy az egész városi környezet stresszel terhelt több környezeti tényező 
révén. Ennek viszont jelentős a hatása az emberi egészségre.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 859. 
módosításának helyébe.
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Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

ódosítás: 376
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, harmadik bekezdés

A természeti katasztrófák kezelése több 
kockázat egyidejű figyelembevételét igényli. 
A veszélyforrások, a sebezhetőség és a 
kockázatok tekintetében fejleszteni kell 
tudásunkat, módszereinket és integrált 
kereteinket. A gazdasági és a társadalmi 
tényezőkre is kiterjedően stratégiákat kell 
kifejleszteni a veszélyhelyzetek 
feltérképezésére, megelőzésére és hatásainak 
enyhítésére. Tanulmányozni kell az 
éghajlattal (viharok, aszály, erdőtüzek, 
földcsuszamlás, árvizek) és a geológiai 
veszélyforrásokkal (földrengés, vulkanikus 
tevékenység, szökőár) összefüggő 
katasztrófahelyzeteket. A kutatás révén 
lehetővé válik a katasztrófák mögött álló 
folyamatok jobb megértése, valamint a 
valószínűség-elméleti megközelítésmód 
felhasználásával előrejelzési és becslési 
módszereink továbbfejlesztése. A kutatás 
támogatja a korai figyelmeztető és
tájékoztató rendszerek fejlesztését is. 
Törekedni kell a fontosabb természeti 
veszélyforrások társadalmi 
következményeinek számszerű kifejezésére.

A természeti katasztrófák kezelése több 
kockázat egyidejű figyelembevételét igényli. 
A veszélyforrások, a sebezhetőség és a 
kockázatok tekintetében fejleszteni kell 
tudásunkat, módszereinket és integrált 
kereteinket. A gazdasági és a társadalmi 
tényezőkre is kiterjedően stratégiákat kell 
kifejleszteni a veszélyhelyzetek 
feltérképezésére, megelőzésére és hatásainak 
enyhítésére. Tanulmányozni kell az 
éghajlattal (viharok, aszály, erdőtüzek, 
földcsuszamlás, árvizek) és a geológiai 
veszélyforrásokkal (földrengés, vulkanikus 
tevékenység, szökőár) összefüggő 
katasztrófahelyzeteket. A kutatás révén 
lehetővé válik a katasztrófák mögött álló 
folyamatok jobb megértése, valamint a 
valószínűség-elméleti megközelítésmód 
felhasználásával előrejelzési és becslési 
módszereink továbbfejlesztése. A kutatás 
támogatja a korai figyelmeztető tájékoztató 
és gyorsan reagáló rendszerek fejlesztését 
és azok irányítását is. Törekedni kell a 
fontosabb természeti veszélyforrások 
társadalmi következményeinek számszerű 
kifejezésére.

Or. es

Indokolás

Az információk és a gyors reagálás kezelése létfontosságú szerepet játszik a gyors 
megoldások biztosításában és a főbb következmények elkerülésében.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

ódosítás: 377
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, harmadik bekezdés
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A természeti katasztrófák kezelése több 
kockázat egyidejű figyelembevételét igényli. 
A veszélyforrások, a sebezhetőség és a 
kockázatok tekintetében fejleszteni kell 
tudásunkat, módszereinket és integrált 
kereteinket. A gazdasági és a társadalmi 
tényezőkre is kiterjedően stratégiákat kell 
kifejleszteni a veszélyhelyzetek 
feltérképezésére, megelőzésére és hatásainak 
enyhítésére. Tanulmányozni kell az 
éghajlattal (viharok, aszály, erdőtüzek, 
földcsuszamlás, árvizek) és a geológiai 
veszélyforrásokkal (földrengés, vulkanikus 
tevékenység, szökőár) összefüggő 
katasztrófahelyzeteket. A kutatás révén 
lehetővé válik a katasztrófák mögött álló 
folyamatok jobb megértése, valamint a 
valószínűség-elméleti megközelítésmód 
felhasználásával előrejelzési és becslési 
módszereink továbbfejlesztése. A kutatás 
támogatja a korai figyelmeztető és 
tájékoztató rendszerek fejlesztését is.
Törekedni kell a fontosabb természeti 
veszélyforrások társadalmi 
következményeinek számszerű kifejezésére.

A természeti katasztrófák kezelése több 
kockázat egyidejű figyelembevételét igényli. 
A veszélyforrások, a sebezhetőség és a 
kockázatok tekintetében fejleszteni kell 
tudásunkat, módszereinket és integrált 
kereteinket. A gazdasági és a társadalmi 
tényezőkre is kiterjedően stratégiákat kell 
kifejleszteni a veszélyhelyzetek 
feltérképezésére, megelőzésére és hatásainak 
enyhítésére. Tanulmányozni kell az 
éghajlattal (viharok, aszály, erdőtüzek, 
lavinák, földcsuszamlás, árvizek) és a 
geológiai veszélyforrásokkal (földrengés, 
vulkanikus tevékenység, szökőár) 
összefüggő katasztrófahelyzeteket. A kutatás 
révén lehetővé válik a katasztrófák mögött 
álló folyamatok jobb megértése, valamint a 
valószínűség-elméleti megközelítésmód 
felhasználásával előrejelzési és becslési 
módszereink továbbfejlesztése. A kutatás 
támogatja a korai figyelmeztető és 
tájékoztató rendszerek fejlesztését és annak 
tanulmányozását, hogy miként kell kezelni 
a természeti kockázatokat és katasztrófákat. 
Törekedni kell a fontosabb természeti 
veszélyforrások társadalmi 
következményeinek számszerű kifejezésére.

Or. de

Indokolás

Az éghajlatváltozás példái listájának lerövidítése azt a benyomást kelti, hogy ezek csak 
globális jelenségek. A regionális hatások azonban – különösen olyan érzékeny régiókban, 
mint a hegyi övezetek – azonban éppen ilyen fontosak, és könnyebben előre jelezhetők és 
azokhoz alkalmazkodni is könnyebb. Ezzel kapcsolatban fontos betekintés nyújtható annak 
tanulmányozásával, hogy az emberek miként birkóznak meg a természeti kockázatokkal és 
katasztrófákkal. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 378
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, harmadik bekezdés
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A természeti katasztrófák kezelése több 
kockázat egyidejű figyelembevételét igényli. 
A veszélyforrások, a sebezhetőség és a 
kockázatok tekintetében fejleszteni kell 
tudásunkat, módszereinket és integrált 
kereteinket. A gazdasági és a társadalmi 
tényezőkre is kiterjedően stratégiákat kell 
kifejleszteni a veszélyhelyzetek 
feltérképezésére, megelőzésére és hatásainak 
enyhítésére. Tanulmányozni kell az 
éghajlattal (viharok, aszály, erdőtüzek, 
földcsuszamlás, árvizek) és a geológiai 
veszélyforrásokkal (földrengés, vulkanikus 
tevékenység, szökőár) összefüggő 
katasztrófahelyzeteket. A kutatás révén 
lehetővé válik a katasztrófák mögött álló 
folyamatok jobb megértése, valamint a 
valószínűség-elméleti megközelítésmód 
felhasználásával előrejelzési és becslési 
módszereink továbbfejlesztése. A kutatás 
támogatja a korai figyelmeztető és 
tájékoztató rendszerek fejlesztését is. 
Törekedni kell a fontosabb természeti 
veszélyforrások társadalmi 
következményeinek számszerű kifejezésére.

A természeti katasztrófák kezelése több 
kockázat egyidejű figyelembevételét igényli. 
A veszélyforrások, a sebezhetőség és a 
kockázatok tekintetében fejleszteni kell 
tudásunkat, módszereinket és integrált 
kereteinket. A gazdasági és a társadalmi 
tényezőkre is kiterjedően stratégiákat kell 
kifejleszteni a veszélyhelyzetek 
feltérképezésére, megelőzésére és hatásainak 
enyhítésére. Tanulmányozni kell az 
éghajlattal (viharok, aszály, erdőtüzek, 
földcsuszamlás, árvizek) és a geológiai 
veszélyforrásokkal (földrengés, vulkanikus 
tevékenység, szökőár) összefüggő 
katasztrófahelyzeteket. A kutatás révén 
lehetővé válik a katasztrófák mögött álló 
folyamatok jobb megértése, valamint a 
valószínűség-elméleti megközelítésmód 
felhasználásával előrejelzési és becslési 
módszereink továbbfejlesztése. A kutatás 
támogatja a korai figyelmeztető és 
tájékoztató rendszerek fejlesztését is. 
Kutatni fogják a természeti kockázatok 
irányában tanúsított magatartás társadalmi 
mintájának modelljeit. Törekedni kell a 
fontosabb természeti veszélyforrások 
társadalmi következményeinek számszerű 
kifejezésére.

Or. en

Indokolás

A természeti kockázatok társadalmi viselkedési mintákat teremthetnek, mivel a lakosság – sok 
környezeti, társadalmi és kulturális tényezőtől függően – eltérően reagál eltérő kockázatok 
esetében. E minták modellezése adatbázisként nagyon hasznos lenne annak érdekében, hogy 
különböző válságforgatókönyveket lehessen létrehozni, illetve a hatóságoknak és oktatóknak a 
kockázatkezelési és polgári védelmi feladataikban történő iránymutatás nyújtásában.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

ódosítás: 379
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, harmadik a. bekezdés (új) 
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. – Biodiverzitás
A biodiverzitás védelme és fenntartható 
kezelése, a közép- és hosszú távú trendek 
értékelése és előrejelzése; a biodiverzitás 
változásai környezeti, gazdasági és 
társadalmi hatásainak, illetve a társadalom 
és a biodiverzitás közötti kölcsönhatás 
értékelése.

Or. fr

Indokolás

Az ökoszisztéma milleneumi értékelése egyértelműen megállapította a biodiverzitás 
veszteségét, amit valószínűleg a nem megfelelő jelenlegi irányítás okoz. A biodiverzitás az 
emberiség történetében eddig nem látott mértékben csökken, és érdekében jelentős európai 
kutatási erőfeszítések szükségesek.

Az olyan nemzetközi kötelezettségvállalások, mint az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye (UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyv, hozták létre a biodiverzitással 
kapcsolatos főbb kutatási igényeket.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

ódosítás: 380
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” alcím, 

„Tevékenységek” cím, második felsorolás, első bekezdés

A kutatási tevékenység célja az 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és a fenntartható fogyasztási 
minták kialakításához szükséges ismereteink 
bővítése és ehhez kapcsolódóan fejlett 
modellek és eszközök kidolgozása. Ennek 
révén megjósolható az ökológiai rendszerek 
viselkedése és a helyreállításukat célzó 
tevékenység kimenetele, és mérsékelhető az 
ökológiai rendszerek (biológiai sokféleség, 
vizek, talaj, tengeri erőforrások) leépülése és 
a fontosabb strukturális és funkcionális 
elemeikben beálló veszteség. Az ökológiai 
rendszerek modellezésére irányuló kutatás 
figyelembe veszi a védelem és a megőrzés 
meglévő gyakorlatát. Segíteni kell azokat az 
innovatív megközelítésmódokat, amelyek 

A kutatási tevékenység célja az 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és a fenntartható fogyasztási 
minták kialakításához szükséges ismereteink 
bővítése és ehhez kapcsolódóan fejlett 
modellek és eszközök kidolgozása. Ennek 
révén megjósolható az ökológiai rendszerek 
viselkedése és a helyreállításukat célzó 
tevékenység kimenetele, és mérsékelhető az 
ökológiai rendszerek (biológiai sokféleség, 
vizek, talaj, tengeri erőforrások) leépülése és 
a fontosabb strukturális és funkcionális 
elemeikben beálló veszteség. Az ökológiai 
rendszerek modellezésére irányuló kutatás 
figyelembe veszi a védelem és a megőrzés 
meglévő gyakorlatát. Segíteni kell azokat az 
innovatív megközelítésmódokat, amelyek 
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ökológiai rendszerekhez kapcsolódó 
szolgáltatásokon alapuló gazdasági 
tevékenységek kifejlesztését célozzák. 
Eljárásokat kell kidolgozni az elsivatagodás, 
a talajromlás és az erózió 
megakadályozására, valamint a biológiai 
sokféleség leépülésének megállítására. A 
kutatás foglalkozik továbbá az erdőkkel és a 
városi környezettel való fenntartható 
gazdálkodással – beleértve a tervezést is –, 
illetőleg a hulladékgazdálkodással. A kutatás 
hozzájárul a nyitott, megosztott, 
interoperábilis adatkezelési és információs 
rendszerek kifejlesztéséhez és részesedik 
annak előnyeiből; egyúttal pedig 
megalapozza a természeti erőforrásokhoz és 
felhasználásukhoz kapcsolódó elemzéseket, 
előrejelzéseket és szolgáltatásokat.

ökológiai rendszerekhez kapcsolódó 
szolgáltatásokon alapuló gazdasági 
tevékenységek kifejlesztését célozzák. 
Eljárásokat kell kidolgozni az elsivatagodás, 
a talajromlás és az erózió 
megakadályozására, valamint a biológiai 
sokféleség leépülésének megállítására. A 
kutatás foglalkozik továbbá az erdőkkel és a 
városi környezettel való fenntartható 
gazdálkodás és a vidéki területek 
megőrzésének általános stratégiájával, 
kulturális örökséget, a tervezést, illetőleg a 
hulladékgazdálkodást is számításba véve. A 
kutatás hozzájárul a nyitott, megosztott, 
interoperábilis adatkezelési és információs 
rendszerek kifejlesztéséhez és részesedik 
annak előnyeiből; egyúttal pedig 
megalapozza a természeti erőforrásokhoz és 
felhasználásukhoz kapcsolódó elemzéseket, 
előrejelzéseket és szolgáltatásokat.

Or. es

Indokolás

Az erőforrások fenntartható megőrzése megköveteli a megőrzési és kezelési rendszerek 
módszeres tanulmányozását, amint azt a Natura 2000 hálózat alkalmazásában felmerült 
nehézségek is bizonyítják.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

ódosítás: 381
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” cím, 

„Végrehajtás” alcím, második felsorolás, első bekezdés

A kutatási tevékenység célja az 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és a fenntartható fogyasztási 
minták kialakításához szükséges ismereteink 
bővítése és ehhez kapcsolódóan fejlett 
modellek és eszközök kidolgozása. Ennek 
révén megjósolható az ökológiai rendszerek 
viselkedése és a helyreállításukat célzó 
tevékenység kimenetele, és mérsékelhető az 
ökológiai rendszerek (biológiai sokféleség, 
vizek, talaj, tengeri erőforrások) leépülése és 

A kutatási tevékenység célja az 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és a fenntartható fogyasztási 
minták kialakításához szükséges ismereteink 
bővítése és ehhez kapcsolódóan fejlett 
modellek és eszközök kidolgozása. Ennek 
révén megjósolható az ökológiai rendszerek 
viselkedése és a helyreállításukat célzó 
tevékenység kimenetele, és mérsékelhető az 
ökológiai rendszerek (biológiai sokféleség, 
vizek, talaj, tengeri erőforrások) leépülése és 
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a fontosabb strukturális és funkcionális 
elemeikben beálló veszteség. Az ökológiai 
rendszerek modellezésére irányuló kutatás 
figyelembe veszi a védelem és a megőrzés 
meglévő gyakorlatát. Segíteni kell azokat az 
innovatív megközelítésmódokat, amelyek 
ökológiai rendszerekhez kapcsolódó 
szolgáltatásokon alapuló gazdasági 
tevékenységek kifejlesztését célozzák. 
Eljárásokat kell kidolgozni az elsivatagodás, 
a talajromlás és az erózió 
megakadályozására, valamint a biológiai 
sokféleség leépülésének megállítására. A 
kutatás foglalkozik továbbá az erdőkkel és a 
városi környezettel való fenntartható 
gazdálkodással – beleértve a tervezést is –, 
illetőleg a hulladékgazdálkodással. A kutatás 
hozzájárul a nyitott, megosztott, 
interoperábilis adatkezelési és információs 
rendszerek kifejlesztéséhez és részesedik 
annak előnyeiből; egyúttal pedig 
megalapozza a természeti erőforrásokhoz és 
felhasználásukhoz kapcsolódó elemzéseket, 
előrejelzéseket és szolgáltatásokat.

a fontosabb strukturális és funkcionális 
elemeikben beálló veszteség. Az ökológiai 
rendszerek modellezésére irányuló kutatás 
figyelembe veszi a védelem és a megőrzés 
meglévő gyakorlatát, az erózió elleni 
védelmet, különösen hegyvidéki 
területeken. Segíteni kell azokat az 
innovatív megközelítésmódokat, amelyek 
ökológiai rendszerekhez kapcsolódó 
szolgáltatásokon alapuló gazdasági 
tevékenységek kifejlesztését célozzák. 
Eljárásokat kell kidolgozni az elsivatagodás, 
a talajromlás és az erózió 
megakadályozására, valamint a biológiai 
sokféleség leépülésének megállítására. A 
kutatás foglalkozik továbbá a változó 
környezeti feltételek mellett – a gyakoribb 
és súlyosabb katasztrófákat is ideértve – az 
erdő ökoszisztémákkal és a természethez 
közeli egyéb ilyen rendszerekkel, illetve a 
városi környezettel való fenntartható 
gazdálkodással – beleértve a tervezést is –, 
illetőleg a hulladékgazdálkodással. A kutatás 
hozzájárul a nyitott, megosztott, 
interoperábilis adatkezelési és információs 
rendszerek kifejlesztéséhez és részesedik 
annak előnyeiből; egyúttal pedig 
megalapozza a természeti erőforrásokhoz és 
felhasználásukhoz kapcsolódó elemzéseket, 
előrejelzéseket és szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

Az erózió elleni védelem meghatározza az erőforrások fenntartható kezelésének feladatát, és a 
„hegyvidéki területekre” történő hivatkozással ráirányítja a figyelmet a fölcsuszamlások és 
egyéb nagy mértékű talajmozgások jelentette különös veszélyekre.
Önmagában nem elegendő az „erdőgazdálkodás” kifejezés. Amit ösztönözni kell, azok az 
alapvető erdőfunkciók (védelem, felhasználás, rekreáció) biztosítására még a megváltozott 
körülmények között is képes irányítási koncepciók.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 871. 
módosításának helyébe.
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Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

ódosítás: 382
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” cím, 

„Végrehajtás” alcím, harmadik felsorolás, első bekezdés

Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében. A 
kutatás különöen a következőkre irányul: Új 
és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében A 
kutatás különösen a környezeti kockázatokat 
megelőző vagy csökkentő, a veszélyforrások 
és a katasztrófák hatásait mérséklő, az 
éghajlatváltozást és a biológiai sokféleség 
leépülését gátló technológiákra; a 
fenntartható termelést és fogyasztást 
elősegítő technológiákra; a víz, a talaj, a 
levegő, a tenger és más természeti 
erőforrások vonatkozásában az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodásra és a 
szennyeződés hatékonyabb kezelésére 
szolgáló technológiákra; az ember által 
létrehozott környezettel – ezen belül 
különösen az épített környezettel, a városi 
területekkel és a tájképpel – való 
környezetbarát és fenntartható gazdálkodást, 
valamint a kulturális örökség megőrzését és 
helyreállítását célzó technológiákra irányul.

Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében. A 
kutatás különösen a következőkre irányul: 
Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében A 
kutatás különösen a környezeti kockázatokat 
megelőző vagy csökkentő, a veszélyforrások 
és a katasztrófák hatásait mérséklő, az 
éghajlatváltozást és a biológiai sokféleség 
leépülését gátló technológiákra; a 
fenntartható termelést és fogyasztást 
elősegítő technológiákra; a víz, a talaj, a 
levegő, a tenger és más természeti 
erőforrások vonatkozásában az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodásra és a 
szennyeződés (beleértve a hulladékok 
újrafeldolgozását) hatékonyabb kezelésére 
szolgáló technológiákra; az ember által 
létrehozott környezettel – ezen belül 
különösen az épített környezettel, a városi 
területekkel és a tájképpel – való 
környezetbarát és fenntartható gazdálkodást, 
valamint a kulturális örökség megőrzését és 
helyreállítását célzó technológiákra irányul.

Or. fr
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Indokolás

A hulladékok újrafeldolgozása a hulladékok problémájára adandó megoldás jelentős része, 
különösen az energiatermelés vonatkozásában.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

ódosítás: 383
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” cím, 

„Végrehajtás” alcím, harmadik felsorolás, első bekezdés

Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében. A 
kutatás különösen a következőkre irányul: 
Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében A 
kutatás különösen a környezeti kockázatokat 
megelőző vagy csökkentő, a veszélyforrások 
és a katasztrófák hatásait mérséklő, az 
éghajlatváltozást és a biológiai sokféleség 
leépülését gátló technológiákra; a 
fenntartható termelést és fogyasztást 
elősegítő technológiákra; a víz, a talaj, a 
levegő, a tenger és más természeti 
erőforrások vonatkozásában az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodásra és a 
szennyeződés hatékonyabb kezelésére 
szolgáló technológiákra; az ember által 
létrehozott környezettel – ezen belül 
különösen az épített környezettel, a városi 

Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében. A 
kutatás különösen a következőkre irányul:
Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében A 
kutatás különösen a környezeti kockázatokat 
megelőző vagy csökkentő, a veszélyforrások 
és a katasztrófák hatásait mérséklő, az 
éghajlatváltozást és a biológiai sokféleség 
leépülését gátló technológiákra; a 
fenntartható termelést és fogyasztást 
elősegítő technológiákra; a víz, a talaj, a 
levegő, a tenger és más természeti 
erőforrások vonatkozásában az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodásra és a 
szennyeződés hatékonyabb kezelésére 
szolgáló technológiákra; az energiatermelés 
melléktermékei vagy hulladékanyagai 
kezelésére és/vagy értékes 
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területekkel és a tájképpel – való 
környezetbarát és fenntartható gazdálkodást, 
valamint a kulturális örökség megőrzését és 
helyreállítását célzó technológiákra irányul.

újrahasznosítására szolgáló technológiák;
az ember által létrehozott környezettel –
ezen belül különösen az épített környezettel, 
a városi területekkel és a tájképpel – való 
környezetbarát és fenntartható gazdálkodást, 
valamint a kulturális örökség megőrzését és 
helyreállítását célzó technológiákra irányul.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú a villamos energia termeléséből származó melléktermékek csökkentése 
vagy kezelése az energiaágazat hulladéka jelentős csökkentésére.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 384
I. melléklet, „Témák” rész, „Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)” cím, 

„Végrehajtás” alcím, harmadik felsorolás, első bekezdés

Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében. A 
kutatás különösen a következőkre irányul: 
Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében A 
kutatás különösen a környezeti kockázatokat 
megelőző vagy csökkentő, a veszélyforrások 
és a katasztrófák hatásait mérséklő, az 
éghajlatváltozást és a biológiai sokféleség 
leépülését gátló technológiákra; a 
fenntartható termelést és fogyasztást 

Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében. A 
kutatás különösen a következőkre irányul: 
Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme, az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodás, valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében A 
kutatás különösen a környezeti kockázatokat 
megelőző vagy csökkentő, a veszélyforrások 
és a katasztrófák hatásait mérséklő, az 
éghajlatváltozást – beleértve a CO2-
elkülönítést és tárolást – és a biológiai 
sokféleség leépülését gátló technológiákra; a 
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elősegítő technológiákra; a víz, a talaj, a 
levegő, a tenger és más természeti 
erőforrások vonatkozásában az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodásra és a 
szennyeződés hatékonyabb kezelésére 
szolgáló technológiákra; az ember által 
létrehozott környezettel – ezen belül 
különösen az épített környezettel, a városi 
területekkel és a tájképpel – való 
környezetbarát és fenntartható gazdálkodást, 
valamint a kulturális örökség megőrzését és 
helyreállítását célzó technológiákra irányul.

fenntartható termelést és fogyasztást 
elősegítő technológiákra; a víz, a talaj, a 
levegő, a tenger és más természeti 
erőforrások vonatkozásában az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodásra és a 
szennyeződés (beleértve az építési és 
bontási hulladék újrafeldolgozását) 
hatékonyabb kezelésére szolgáló 
technológiákra; az ember által létrehozott 
környezettel – ezen belül különösen az 
épített környezettel, a városi területekkel és 
a tájképpel – való környezetbarát és 
fenntartható gazdálkodást, valamint a 
kulturális örökség megőrzését és 
helyreállítását célzó technológiákra irányul.

Or. en

Indokolás

A CO2-elkülönítés és tárolás környezetvédelmi technológiái elválaszthatatlanul kapcsolódnak 
az éghajlatváltozás csökkentésének és ellenőrzésének előrehaladásához, és lehetővé fogják 
tenni az EU számára a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében fennálló kötelezettségei betartását.

Módosítás, előterjesztette: Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

ódosítás: 385
I. melléklet, „Témák” rész, „ Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Célkitűzés” 

alcím

A technológiai fejlődésre alapozva integrált, 
környezetbarátabb, „intelligensebb” és 
biztonságosabb páneurópai közlekedési 
rendszerek kifejlesztése a polgárok és a 
társadalom javára, a környezet és a 
természeti erőforrások tiszteletben 
tartásával; továbbá az európai iparágak által 
a nemzetközi piacon elért versenyképesség 
és vezető szerep biztosítása és tovább 
javítása. 

A technológiai fejlődésre alapozva integrált, 
környezetbarátabb, „intelligensebb” és 
biztonságosabb páneurópai közlekedési 
rendszerek kifejlesztése a polgárok és a 
társadalom javára, a környezet és a 
természeti erőforrások tiszteletben 
tartásával; továbbá az európai iparágak által 
a nemzetközi piacon elért versenyképesség 
és vezető szerep biztosítása és tovább 
javítása, lehetővé téve a jelenleg 
transzatlanti szinten létező technológiai 
rész bezárását.

Or. en



AM\619004HU.doc 53/99 PE 374.414v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

Vannak a légi közlekedésben olyan szegmensek, amelyekben Európa elvesztette vezető 
szerepét (pl. a regionális légi közlekedést a kanadaiak és a brazilok uralják). Vannak 
szegmensek, amelyekben Európa megfelelő befektetések nélkül a peremre szorulást 
kockáztatja (pl. a tiltrotorok).

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

ódosítás: 386
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Célkitűzés” 

alcím 

A technológiai fejlődésre alapozva integrált, 
környezetbarátabb, „intelligensebb” és 
biztonságosabb páneurópai közlekedési 
rendszerek kifejlesztése a polgárok és a 
társadalom javára, a környezet és a 
természeti erőforrások tiszteletben 
tartásával; továbbá az európai iparágak által 
a nemzetközi piacon elért versenyképesség 
és vezető szerep biztosítása és tovább 
javítása. 

A technológiai és működési fejlődésre és az 
európai közlekedéspolitikára alapozva 
integrált, környezetbarátabb, 
„intelligensebb” és biztonságosabb 
páneurópai közlekedési és logisztikai 
rendszerek kifejlesztése a polgárok és a 
társadalom javára, a környezet és a 
természeti erőforrások tiszteletben 
tartásával; továbbá az európai iparágak által 
a nemzetközi piacon elért versenyképesség 
és vezető szerep biztosítása és tovább 
javítása.

Or. en

Indokolás

Pontos meghatározásnak kell léteznie az e szakaszban támogatott tevékenységek alapja 
vonatkozásában. Az EU globális földrajzi helyzetét és szállítási rendszerei fejlettségét tekintve 
alapvető fontosságú nagyobb erőfeszítések kifejtése új és fejlettebb logisztikai rendszerek 
felkutatására a mobilitás javításának és a környezeti hatások csökkentésének elősegítésére. A 
biztonsági kérdések terén folyó kutatásokat is a célkitűzés keretébe kell vonni. Az európai 
iparnak támogatnia kell szállítási hálózatait és azokat a versenyképesség javítására kell 
felhasználni.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 914. 
módosításának helyébe.
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 387
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Végrehajtás” 

alcím, hatodik bekezdés 

A közlekedéssel kapcsolatos konkrét 
felhasználói igények és szakpolitikai 
követelmények alapján támogatást kapnak 
továbbá a terjesztési és a hasznosítási 
tevékenységek, valamint a 
hatástanulmányok.

A közlekedéssel kapcsolatos konkrét 
felhasználói igények (a fogyatékkal élők 
igényeit is ideértve) és szakpolitikai 
követelmények megválaszolása céljából
támogatást kapnak továbbá az e téma 
keretében kifejlesztett minden egyes 
tevékenység vonatkozásában a 
terjesztéshez, a hasznosításhoz, 
tájékoztatáshoz és tudományos 
publikációhoz kapcsolódó tevékenységek, 
(különösen a hatástanulmányok 
vonatkozásában).

Or. es

Indokolás

A 12. módosítás új változata, ami figyelembe veszi a fogyatékkal élők szükségleteit is. 
Publikációs tevékenységet kell végezni e tevékenység végfelhasználók, különösen a politikai 
döntéshozók általi befogadásának ösztönzésére.

Módosítás, előterjesztette: Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

ódosítás: 388
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, 

„Repüléstechnika és légi közlekedés” alcím, második bekezdés 

A légi közlekedés környezetbarátabbá tétele: 
a repülés környezeti hatását mérséklő 
technológiák kifejlesztése annak érdekében, 
hogy a szén-dioxid-kibocsátás (CO2) a 
felére, a nitrogén-oxidok (NOx) fajlagos 
kibocsátása 80 %-kal, az okozott zajterhelés 
pedig a felére csökkenjen. A kutatás a 
környezetbarát motortechnológiák további 
fejlesztésére összpontosít, beleértve a 
helyettesítő tüzelőanyagokon alapuló 
technológiákat, valamint a merev szárnyas 
és a forgó szárnyas légi járművek 

A légi közlekedés környezetbarátabbá tétele:
a repülés környezeti hatását mérséklő 
technológiák kifejlesztése annak érdekében, 
hogy a szén-dioxid-kibocsátás (CO2) a 
felére, a nitrogén-oxidok (NOx) fajlagos 
kibocsátása 80 %-kal, az okozott zajterhelés 
pedig a felére csökkenjen. A kutatás a 
környezetbarát motortechnológiák további 
fejlesztésére összpontosít, beleértve a 
helyettesítő tüzelőanyagokon alapuló 
technológiákat, valamint a merev szárnyas 
és a forgó szárnyas légi járművek 
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hatékonyságának növelését, az új, 
intelligens, kis tömegű szerkezeteket, 
valamint az aerodinamika fejlesztését is. A 
tevékenység foglalkozik továbbá a repülőtéri 
(légi és földi) járműműveletek, valamint a 
légiforgalmi szolgáltatások, a gyártás, a 
karbantartás és az újrafelhasználás 
javításával is.

(helikopterek és tiltrotork) hatékonyságának 
növelését, az új, intelligens, kis tömegű 
szerkezeteket, valamint az aerodinamika 
fejlesztését is. A tevékenység foglalkozik 
továbbá a repülőtéri (légi és földi) 
járműműveletek, valamint a légiforgalmi 
szolgáltatások, a gyártás, a karbantartás és az 
újrafelhasználás javításával is.

Or. en

Indokolás

A helikopterek és tiltrotorok egyaránt a forgószárnyúak családjába tartoznak, mindegyik a 
maga jellegzetességeivel.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

ódosítás: 389
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, 

„Repüléstechnika és légi közlekedés” alcím, második bekezdés 

A légi közlekedés környezetbarátabbá tétele: 
a repülés környezeti hatását mérséklő 
technológiák kifejlesztése annak érdekében, 
hogy a szén-dioxid-kibocsátás (CO2) a 
felére, a nitrogén-oxidok (NOx) fajlagos 
kibocsátása 80 %-kal, az okozott zajterhelés 
pedig a felére csökkenjen. A kutatás a 
környezetbarát motortechnológiák további 
fejlesztésére összpontosít, beleértve a 
helyettesítő tüzelőanyagokon alapuló 
technológiákat, valamint a merev szárnyas 
és a forgó szárnyas légi járművek 
hatékonyságának növelését, az új, 
intelligens, kis tömegű szerkezeteket, 
valamint az aerodinamika fejlesztését is. A 
tevékenység foglalkozik továbbá a repülőtéri 
(légi és földi) járműműveletek, valamint a 
légiforgalmi szolgáltatások, a gyártás, a 
karbantartás és az újrafelhasználás 
javításával is.

A légi közlekedés környezetbarátabbá tétele:
a repülés környezeti hatását mérséklő 
technológiák kifejlesztése annak érdekében, 
hogy a szén-dioxid-kibocsátás (CO2) a 
felére, a nitrogén-oxidok (NOx) fajlagos 
kibocsátása 80 %-kal, az okozott zajterhelés 
pedig a felére csökkenjen. A kutatás a 
környezetbarát motortechnológiák további 
fejlesztésére összpontosít, beleértve a 
helyettesítő tüzelőanyagokon alapuló 
technológiákat, valamint a merev szárnyas 
és a forgó szárnyas légi járművek 
hatékonyságának növelését, az új, 
intelligens, kis tömegű szerkezeteket, 
valamint az aerodinamika fejlesztését is. A 
tevékenység foglalkozik továbbá a repülőtéri 
(légi és földi) járműműveletek, valamint a 
légiforgalmi szolgáltatások, a gyártás, a 
karbantartás és nagyjavítás, valamint az 
újrafelhasználás javításával is.

Or. en
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Indokolás

A karbantartásra, javításra és nagyjavításra fordított különleges figyelem jelentősen hozzá 
fog járulni a légi közlekedés környezetbarátabbá tételéhez, és támogatni fogja a KKV-k 
bevonását valamennyi tagállamban.

Módosítás, előterjesztette: Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

ódosítás: 390
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, 

„Repüléstechnika és légi közlekedés” alcím, negyedik bekezdés 

A fogyasztók elégedettségének és 
biztonságának biztosítása: ugrásszerű 
javulás elérése az utasok választási 
lehetőségei és a menetrend rugalmassága 
terén, és ezzel párhuzamosan a relatív 
balesetszám ötödére szorítása. Az új 
technológiák a széles testűtől a kisméretű 
légi járművekig terjedően nagyobb 
repülőgép-motor konfigurációválasztékot 
tesznek lehetővé, és fokozottabb 
automatizáltságot biztosítanak a rendszer 
valamennyi elemében, különösen a légi 
jármű vezetésében. A tevékenység emellett 
az utasok kényelmének és jó közérzetének 
biztosítására, új szolgáltatásokra és az 
emberi tényezőre különös hangsúlyt fektető 
aktív és passzív biztonsági intézkedésekre is 
összpontosít. A kutatás kiterjed a repülőtéri 
és a légiközlekedési műveletek más 
járműtípusokhoz és a lakóközösségek 
számára elfogadható zajszint melletti éjjel-
nappali repüléshez való igazítására is.

A fogyasztók elégedettségének és 
biztonságának biztosítása: ugrásszerű 
javulás elérése az utasok választási 
lehetőségei és a menetrend rugalmassága 
terén, és ezzel párhuzamosan a relatív 
balesetszám ötödére szorítása. Az új 
technológiák a széles testűtől a a 
városközpontok közötti kapcsolatokhoz és 
bármely regionális alkalmazásra kisebb 
méretű légi járművekig (pl. tiltrotorok) 
terjedően nagyobb repülőgép-motor 
konfigurációválasztékot tesznek lehetővé, és 
fokozottabb automatizáltságot biztosítanak a 
rendszer valamennyi elemében, különösen a 
légi jármű vezetésében. A tevékenység 
emellett az utasok kényelmének és jó
közérzetének biztosítására, új 
szolgáltatásokra és az emberi tényezőre 
különös hangsúlyt fektető aktív és passzív 
biztonsági intézkedésekre is összpontosít. A 
kutatás kiterjed a repülőtéri és a 
légiközlekedési műveletek más 
járműtípusokhoz és a lakóközösségek 
számára elfogadható zajszint melletti éjjel-
nappali repüléshez való igazítására is.

Or. en

Indokolás

A „kisebb” szó jobban megmagyarázza a széles testű kategória alatti légi járművek teljes 
választéka figyelembe vételének szükségességét. Javítanunk kell a városközpontok közötti 
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kapcsolatokat, illetve minden olyan regionális kapcsolatot, ahol jelenleg nincs megfelelő 
infrastruktúra.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

ódosítás: 391
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, 

„Repüléstechnika és légi közlekedés” alcím, negyedik bekezdés 

A fogyasztók elégedettségének és 
biztonságának biztosítása: ugrásszerű 
javulás elérése az utasok választási 
lehetőségei és a menetrend rugalmassága 
terén, és ezzel párhuzamosan a relatív
balesetszám ötödére szorítása. Az új 
technológiák a széles testűtől a kisméretű
légi járművekig terjedően nagyobb 
repülőgép-motor konfigurációválasztékot 
tesznek lehetővé, és fokozottabb 
automatizáltságot biztosítanak a rendszer 
valamennyi elemében, különösen a légi 
jármű vezetésében. A tevékenység emellett 
az utasok kényelmének és jó közérzetének
biztosítására, új szolgáltatásokra és az 
emberi tényezőre különös hangsúlyt fektető 
aktív és passzív biztonsági intézkedésekre is 
összpontosít. A kutatás kiterjed a repülőtéri 
és a légiközlekedési műveletek más 
járműtípusokhoz és a lakóközösségek 
számára elfogadható zajszint melletti éjjel-
nappali repüléshez való igazítására is.

A fogyasztók elégedettségének és 
biztonságának biztosítása: ugrásszerű 
javulás elérése az utasok választási 
lehetőségei és a menetrend rugalmassága 
terén, és ezzel párhuzamosan a relatív
balesetszám ötödére szorítása. Az új 
technológiák a széles testűtől a kisebb 
méretű légi járművekig terjedően nagyobb 
repülőgép-motor konfigurációválasztékot 
tesznek lehetővé, és fokozottabb 
automatizáltságot biztosítanak a rendszer 
valamennyi elemében, különösen a légi 
jármű vezetésében. A tevékenység emellett 
az utasok kényelmének és jó közérzetének
biztosítására, új szolgáltatásokra és az 
emberi tényezőre különös hangsúlyt fektető 
aktív és passzív biztonsági intézkedésekre is 
összpontosít. A kutatás kiterjed a repülőtéri 
és a légiközlekedési műveletek más 
járműtípushoz és a lakóközösségek számára 
elfogadható zajszint melletti éjjel-nappali 
repüléshez való igazítására is.

Or. xm

Indokolás

A Tilt-/helikopter növeli az utasok választási lehetőségeit a városközpontok közötti 
kapcsolatok és aregionális kapcsolatok lehetővé tételével olyan helyeken is, ahol nincsen 
megfelelő földi vagy repülőtéri infrastruktúra.
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Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

ódosítás: 392
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, 

„Repüléstechnika és légi közlekedés” alcím, negyedik bekezdés 

A fogyasztók elégedettségének és 
biztonságának biztosítása: ugrásszerű 
javulás elérése az utasok választási 
lehetőségei és a menetrend rugalmassága 
terén, és ezzel párhuzamosan a relatív 
balesetszám ötödére szorítása. Az új 
technológiák a széles testűtől a kisméretű 
légi járművekig terjedően nagyobb 
repülőgép-motor konfigurációválasztékot 
tesznek lehetővé, és fokozottabb 
automatizáltságot biztosítanak a rendszer 
valamennyi elemében, különösen a légi 
jármű vezetésében. A tevékenység emellett 
az utasok kényelmének és jó közérzetének 
biztosítására, új szolgáltatásokra és az 
emberi tényezőre különös hangsúlyt fektető 
aktív és passzív biztonsági intézkedésekre is 
összpontosít. A kutatás kiterjed a repülőtéri 
és a légiközlekedési műveletek más 
járműtípusokhoz és a lakóközösségek 
számára elfogadható zajszint melletti éjjel-
nappali repüléshez való igazítására is.

A fogyasztók elégedettségének és 
biztonságának biztosítása: ugrásszerű 
javulás elérése az utasok választási 
lehetőségei és a menetrend rugalmassága 
terén, és ezzel párhuzamosan a relatív 
balesetszám ötödére szorítása. Az új 
technológiák a széles testűtől a kisméretű 
légi járművekig terjedően nagyobb 
repülőgép-motor konfigurációválasztékot 
tesznek lehetővé, és fokozottabb 
automatizáltságot biztosítanak a rendszer 
valamennyi elemében, különösen a légi 
jármű vezetésében. A tevékenység emellett 
az utasok kényelmének és egészségügyi 
feltételeinek pl. jobb kabinszolgáltatásokkal 
történő, valamint jó közérzetének 
biztosítására, új szolgáltatásokra és az 
emberi tényezőre különös hangsúlyt fektető 
aktív és passzív biztonsági intézkedésekre is 
összpontosít. A kutatás kiterjed a repülőtéri 
és a légi közlekedési műveletek más 
járműtípusokhoz és a lakóközösségek 
számára elfogadható zajszint melletti éjjel-
nappali repüléshez való igazítására is.

Or. en

Indokolás

Egy egyre nagyobb mértékben globalizálódó világban a mobiltársadalom folyamatos 
fejlődése a demográfiai változásokkal együtt a repülőjáratok számának és időtartamának 
növekedéséhez is fog vezetni. A kabinszolgáltatások javított ellenőrzése és hatékonysága (pl. 
egyedi állíthatóság) hozzájárul a légi közlekedés döntő fejlődéséhez.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 932. 
módosításának helyébe.
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

ódosítás: 393
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, 

„Repüléstechnika és légi közlekedés” alcím, hetedik bekezdés 

Úttörő szerep a jövő légi közlekedésében: a 
gyökeresebb, környezeti szempontból 
hatékony és innovatív technológiákban rejlő, 
a légi közlekedésben a század második 
felében és azon túl szükségessé váló 
előrelépést várhatóan megvalósító 
lehetőségek felderítése. A kutatás többek 
között az új hajtási és emelési elvekre, a légi 
járművek belső terének elrendezésére 
vonatkozó új ötletekre, új repülőtér-
koncepciókra, a repülőgépek vezetésének és 
irányításának új módszereire, a 
légiközlekedési rendszer üzemeltetésének 
alternatív koncepcióira és a repülés más 
közlekedési módokkal való integrálására 
összpontosít.

Úttörő szerep a jövő légi közlekedésében: a 
gyökeresebb, környezeti szempontból 
hatékony és innovatív technológiákban rejlő, 
a légi közlekedésben a következő évtizedben 
szükségessé váló előrelépést várhatóan 
megvalósító lehetőségek felderítése. A 
kutatás többek között az új hajtási és emelési 
elvekre, a légi járművek belső terének 
elrendezésére vonatkozó új ötletekre, új 
repülőtér-koncepciókra, a repülőgépek 
vezetésének és irányításának új módszereire, 
a légiközlekedési rendszer üzemeltetésének 
alternatív koncepcióira és a repülés más 
közlekedési módokkal való integrálására 
összpontosít.

Or. xm

Indokolás

A század második felére és azon túlra utalás az előrejelzéseket az elérhetetlenség távlatába 
vetíti. A következő évtizedre történő utalás sokkal realisztikusabb.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 394
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Felszíni 

(vasúti, közúti, vízi) közlekedés” alcím, első bekezdés 

A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: a kevesebb lég-, víz- és 
talajszennyezéssel és enyhébb környezeti 
hatásokkal (például éghajlatváltozás, 
egészség, biológiai sokféleség, zaj) járó 
technológiák és az ehhez szükséges 
ismeretek fejlesztése. A kutatás javít a 
hajtási rendszerek tisztaságán és 
energiahatékonyságán, és előmozdítja a 

A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: A külső társadalmi és környezeti 
költségek számítása módszereinek javítása.
a kevesebb lég-, víz- és talajszennyezéssel és 
enyhébb környezeti hatásokkal (például 
éghajlatváltozás, egészség, biológiai 
sokféleség, zaj) járó technológiák és az 
ehhez szükséges ismeretek fejlesztése. A 
kutatás javít a hajtási rendszerek tisztaságán 
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helyettesítő tüzelőanyagok, ezen belül 
különösen a hidrogén és az üzemanyagcellák 
használatát. A tevékenység kiterjed az 
infrastruktúrával, a járművekkel, a hajókkal 
és az alkatrészekkel kapcsolatos 
technológiákra, valamint a teljes rendszer 
optimalizálására is. A közlekedésspecifikus 
fejlesztéseket érintő kutatás többek között a 
gyártásra, az építésre, az üzemeltetésre, a 
karbantartásra, a javításokra, a felügyeletre, 
az újrahasznosításra, az elhasználódott 
objektumokra és a tengeri balesetek esetén 
történő beavatkozásra irányul.

és energiahatékonyságán, és előmozdítja a 
helyettesítő tüzelőanyagok, ezen belül 
különösen a hidrogén és az üzemanyagcellák 
használatát. A tevékenység kiterjed az 
infrastruktúrával, a járművekkel, a hajókkal 
és az alkatrészekkel kapcsolatos 
technológiákra, valamint a teljes rendszer 
optimalizálására is. A közlekedésspecifikus 
fejlesztéseket érintő kutatás többek között a 
gyártásra, az építésre, az üzemeltetésre, a 
karbantartásra, a javításokra, a felügyeletre, 
az újrahasznosításra, az elhasználódott 
objektumokra és a tengeri balesetek esetén 
történő beavatkozásra irányul.

Or. en

Indokolás

Az új euromatricáról szóló irányelvre vonatkozó határozat tartalmazza a külső környezeti és 
társadalmi költségek számítási módszerei javításának célját.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 395
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Felszíni 

(vasúti, közúti, vízi) közlekedés” alcím, első bekezdés 

A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: a kevesebb lég-, víz- és 
talajszennyezéssel és enyhébb környezeti 
hatásokkal (például éghajlatváltozás, 
egészség, biológiai sokféleség, zaj) járó 
technológiák és az ehhez szükséges 
ismeretek fejlesztése. A kutatás javít a 
hajtási rendszerek tisztaságán és 
energiahatékonyságán, és előmozdítja a 
helyettesítő tüzelőanyagok, ezen belül 
különösen a hidrogén és az üzemanyagcellák 
használatát. A tevékenység kiterjed az 
infrastruktúrával, a járművekkel, a hajókkal 
és az alkatrészekkel kapcsolatos 
technológiákra, valamint a teljes rendszer 
optimalizálására is. A közlekedésspecifikus 
fejlesztéseket érintő kutatás többek között a 
gyártásra, az építésre, az üzemeltetésre, a 

A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: a kevesebb lég-, víz- és 
talajszennyezéssel és enyhébb környezeti 
hatásokkal (például éghajlatváltozás, 
egészség, biológiai sokféleség, zaj) járó 
technológiák és az ehhez szükséges 
ismeretek fejlesztése. A kutatás javít a 
hajtási rendszerek tisztaságán
költséghatékonyságán és 
energiahatékonyságán (pl. hibrid 
megoldások), és előmozdítja a helyettesítő 
tüzelőanyagok, ezen belül különösen a 
hidrogén és az üzemanyagcellák használatát 
és az alternatív hibridmotorokat használó 
vonatokat. A tevékenység kiterjed az 
infrastruktúrával, a járművekkel, a hajókkal 
és az alkatrészekkel kapcsolatos 
technológiákra, valamint a teljes rendszer 
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karbantartásra, a javításokra, a felügyeletre, 
az újrahasznosításra, az elhasználódott 
objektumokra és a tengeri balesetek esetén 
történő beavatkozásra irányul.

optimalizálására is. A közlekedésspecifikus 
fejlesztéseket érintő kutatás többek között a 
gyártásra, az építésre, az üzemeltetésre, a 
karbantartásra, a javításokra, a felügyeletre, 
leszerelésre, ártalmatlanításra, az 
újrahasznosításra, az elhasználódott 
objektumokra és a tengeri balesetek esetén 
történő beavatkozásra irányul.

Or. es

Indokolás

A régi 143. módosítást felváltó új módosítás, kibontva az annak tárgyát képező néhány 
vonatkozást.

Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand

ódosítás: 396
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Felszíni 

(vasúti, közúti, vízi) közlekedés” alcím, első bekezdés 

A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: a kevesebb lég-, víz- és 
talajszennyezéssel és enyhébb környezeti 
hatásokkal (például éghajlatváltozás, 
egészség, biológiai sokféleség, zaj) járó 
technológiák és az ehhez szükséges 
ismeretek fejlesztése. A kutatás javít a 
hajtási rendszerek tisztaságán és 
energiahatékonyságán, és előmozdítja a 
helyettesítő tüzelőanyagok, ezen belül 
különösen a hidrogén és az üzemanyagcellák 
használatát. A tevékenység kiterjed az 
infrastruktúrával, a járművekkel, a hajókkal 
és az alkatrészekkel kapcsolatos 
technológiákra, valamint a teljes rendszer 
optimalizálására is. A közlekedésspecifikus 
fejlesztéseket érintő kutatás többek között a 
gyártásra, az építésre, az üzemeltetésre, a 
karbantartásra, a javításokra, a felügyeletre, 
az újrahasznosításra, az elhasználódott 
objektumokra és a tengeri balesetek esetén 
történő beavatkozásra irányul.

A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: a kevesebb lég-, víz- és 
talajszennyezéssel és a szállítás csökkentett
környezeti hatásaival (beleértve az 
éghajlatváltozásra, egészségre, biológiai 
sokféleségre, zajra gyakorolt hatásokat) járó 
technológiák és az ehhez szükséges 
ismeretek fejlesztése. A kutatás javít a 
hajtási rendszerek tisztaságán és 
energiahatékonyságán, és előmozdítja a 
helyettesítő tüzelőanyagok, ezen belül 
különösen a hidrogén és az üzemanyagcellák 
használatát. A tevékenység kiterjed az 
infrastruktúrával, a járművekkel, a hajókkal 
és az alkatrészekkel kapcsolatos 
technológiákra, valamint a teljes rendszer 
optimalizálására is. A közlekedésspecifikus 
fejlesztéseket érintő kutatás többek között a 
gyártásra, az építésre, az üzemeltetésre, a 
karbantartásra, a javításokra, a felügyeletre, 
az újrahasznosításra, az elhasználódott 
objektumokra és a tengeri balesetek esetén 
történő beavatkozásra irányul.
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Or. en

Indokolás

Az új euromatricáról szóló irányelvre vonatkozó határozat tartalmazza a külső környezeti és 
társadalmi költségek számítási módszerei javításának célját. 

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 941. 
módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

ódosítás: 397
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Felszíni 

(vasúti, közúti, vízi) közlekedés” alcím, első bekezdés 

A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: a kevesebb lég-, víz- és 
talajszennyezéssel és enyhébb környezeti 
hatásokkal (például éghajlatváltozás, 
egészség, biológiai sokféleség, zaj) járó 
technológiák és az ehhez szükséges 
ismeretek fejlesztése. A kutatás javít a 
hajtási rendszerek tisztaságán és 
energiahatékonyságán, és előmozdítja a 
helyettesítő tüzelőanyagok, ezen belül 
különösen a hidrogén és az üzemanyagcellák 
használatát. A tevékenység kiterjed az 
infrastruktúrával, a járművekkel, a hajókkal 
és az alkatrészekkel kapcsolatos 
technológiákra, valamint a teljes rendszer 
optimalizálására is. A közlekedésspecifikus 
fejlesztéseket érintő kutatás többek között a 
gyártásra, az építésre, az üzemeltetésre, a 
karbantartásra, a javításokra, a felügyeletre, 
az újrahasznosításra, az elhasználódott 
objektumokra és a tengeri balesetek esetén 
történő beavatkozásra irányul.

A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: a kevesebb lég-, víz- és
talajszennyezéssel és enyhébb környezeti 
hatásokkal (például éghajlatváltozás, 
egészség, biológiai sokféleség, zaj) járó 
technológiák és az ehhez szükséges 
ismeretek fejlesztése. A kutatás javít a 
hajtási rendszerek tisztaságán és 
energiahatékonyságán, és előmozdítja a 
helyettesítő tüzelőanyagok, ezen belül 
különösen a hidrogén és az üzemanyagcellák 
használatát a széndioxid-mentes szállítási 
eszközök elérésének céljával. A tevékenység 
kiterjed az infrastruktúrával, a járművekkel, 
a hajókkal és az alkatrészekkel kapcsolatos 
technológiákra, valamint a teljes rendszer 
optimalizálására is. A közlekedésspecifikus 
fejlesztéseket érintő kutatás többek között a 
gyártásra, az építésre, az üzemeltetésre, a 
karbantartásra, a javításokra, a felügyeletre, 
az újrahasznosításra, az elhasználódott 
objektumokra és a tengeri balesetek esetén 
történő beavatkozásra irányul.

Or. en
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Indokolás

Nehézkes azt tudni, hogy melyek a „tiszta és hatékony” motorok. A módosítás egyértelművé 
szándékozik tenni a szöveget ezen a ponton. Másrészről a felszíni szállítás új tüzelőanyagai 
kifejlesztése végső céljának a szállítás széndioxidmentes módjainak elérésének kell lennie. 

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 943. 
módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 398
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Felszíni 

(vasúti, közúti, vízi) közlekedés” alcím, második bekezdés 

A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: A tevékenység 
keretében végrehajtandó kutatás a helyi, a 
regionális, a nemzeti és az európai 
közlekedési hálózatok, rendszerek és 
szolgáltatások interoperabilitására, 
üzemének optimalizálására és intermodális 
integrálására irányul. A tevékenység célja az 
infrastruktúra, különösen a végállomások és 
a speciális célú hálózatok optimális 
használata, a közlekedés, a forgalom és a 
tájékoztatás jobb irányítása, a teherforgalom 
jobb logisztikája, továbbá az utasok számára 
a közlekedési módok közötti váltás 
elősegítése. A tevékenység célja az 
infrastruktúra, különösen a végállomások 
és a speciális célú hálózatok optimális 
használata, a közlekedés, a forgalom és a 
tájékoztatás jobb irányítása, a 
teherforgalom jobb logisztikája, továbbá az 
utasok számára a közlekedési módok 
közötti váltás elősegítése. Törekedni kell 
intelligens rendszerek, új koncepciójú 
járművek és hajók – beleértve a be- és 
kirakodás újszerű műveleteit is –
kifejlesztésére. A politikai döntéshozatalt 
megalapozó ismeretek kiterjednek az 
infrastruktúra árának és díjainak 
meghatározására, valamint az európai

A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: A tevékenység 
keretében végrehajtandó kutatás a helyi, a 
regionális, a nemzeti és az európai 
közlekedési hálózatok, rendszerek és 
szolgáltatások interoperabilitására, 
üzemének optimalizálására és intermodális 
integrálására irányul. A tevékenység célja az 
infrastruktúra, különösen a végállomások és 
a speciális célú hálózatok optimális 
használata, a közlekedés, a forgalom és a 
tájékoztatás jobb irányítása, a teherforgalom 
jobb logisztikája, továbbá az utasok számára 
a közlekedési módok közötti váltás 
elősegítése, és az európai vasúti közlekedési 
irányítási rendszer további kipróbálása és 
fejlesztése
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uniós közlekedéspolitikai intézkedések és a 
transzeurópai hálózatok kialakítására 
irányuló politika és projektek értékelésére.

Or. en

Indokolás

Az ERTMS fontos a TEN-T-en belül. További kegészítő kutatásokat kell a szabványosítás, a 
stabilizálás és az új gyakorlatok vonatkozásában kifejleszteni.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 399
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Felszíni 

(vasúti, közúti, vízi) közlekedés” alcím, harmadik bekezdés 

A fenntartható városi mobilitás biztosítása: 
az „új generációjú járműre” és piaci 
bevezetésére irányuló kutatáson keresztül a 
személyek és az áruk mobilitásának 
elősegítése a tiszta, energiahatékony, 
biztonságos és intelligens közúti közlekedés 
valamennyi elemének felhasználásával. A 
mobilitás új koncepcióit, az innovatív 
szervezeti struktúrákat, a mobilitást 
elősegítő innovatív programokat és a 
minőségi tömegközlekedést érintő kutatás 
célja annak biztosítása, hogy mindenki 
hozzáférjen a rendelkezésre álló 
technológiákhoz, és megvalósuljon a magas 
szintű intermodális integráció. Innovatív 
stratégiákat kell kifejleszteni és kipróbálni a 
tiszta városi közlekedés érdekében. Különös 
figyelmet kell fordítani a közlekedés 
szennyezésmentes módjaira, a 
keresletgazdálkodásra, az egyéni közlekedés 
racionalizálására, valamint a tájékoztatási és 
a kommunikációs stratégiákra, 
szolgáltatásokra és infrastruktúrákra. A 
szakpolitikák kialakítását és végrehajtását 
támogató eszközök többek között a 
közlekedés és a földhasználat tervezését 
érintik.

A fenntartható városi mobilitás biztosítása 
minden polgárnak, beleértve a fogyatékkal 
élőket is: az „új generációjú járműre” és 
piaci bevezetésére irányuló kutatáson 
keresztül a személyek és az áruk 
mobilitásának elősegítése a tiszta, 
energiahatékony, biztonságos és intelligens 
közúti közlekedés valamennyi elemének 
felhasználásával. A mobilitás és a 
közlekedés új koncepcióit, az innovatív 
szervezeti struktúrákat, a mobilitást 
elősegítő innovatív programokat és a 
minőségi tömegközlekedést érintő kutatás 
célja annak biztosítása, hogy mindenki 
hozzáférjen a rendelkezésre álló 
technológiákhoz, és megvalósuljon a magas 
szintű intermodális integráció. Innovatív 
stratégiákat kell kifejleszteni és kipróbálni a 
tiszta városi közlekedés érdekében. Különös 
figyelmet kell fordítani a közlekedés 
szennyezésmentes módjaira, a 
keresletgazdálkodásra, az egyéni közlekedés 
racionalizálására, valamint a tájékoztatási és 
a kommunikációs stratégiákra, 
szolgáltatásokra és infrastruktúrákra. A 
szakpolitikák kialakítását és végrehajtását 
támogató eszközök és modellek többek 
között a közlekedés és a földhasználat 
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tervezését érintik.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás a régi 144. módosítást bővíti ki.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

ódosítás: 400
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Felszíni 

(vasúti, közúti, vízi) közlekedés” alcím, negyedik bekezdés 

A biztonság és a védelem javítása: 
technológiák és intelligens rendszerek 
kifejlesztése a veszélynek kitett személyek, 
mint például a járművezetők, a kerékpárosok 
és a motorkerékpárosok, az utasok, a 
személyzet és a gyalogosok védelmében. A 
járművek, a hajók és az infrastruktúra 
tervezésének támogatása érdekében fejlett 
mérnöki rendszereket és kockázatelemzési 
módszereket kell kidolgozni. A kutatásban 
hangsúlyt kapnak az emberi tényezőket 
összekapcsoló integratív 
megközelítésmódok, a szerkezeti integritás, 
a megelőző, az aktív és a passzív biztonság, 
a mentés és a válságkezelés. A tevékenység 
a biztonság kérdését a teljes: 
infrastruktúrából, árukból és tárolókból, a 
közlekedés igénybe vevőiből és 
üzemeltetőiből, járművekből és hajókból, 
valamint politikai és jogi intézkedésekből 
(ideértve a döntéstámogatást és a 
hatáselemzést szolgáló eszközöket is) álló 
közlekedési rendszer szerves részének 
tekinti; a védelem kérdésével annyiban 
foglalkozik, amennyiben az elengedhetetlen 
a közlekedési rendszer szempontjából.

A biztonság és a védelem javítása: 
technológiák és intelligens rendszerek 
kifejlesztése a veszélynek kitett személyek, 
mint például a járművezetők, a kerékpárosok 
és a motorkerékpárosok, az utasok, a 
személyzet és a gyalogosok védelmében. A 
járművek, a hajók és az infrastruktúra 
tervezésének támogatása érdekében fejlett 
mérnöki rendszereket és kockázatelemzési 
módszereket kell kidolgozni. A kutatásban 
hangsúlyt kapnak az emberi tényezőket 
összekapcsoló integratív 
megközelítésmódok, a szerkezeti integritás, 
a megelőző, az aktív és a passzív biztonság, 
a mentés és a válságkezelés. A tevékenység 
a biztonság kérdését a teljes: parti vagy part 
menti infrastruktúrából, árukból (beleértve a 
cseppfolyósított földgázt) és tárolókból, a 
közlekedés igénybe vevőiből és 
üzemeltetőiből, járművekből és hajókból, 
valamint politikai és jogi intézkedésekből 
(ideértve a döntéstámogatást és a 
hatáselemzést szolgáló eszközöket is) álló 
közlekedési rendszer szerves részének 
tekinti; a védelem kérdésével annyiban 
foglalkozik, amennyiben az elengedhetetlen 
a közlekedési rendszer szempontjából.

Or. en
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Indokolás

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery.

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

ódosítás: 401
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Felszíni 

(vasúti, közúti, vízi) közlekedés” alcím, ötödik bekezdés 

A versenyképesség megerősítése: a 
közlekedési ágazatok versenyképességének 
javítása, fenntartható, hatékony és 
megfizethető közlekedési szolgáltatások 
biztosítása és új ismeretek és foglalkoztatási 
lehetőségek létrehozása a kutatáson és a 
fejlesztésen keresztül. A fejlett ipari 
folyamatokat érintő technológiák kiterjednek 
a tervezésre, a gyártásra, az összeszerelésre, 
az építésre és a karbantartásra, és céljuk az 
életciklus során jelentkező költségek, 
illetőleg a fejlesztéshez kapcsolódó 
bevezetési idő csökkentése. Hangsúlyt 
kapnak a felhasználók nagyobb 
megelégedettségét biztosító innovatív 
termékkoncepciók és továbbfejlesztett 

A versenyképesség megerősítése: a 
közlekedési ágazatok versenyképességének 
javítása, fenntartható, hatékony és 
megfizethető közlekedési szolgáltatások 
biztosítása és új ismeretek és foglalkoztatási 
lehetőségek létrehozása a kutatáson és a 
fejlesztésen keresztül. A fejlett ipari 
folyamatokat érintő technológiák kiterjednek 
a tervezésre, a gyártásra, az összeszerelésre, 
az építésre és a karbantartásra, és céljuk az 
életciklus során jelentkező költségek, 
illetőleg a fejlesztéshez kapcsolódó 
bevezetési idő csökkentése. Hangsúlyt 
kapnak a felhasználók nagyobb 
megelégedettségét biztosító innovatív 
termék- és rendszerkoncepciók és 
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közlekedési szolgáltatások. Új 
termelésszervezési elveket, ezen belül 
különösen ellátásilánc-gazdálkodást és 
elosztási rendszereket kell kifejleszteni.

továbbfejlesztett közlekedési szolgáltatások. 
Új termelésszervezési elveket, ezen belül 
különösen ellátásilánc-gazdálkodást és 
elosztási rendszereket kell kifejleszteni.

Or. en

Indokolás

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …  
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators,  oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De 
Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

ódosítás: 402
I. melléklet, „Témák” rész, „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is” cím, „Az európai 

globális műholdas navigációs rendszer (Galileo) támogatása” alcím, harmadik bekezdés 

Eszközök biztosítása és a megfelelő 
környezet megteremtése: a szolgáltatások 
biztonságos igénybevételének biztosítása, 

Eszközök biztosítása és a megfelelő 
környezet megteremtése: a szolgáltatások 
biztonságos igénybevételének biztosítása, 
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elsősorban minősítés bevezetésével a 
legfontosabb alkalmazási területeken; a 
szolgáltatások szakpolitikai és jogi 
szempontból – illetőleg a szakpolitikák és a 
jogszabályok végrehajtásának szempontjából 
– vett alkalmasságának előkészítése és 
megerősítése; a szabályozott 
közszolgáltatások befogadása a jóváhagyott 
hozzáférés-politikának megfelelően; 
alapvető digitális topográfiai, térképészeti és 
geodéziai adatok és rendszerek létrehozása 
navigációs célú alkalmazásra; a védelemre 
és a biztonságra irányuló igények és 
követelmények kielégítése.

elsősorban minősítés bevezetésével a 
legfontosabb alkalmazási területeken; a 
szolgáltatások szakpolitikai és jogi 
szempontból – illetőleg a szakpolitikák és a 
jogszabályok végrehajtásának szempontjából 
– vett alkalmasságának előkészítése és 
megerősítése; a szabályozott 
közszolgáltatások befogadása a jóváhagyott 
hozzáférés-politikának megfelelően; 
alapvető digitális topográfiai, térképészeti és 
geodéziai adatok és rendszerek létrehozása 
navigációs célú alkalmazásra; a védelemre 
és a biztonságra irányuló igények és 
követelmények kielégítése. A biztonsági 
területen a GMES-sel kapcsolatos 
rendszerekkel való legnagyobb mértékű 
kölcsönhatás elérése érdekében 
megvalósíthatósági tanulmányokat és 
bemutatókat fognak támogatni a GMES és 
a Galileo közötti összeegyeztethetőség és 
konvergencia minden lehetséges lépésben 
történő elérésére, a GMES „rendszerek 
rendszere” részeként.

Or. en

Indokolás

A GMES és a Galileo teljesen eltérőek hatókörükben és felépítésükben, de mindkettő a 
végfelhasználók felé irányul olyan módon, hogy növelje a polgárok képességét 
mindennapjaikban eszközök széles körére való támaszkodásra, valamint a cégek és helyi 
hatóságok képességét a mindenütt jelenlévő és tökéletes technológiai eszközök és 
kommunikációs rendszerek révén a teljes kiegészítő jelleg elérésére.

Különösen a GMES saját – a Cosmo stílusú nemzeti műholdrendszerekhez csatlakoztatandó –
műholdállásának felszerelését megelőző időszakban kell a két programot több módon is 
egymást kiegészítőnek tekinteni.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas az Európai Parlament 
Zöld Frakciója nevében

ódosítás: 403
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 

„Célkitűzés” cím 

Mélyreható, széles körben elfogadott Mélyreható, széles körben elfogadott 
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ismeretek szerzése az Európa számára 
kihívást jelentő összetett és egymással is 
összefüggő társadalmi-gazdasági 
kérdésekről: növekedés, foglalkoztatás és 
versenyképesség, társadalmi kohézió és 
fenntarthatóság, életminőség, oktatás, 
kulturális kérdések és globális értelemben 
vett kölcsönös függőség, különösen azzal a 
céllal, hogy az érintett szakpolitikák számára 
továbbfejlesztett tudásalap álljon 
rendelkezésre.

ismeretek szerzése az Európa számára 
kihívást jelentő összetett és egymással is 
összefüggő társadalmi-gazdasági 
kérdésekről: növekedés, magas minőségű 
foglalkoztatás, öregedő társadalom és 
versenyképesség, társadalmi kohézió és 
fenntarthatóság, életminőség, oktatás, béke,
kulturális kérdések és globális értelemben 
vett kölcsönös függőség, különösen azzal a 
céllal, hogy az érintett szakpolitikák számára 
továbbfejlesztett tudásalap álljon 
rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

Az öregedő társadalom a jövő kihívásainak egyike.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 404
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 
„Tevékenységek” cím, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 

társadalomban” alcím, első bekezdés, bevezető rész 

Ez a tevékenység a gazdasági növekedést, a 
foglalkoztatást és a versenyképességet 
befolyásoló kérdések kutatásának 
előmozdításával és integrálásával 
foglalkozik annak érdekében, hogy a 
tudásalapú társadalom folyamatos 
fejlesztéséhez jobb és egységesebb kép 
álljon rendelkezésre ezekről a jelenségekről. 
Alapozást ad a szakpolitikáknak, és segíti a 
felsorolt célkitűzések eléréséhez vezető utat. 
A kutatás a kérdés következő vonatkozásait 
foglalja egységes keretbe: 

Ez a tevékenység a gazdasági növekedést, a 
társadalmi-gazdasági stabilitást, a 
foglalkoztatást és a versenyképességet, a 
technológiai kohéziót és az információs 
társadalom fejlesztését befolyásoló kérdések 
kutatásának előmozdításával és 
integrálásával foglalkozik annak érdekében, 
hogy a tudásalapú társadalom folyamatos 
fejlesztéséhez jobb és egységesebb kép 
álljon rendelkezésre ezekről a jelenségekről. 
Alapozást ad a szakpolitikáknak, és segíti a 
felsorolt célkitűzések eléréséhez vezető utat. 
A kutatás a kérdés következő vonatkozásait 
foglalja egységes keretbe: 

Or. en
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Indokolás

Szükség van a társadalmi-gazdasági stabilitását befolyásoló problémák figyelembe vételére, 
valamint az iskolai és nem iskolarendszerű oktatásban való részvételre.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 981. 
módosítása egy részének helyébe.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 405
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 
„Tevékenységek” cím, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 

társadalomban” alcím, első bekezdés, első francia bekezdés 

– a tudás változó szerepe a gazdaság 
egészében, beleértve a különböző típusú 
ismeretek és képességek, az oktatás és az 
egész életen át tartó tanulás, valamint az 
immateriális befektetések szerepét is;

– a tudás változó szerepe a gazdaság 
egészében, beleértve a különböző típusú 
ismeretek és képességek, az oktatás 
(beleértve a nem iskolarendszerű oktatást) 
és az egész életen át tartó tanulás, valamint 
az immateriális befektetések szerepét is;

Or. en

Indokolás

Szükség van a társadalmi-gazdasági stabilitását befolyásoló problémák figyelembe vételére, 
valamint a hivatalos és nem hivatalos oktatásban való részvételre.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 981. 
módosítása egy részének helyébe.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

ódosítás: 406
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 
„Tevékenységek” cím, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 

társadalomban” alcím, első bekezdés, első francia bekezdés 

– a tudás változó szerepe a gazdaság 
egészében, beleértve a különböző típusú 
ismeretek és képességek, az oktatás és az 
egész életen át tartó tanulás, valamint az 
immateriális befektetések szerepét is;

a tudás változó szerepe a gazdaság 
egészében, beleértve a különböző típusú 
ismeretek és képességek, kreativitás, 
kulturális tényezők, értékek, az oktatás és az 
egész életen át tartó tanulás, valamint az 
immateriális befektetések szerepét is; a 
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tudás és az immateriális javak szerepe a 
gazdasági, társadalmi és kulturális 
gazdagság előállításában és a társadalmi és 
környezeti jólét vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A kretivitás, a kulturális tényezők és értékek nagy fontosságúak Európában és globálisan is az 
európai versenyképesség vonatkozásában. Ezeket számításba kell venni. 

Szerepet kell adni a tudásnak a tudásalapú gazdaság létrehozására vonatkozó lisszaboni 
célok eléréséhez, ezáltal biztosítva a versenyképességet és növekedést Európában. Ez elő 
fogja mozdítani a környezeti, társadalmi és kulturális jólétet is.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 985. 
módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 407
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 
„Tevékenységek” cím, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 

társadalomban” alcím, első bekezdés, első francia bekezdés 

– a tudás változó szerepe a gazdaság 
egészében, beleértve a különböző típusú 
ismeretek és képességek, az oktatás és az 
egész életen át tartó tanulás, valamint az 
immateriális befektetések szerepét is;

– a tudás változó szerepe a gazdaság 
egészében, beleértve a különböző típusú 
ismeretek és képességek, vállalkozó szellem, 
az oktatás és az egész életen át tartó tanulás, 
valamint az immateriális befektetések 
szerepét is;

Or. en

Indokolás

A sikeres vállalkozóság társadalmi és intézményi feltételeire vonatkozó kutatás 
kulcsfontosságú Európa globális versenyképessége és a lisszaboni menetrend előmozdítása 
szempontjából.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 982. 
módosításának helyébe.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 408
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 
„Tevékenységek” cím, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 

társadalomban” alcím, első bekezdés, második francia bekezdés 

– a gazdasági szerkezettel, a 
szerkezetváltással és a termelékenységgel 
összefüggő kérdéseket, beleértve a 
szolgáltatási szektor, a pénzügyek, a 
demográfia, a kereslet és a hosszú távon 
változó folyamatok szerepét is; 

– a gazdasági szerkezettel, a 
szerkezetváltással és a termelékenységgel 
összefüggő kérdéseket, beleértve az európai 
vállalkozások szerkezeti átalakítását, az 
európai ipari bajnokok létrehozását, a 
szolgáltatási szektor, a pénzügyek, a 
demográfia, a kereslet és a hosszú távon 
változó folyamatok szerepét is; 

Or. en

Indokolás

Az EU-ban folyó jelenlegi nyilvános vitában egyik fő kérdés a szerkezetátalakítás, egyesülés 
és átvétel strukturális tendenciája, ami párosul az „aurópai bajnokok” különféle ipari 
ágazatokban történő létrehozásának politikai és gazdasági kérdésével.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 409
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 
„Tevékenységek” cím, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 

társadalomban” alcím, első bekezdés, harmadik francia bekezdés 

– az intézményi és a szakpolitikai 
kérdéseket, beleértve a makroszintű 
gazdaságpolitikát, a munkaerőpiacokat, az 
intézményi környezeteket, valamint a 
szakpolitikák koherenciáját és 
összehangoltságát is. 

– az intézményi és a szakpolitikai 
kérdéseket, beleértve a makroszintű 
gazdaságpolitikát, a munkaerőpiacokat, 
szociális és jóléti rendszereket, az 
intézményi környezeteket, valamint a 
szakpolitikák koherenciáját és 
összehangoltságát is. 

Or. en

Indokolás

Az európai szociális és jóléti rendszerekre az elöregedő népesség és e rendszerek szükséges 
kiigazítása által gyakorolt nyomás egyike az európai versenyképességet befolyásoló 
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kulcskérdéseknek. E kérdésről kielégítő ismeretek megszerzése eszköz az európai életmód 
megőrzésében.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Alyn Smith

ódosítás: 410
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 
„Tevékenységek” cím, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 

társadalomban” alcím, első bekezdés, harmadik francia bekezdés 

– az intézményi és a szakpolitikai 
kérdéseket, beleértve a makroszintű 
gazdaságpolitikát, a munkaerőpiacokat, az 
intézményi környezeteket, valamint a 
szakpolitikák koherenciáját és 
összehangoltságát is. 

– az intézményi és a szakpolitikai 
kérdéseket, beleértve a makroszintű 
gazdaságpolitikát, a munkaerőpiacokat, a
nemzeti és regionális intézményi 
környezeteket, valamint a szakpolitikák 
koherenciáját és összehangoltságát is. 

Or. en

Indokolás

A gazdasági növekedéshez kapcsolódó e kérdések közül sokkal regionális és helyi szinten 
foglalkoznak. Ezért szükséges, hogy kutatás történjen ezekről a kérdésekről, nem csak a 
nemzeti intézmények vonatkozásában, de regionális intézményi szinten is.

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 984. 
módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

ódosítás: 411
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 
„Tevékenységek” cím, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 

társadalomban” alcím, első bekezdés, harmadik francia bekezdés

– az intézményi és a szakpolitikai 
kérdéseket, beleértve a makroszintű 
gazdaságpolitikát, a munkaerőpiacokat, az 
intézményi környezeteket, valamint a 
szakpolitikák koherenciáját és 
összehangoltságát is. 

– az intézményi és a szakpolitikai 
kérdéseket, beleértve a makroszintű 
gazdaságpolitikát, a munkaerőpiacokat, az 
intézményi környezeteket, a tudományos 
szakértelem változó szerepét a politikai és 
állami küzdőtéren, valamint a szakpolitikák 
koherenciáját és összehangoltságát is. 

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 980. 
módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach az Európai 
Parlament Zöld Frakciója nevében

ódosítás: 412
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 

„Tevékenységek” cím, „Fő társadalmi folyamatok és következményeik” alcím, első bekezdés, 
első a. francia bekezdés (a)

– a városkutatás fejlesztése a városban 
lezajló tematikus (környzeeti, szállítási, 
társadalmi,, gazdasági, demográfiai 
változásokat stb.) és térbeli (városi, 
regionális) kölcsönhatások megértésére, és 
1) az e kérdéseket integrált és fenntartható 
módon kezelő innovatív tervezési 
mechanizmusok és 2) innovatív 
kormányzási folyamatok kifejlesztése a 
polgárok részvételének, illetve az állami és 
magánszereplők közötti együttműködésnek 
a növelésére, az európai városok 
szerepének globális összefüggésekben 
történő jobb megértésére (városi 
versenyképesség), a helyi hatóságok 
támogatására a szociális kohézió 
javításában és a kirekesztés elleni harcban 
olyan városokban, amelyekben az 
egyenlőtlenségek a gazdasági fejlődés 
ellenére növekednek.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem tervez semmiféle külön kutatást a városfejlesztés terén, miközben az 
EU-polgárok nagy része városokban él. E módosítás célja az ilyen fajta, a városi 
vonatkozásokra irányuló kutatás újbóli bevezetése. A tavalyi franciaországi külvárosi 
zavargásokra tekintettel szükséges az ilyen fajtájú kutatásnak a keretprogramba való 
felvétele.
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Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer az Európai Parlament 
Zöld Frakciója nevében

ódosítás: 413
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 

„Tevékenységek” cím, „Fő társadalmi folyamatok és következményeik” alcím, első bekezdés, 
második francia bekezdés 

az életstílus, a családok, a munka, a 
fogyasztás, az egészség és az életminőség (a 
gyermekek is), az ifjúság, valamint a 
fogyatékosság kapcsolódó vonatkozásaiban
beálló változásokra;

az életstílus, a családok, a munka (beleértve 
a munkahelyi egyenlő lehetőségeket és a 
megkülönböztetésmentességet is), a 
fogyasztás, az egészség és az életminőség a
gyermekekkel, a tehetséges gyermekekkel 
kapcsolatban az ifjúság, valamint a 
fogyatékosság kapcsolódó vonatkozásaiban
beálló változásokra;

Or. en

Indokolás

Part 1: Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and companies
Part 2: In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

ódosítás: 414
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 

„Tevékenységek” cím, „Fő társadalmi folyamatok és következményeik” alcím, első bekezdés, 
harmadik a. francia bekezdés (új)

– városi kormányzás, innovatív eszközök 
kialakítása, a kormányzat különböző 
szintjei és az állami ill. magánszereplők 
között a városok és városi területek 
fejlesztési tervezési folyamatának 
kialakításában hatékony együttműködést 
biztosító megközelítés és képzés bevezetése; 
aránytalanság a gazdasági fejlődés 
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ellenére. 

Or. xm

Indokolás

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European city is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructure, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe's socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Göteborg strategies.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 415
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 

„Tevékenységek” cím, „Fő társadalmi folyamatok és következményeik” alcím, első bekezdés, 
harmadik b. francia bekezdés (új)

– a döntések jogi és etikai vonatkozásai az 
orvostudomány, a biotechnológia és a 
nanotechnológia terén. 

Or. en

Indokolás

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.
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Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 416
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 

„Tevékenységek” cím, „Fő társadalmi folyamatok és következményeik” alcím, első bekezdés, 
harmadik c. és d. francia bekezdés (új)

- városi versenyképesség: az európai 
városok szerepe globális környezetben, 
helyi politikák a kohézió javítására.
- városkutatás: a tematikus (környezeti, 
szállítási, társadalmi, gazdasági, 
demográfiai változások stb.) és területi 
kölcsönhatások a városban, integrált és 
fenntartható kormányzati folyamatok 
kialakítására.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem tervez semmiféle külön kutatást a városfejlesztés terén, bár az EU-
polgárok nagy része városokban él. E módosítás célja az ilyen fajta, a városi vonatkozásokra 
irányuló kutatás újbóli bevezetése. A tavalyi franciaországi külvárosi zavargásokra tekintettel 
szükséges az ilyen fajtájú kutatásnak a keretprogramba való felvétele.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

ódosítás: 417
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 

„Tevékenységek” cím, „Fő társadalmi folyamatok és következményeik” alcím, első bekezdés, 
harmadik e. francia bekezdés (új)

- tanulmányok a kultúra, kulturális 
örökség, valamint a kreatív és 
kultúraorientált iparágaknak a társadalmi-
gazdasági fejlődésre és a munkaerőpiacra 
gyakorlt hatása.

Or. en
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Indokolás

A kulturális környezet által játszott szerep Európa sajátos, fontos tényezője, az általa termelt 
hozzáadott érték részletes tanulmányozásra szorul. 

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 1009. 
módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 418
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 

„Tevékenységek” cím, „Előrejelzési tevékenységek” alcím, első bekezdés, első francia 
bekezdés 

– széles körű előrejelzések készítésére 
korlátozott számú kulcsfontosságú európai 
uniós kihívás és lehetőség tekintetében, 
olyan kérdések vizsgálatával, mint az 
öregedés, a migráció, a tudás globálissá 
válása, a bűnözésben beálló változások és a 
fontosabb kockázatok jövője és 
következményei;

– széles körű előrejelzések készítésére 
korlátozott számú kulcsfontosságú európai 
uniós kihívás és lehetőség tekintetében,
olyan kérdések vizsgálatával, mint az 
öregedés, a migráció, a tudás globálissá 
válása és elosztása, a bűnözésben beálló 
változások és a fontosabb kockázatok jövője 
és következményei;

Or. en

Indokolás

A tudás globálissá válása kulcsfontosságúvá teszi a tudás terjedési mechanizmusának 
megértését.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

ódosítás: 419
I. melléklet, „Témák” rész, „Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok” alcím, 

„Tevékenységek” cím, „Előrejelzési tevékenységek” alcím, első bekezdés, negyedik a. francia 
bekezdés (új) 

- humántudományok: nyelv, annak 
szerkezete és elsajátítása. Történelem, 
művészettörténet, földrajz, földtudományok, 
területi történelem. Filozófia, kultúra és 
vallástörténet. 
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Kulturális örökség a vizuális 
művészetekkel, a hagyományos 
művészetekkel és kézművességgel, az 
építészettel és a városokkal kapcsolatban.

Or. es

Indokolás

A közös vívmányok eredetének átfogó ismeretére szükség van.

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

ódosítás: 420
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, cím

9. Biztonság és világűr 9. Biztonság 

Or. de

Indokolás

A biztonság és a világűr közötti kapcsolatok ellenére e két témát külön, egyértelműen 
meghatározott prioritásként kell kezelni. 

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz és Caroline Lucas az Európai Parlament 
Zöld Frakciója nevében

ódosítás: 421
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Célkitűzés” első bekezdés

A szükséges képességek kiépítését szolgáló 
technológiák és tudás létrehozása polgári 
alkalmazásra, a polgárok biztonságának 
szavatolásához olyan fenyegetések 
vonatkozásában, mint például a terrorizmus 
vagy a bűnözés, illetőleg olyan nem 
szándékos események vonatkozásában, mint 
például a természeti katasztrófák vagy az 
ipari balesetek; a meglévő és az újonnan 
kialakuló technológiák optimális és 
összehangolt használatának biztosításához 
az európai biztonság javára, az emberi 
alapjogok egyidejű tiszteletben tartása 

A szükséges képességek kiépítését szolgáló 
technológiák és tudás létrehozása polgári 
alkalmazásra, a polgárok biztonságának 
szavatolásához olyan fenyegetések 
vonatkozásában, mint például a terrorizmus 
vagy a bűnözés, illetőleg olyan nem 
szándékos események vonatkozásában, mint 
például a természeti katasztrófák vagy az 
ipari balesetek; a meglévő és az újonnan 
kialakuló technológiák optimális és 
összehangolt használatának biztosításához 
az európai biztonság javára, az emberi 
alapjogok és a magánélet egyidejű 
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mellett; továbbá a biztonsági megoldások 
szolgáltatói és használói közötti 
együttműködés serkentéséhez; olyan 
tevékenységeken keresztül, amelyek egyúttal 
megerősítik az európai védelmi ipar 
technológiai alapját és fokozzák 
versenyképességét.

tiszteletben tartása mellett, elismerve a 
technológia korlátozott szerepét a 
terrorizmus, bűnözés és a biztonság más 
vonatkozásainak kezelésében, ezek kiváltó 
okainak, illetve a lehetséges 
megoldásoknak a kutatására arányos 
ráfordítás biztosításával, valamennyi 
ráfordításnak elszámoltatható, az ipar 
túlzott képviselete nélküli testületek általi 
teljes körű átvizsgálásával; továbbá a 
biztonsági megoldások szolgáltatói és 
használói között a konfliktusok békés 
megoldását célzó együttműködés 
serkentéséhez; olyan tevékenységeken 
keresztül, amelyek egyúttal megerősítik az 
európai védelmi ipar technológiai alapját és 
fokozzák versenyképességét.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

ódosítás: 422
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Biztonság” szakasz, cím

9.1 Biztonság Törölve

Or. de

Indokolás

A biztonság és a világűr közötti kapcsolatok ellenére e két témát külön, egyértelműen 
meghatározott prioritásként kell kezelni.

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

ódosítás: 423
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Biztonság” szakasz, „Végrehajtás” 

cím, második bekezdés

A közösségi szintű tevékenységek négy, 
politikailag jelentős horderejű és a 
fenyegetések és a biztonságot potenciálisan 
érintő események tekintetében európai 

A közösségi szintű tevékenységek négy, 
politikailag jelentős horderejű és a 
fenyegetések és a biztonságot potenciálisan 
érintő események tekintetében európai 
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többletértékkel rendelkező konkrét 
kihívásoknak megfelelően kijelölt biztonsági 
célterületre, valamint három horizontális 
területre irányulnak. Mindegyik biztonsági 
célterület hat fázissal foglalkozik, amelyek 
időben és hangsúlyban eltérnek egymástól. 
A hat fázis a következő: felismerés 
(eseményorientált), megelőzés 
(fenyegetésorientált), védelem (célorientált), 
felkészülés (műveletorientált), válaszadás 
(válságorientált) és kárenyhítés 
(következményorientált); azt írják le, mi a 
teendő az egyes fázisokban. Az első négy 
fázis az esemény elkerülését és potenciális 
negatív hatásainak csökkentését célzó 
teendőket jelenti, az utolsó kettő pedig az 
eseményből adódó helyzettel és a hosszabb 
távú következményekkel való együttélésről 
szól.

többletértékkel rendelkező konkrét 
kihívásoknak megfelelően kijelölt biztonsági 
célterületre, valamint három horizontális 
területre irányulnak. Külön titoktartási 
követelményeketí kell teljesíteni, azonban a 
kutatási eredmények átláthatóságának 
szükségtelen korlátozása nélkül. Ebből a 
célból meg kell határozni azokat a 
területeket, amelyek jelenleg lehetővé teszik 
a kutatási eredmények átláthatóságát. 
Mindegyik biztonsági célterület hat fázissal 
foglalkozik, amelyek időben és hangsúlyban 
eltérnek egymástól. A hat fázis a következő: 
felismerés (eseményorientált), megelőzés 
(fenyegetésorientált), védelem (célorientált), 
felkészülés (műveletorientált), válaszadás 
(válságorientált) és kárenyhítés 
(következményorientált); azt írják le, mi a 
teendő az egyes fázisokban. Az első négy 
fázis az esemény elkerülését és potenciális 
negatív hatásainak csökkentését célzó 
teendőket jelenti, az utolsó kettő pedig az 
eseményből adódó helyzettel és a hosszabb 
távú következményekkel való együttélésről 
szól.

Or. de

Indokolás

A Bizottság az együttműködési programról szóló javaslattervezetében kijelenti: „Az EU 
kutatási eredményei terjesztésének és felhasználásának megerősítése érdekében minden 
tematikus területen támogatni kell… a megszerzett ismeretek terjesztését és az eredmények 
átadását”. Ezt követi egy lábjegyzet, miszerint: „Egyes esetekben bizonyos korlátozásokat kell 
alkalmazni a biztonsági kutatás vonatkozásában, a részvételi és terjesztési szabályoknak 
megfelelően”. Ez a módosítás a biztonságkutatás sajátos követelményeit igyekszik tekintetbe 
venni. E módosítás elfogadásával az Európai Parlament megismételné a már kialakult 
álláspontot.

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

ódosítás: 424
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Biztonság” szakasz, „Végrehajtás” 

cím, hatodik bekezdés

A kis- és középvállalkozások, valamint a A kis- és középvállalkozások, valamint a 
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polgárok biztonságáért felelős hatóságok és 
szervek részvételét a téma tevékenységeiben 
egyformán bátorítani kell. Az Európai 
Biztonságpolitikai Kutatási Tanácsadó 
Bizottság (EBKTB) által kidolgozott 
hosszabb távú kutatási menetrend támogatást 
ad a témában végrehajtandó kutatás 
tartalmának és szerkezetének 
meghatározásához.

polgárok biztonságáért felelős hatóságok és 
szervek részvételét a téma tevékenységeiben 
egyformán bátorítani kell. A 
biztonságkutatás területe vonatkozásában 
azonban a „KKV” fogalommeghatározását 
ki kell igazítani az alkalmazottak száma és 
az árbevétel vonatkozásában, vagy pedig 
ehelyett egy vállalkozást akkor kell KKV-
nak minősíteni, ha egység áll fenn a 
tulajdonosi szerkezetében, a felelősségben, 
az irányításban, és működtetése 
kockázatában és beszámoltatható 
részvételében. Az Európai 
Biztonságpolitikai Kutatási Tanácsadó 
Bizottság (EBKTB) által kidolgozott 
hosszabb távú kutatási menetrend támogatást 
ad a témában végrehajtandó kutatás 
tartalmának és szerkezetének 
meghatározásához.

Or. de

Indokolás

Míg a gazdaság sok ágazata olyan módon strukturált, hogy az EU fogalommeghatározása 
értelmében vett KKV-k az innováció és a versenyképesség húzóerői, a biztonság területe ez 
alól kivétel. Ezen a területen a cégek – akiknek tevékenysége gyakran nem korlátozódik 
kizárólag a biztonságkutatásra, részben a belső piac teljessé tételének elmulasztása és a 
korlátozott verseny miatt, és így nem minősülnek KKV-nek az EU fogalommeghatározás 
értelmében – elengedhetetlenek az innovációhoz. Az ágazat felépítését számításba kell venni. 

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz és Caroline Lucas az Európai Parlament 
Zöld Frakciója nevében

ódosítás: 425
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Biztonság” szakasz, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás

A terrorizmus és a bűnözés elleni védekezés: 
a tevékenység a várható események 
fenyegetés jellegű vonatkozásaira 
összpontosít, például az elkövetőkre, az 
általuk használt felszerelésre és 
erőforrásokra, illetőleg a támadási 

A terrorizmus és a bűnözés elleni védekezés: 
a tevékenység a várható események 
fenyegetés jellegű vonatkozásaira 
összpontosít, például az elkövetőkre, az 
általuk használt felszerelésre és 
erőforrásokra, illetőleg a támadási 
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mechanizmusokra. A célterület több 
képességet igényel, amelyek javarészt 
elsősorban a „felismerés”, a „megelőzés”, a 
„felkészülés” és a „válaszadás” fázisához 
kapcsolódnak. A cél egyrészt az események 
elkerülése, másrészt potenciális 
következményeik mérséklése. A szükséges 
képességek kialakítása érdekében többek 
között a következő kérdések kapnak 
hangsúlyt: a terrortámadások és a 
bűncselekmények vonatkozásában a (például 
vegyi, biológiai, sugárzási vagy nukleáris) 
fenyegetések tudatosítása (például 
információk gyűjtése, rendszerezése, 
feldolgozása, megosztása; riasztás), a 
felderítés (például veszélyes anyagok, 
egyének vagy csoportok, gyanús viselkedés), 
az azonosítás (például személyeké, az 
anyagok típusáé és mennyiségéé), a 
megelőzés (például a pénzforrásokhoz való 
hozzáférés, a pénzmozgások és a pénzügyi 
rendszerek ellenőrzése), a készültség 
(például kockázatelemzés; védekezés a 
szándékosan környezetbe juttatott biológiai 
és vegyi hatóanyagokkal szemben; a 
stratégiai tartalékok szintjének felmérése: 
munkaerő, képességek, felszerelés, 
fogyasztási cikkek; a nagy kiterjedésű 
események vonatkozásában stb.), a 
semlegesítés és a hatások féken tartása, 
valamint a bűnüldözési adatfeldolgozás.

mechanizmusokra. A célterület több 
képességet igényel, amelyek javarészt 
elsősorban a „felismerés”, a „megelőzés”, a 
„felkészülés” és a „válaszadás” fázisához 
kapcsolódnak. A cél egyrészt az események 
elkerülése, másrészt potenciális 
következményeik mérséklése. A szükséges 
képességek kialakítása érdekében többek 
között a következő kérdések kapnak 
hangsúlyt: a terrortámadások és a 
bűncselekmények vonatkozásában a (például 
vegyi, biológiai, sugárzási vagy nukleáris) 
fenyegetések tudatosítása (például 
információk gyűjtése, rendszerezése, 
feldolgozása, megosztása; riasztás), a 
felderítés (például veszélyes anyagok, 
egyének vagy csoportok, gyanús viselkedés), 
az azonosítás (például személyeké, az 
anyagok típusáé és mennyiségéé), a 
megelőzés (például a pénzforrásokhoz való 
hozzáférés, a pénzmozgások és a pénzügyi 
rendszerek ellenőrzése), a készültség 
(például kockázatelemzés; védekezés a 
szándékosan környezetbe juttatott biológiai
és vegyi hatóanyagokkal szemben; a 
stratégiai tartalékok szintjének felmérése: 
munkaerő, képességek, felszerelés, 
fogyasztási cikkek; a nagy kiterjedésű 
események vonatkozásában stb.), a 
semlegesítés és a hatások féken tartása, 
valamint a bűnüldözési adatfeldolgozás, 
béketanulmányok és a békés 
konfliktusmegelőzés és –megoldás 
kutatása..

Or. en

Indokolás

A KP-nak célja az EU politikáinak támogatása is.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 426
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Biztonság” szakasz, 

„Tevékenységek” cím, harmadik felsorolás

A határok biztonsága: a tevékenység két 
kérdéskörrel foglalkozik: a (szervezett vagy 
előre nem látható) belépéssel kapcsolatos 
biztonsági kérdésekkel, amelyek 
tekintetében az Európai Unió határainak az 
EU területét határoló legkülső kerület (zöld 
és kék határ) számít, valamint a 
határátkelőhelyekkel mint a (közlekedési) 
infrastruktúra részével és ezáltal a 
biztonságot érintő fenyegetések potenciális 
célpontjával. A célterület több képességet 
igényel, amelyek javarészt elsősorban a 
„felismerés”, a „megelőzés” és a „védelem” 
fázisához kapcsolódnak. A cél egyrészt az 
események elkerülése, másrészt potenciális 
következményeik mérséklése. A szükséges 
képességek kialakítása érdekében többek 
között a következő kérdések kapnak 
hangsúlyt: a határátkelőhelyeken 
alkalmazott valamennyi, biztonsági 
szempontból lényeges (például a belépni 
kívánó személyek személyazonosságának 
megállapítására, személyek és áruk 
jelenlétének nem invazív kimutatására, 
anyagok nyomon követésére, 
mintavételezésre, térfigyelésre, ezen belül 
különösen adatok begyűjtésére és 
elemzésére, stb. szolgáló) rendszer, 
berendezés, eszköz és folyamat 
hatékonyságának és eredményességének 
fokozása; Európa szárazföldi és tengerparti 
határai biztonságának növelése (például 
járművek nem invazív és víz alatti 
kimutatásával, járművek nyomon 
követésével, térfigyeléssel, ezen belül 
különösen adatok begyűjtésével és 
elemzésével, felügyelettel, távoli 
műveletekkel stb.); az (illegális) migrációs 
mozgások elemzése és kezelése.

A határok biztonsága: a tevékenység két 
kérdéskörrel foglalkozik: a (szervezett vagy 
előre nem látható) belépéssel kapcsolatos 
biztonsági kérdésekkel, amelyek 
tekintetében az Európai Unió határainak az 
EU területét határoló legkülső kerület (zöld 
és kék határ) számít, valamint a 
határátkelőhelyekkel mint a (közlekedési) 
infrastruktúra részével és ezáltal a 
biztonságot érintő fenyegetések potenciális 
célpontjával. A célterület több képességet 
igényel, amelyek javarészt elsősorban a 
„felismerés”, a „megelőzés” és a „védelem” 
fázisához kapcsolódnak. A cél egyrészt az 
események elkerülése, másrészt potenciális 
következményeik mérséklése. A szükséges 
képességek kialakítása érdekében többek 
között a következő kérdések kapnak 
hangsúlyt: a határátkelőhelyeken 
alkalmazott valamennyi, biztonsági 
szempontból lényeges (például a belépni 
kívánó személyek személyazonosságának 
megállapítására, személyek és áruk 
jelenlétének nem invazív kimutatására, 
anyagok nyomon követésére, 
mintavételezésre, térfigyelésre, ezen belül 
különösen adatok begyűjtésére és 
elemzésére, stb. szolgáló) rendszer, 
berendezés, eszköz és folyamat 
hatékonyságának és eredményességének 
fokozása; Európa szárazföldi és tengerparti 
határai biztonságának növelése (például 
járművek és hajók nem invazív és víz alatti 
kimutatásával, járművek és hajók nyomon 
követésével, térfigyeléssel, ezen belül 
különösen adatok begyűjtésével és 
elemzésével, felügyelettel, figyelmeztető és 
riasztórendszerrel az országhatárok, a 
területi vizek és a légtér megsértése esetére, 
távoli műveletekkel stb.); az (illegális) 
migrációs mozgások elemzése és kezelése.
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Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az EU határok az EU területe védelmének legkülső határaként 
kerüljenek meghatározásra, az EU-nak biztonságkutatásra van szüksége az e határok 
valamennyi lehetséges megsértése nyomon követésére annak érdekében, hogy kiépíthesse a 
működőképes kapacitásokat a hatóságok és a polgári társadalom valós idejű 
figyelmeztetésére és riasztására.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni 
De Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

ódosítás: 427
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz, „Végrehajtás” 

cím, hatodik a. bekezdés (új)

Az Európát érintő, Európa határain kívüli 
nemzetközi kötelezettségvállalások 
értékelése és nyomon követése.

Or. en

Indokolás

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

ódosítás: 428
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz, 
„Tevékenységek” cím, első felsorolás, első francia bekezdés, első albekezdés

A tevékenység célja olyan alkalmas 
műholdas megfigyelő és korai előrejelző 
rendszereket kifejleszteni, amelyek 
egyedülálló és globálisan elérhető 
adatforrást képeznek, továbbá 

A tevékenység célja olyan alkalmas 
műholdas megfigyelő és korai előrejelző 
rendszereket – beleértve a polgárok 
biztonságának biztosítására szántakat is –
kifejleszteni, amelyek egyedülálló és 
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megszilárdítani és ösztönözni e rendszerek 
mindennapos felhasználását. A program 
emellett támogatja olyan operatív GMES-
szolgáltatások kifejlesztését, amelyek révén 
a döntéshozók hatékonyabban előre 
jelezhetik a válsághelyzeteket és a 
környezeti és biztonsági jellegű 
problémákat, illetőleg mérsékelhetik 
következményeiket. Kívánatos, hogy a 
kutatási tevékenységek jelentősen járuljanak 
hozzá a világűrbe telepített forrásokból 
összegyűjtött GMES-adatok minél szélesebb 
körű felhasználásához, valamint olyan 
komplex termékek kialakításához, amelyek 
ezeket az adatokat más figyelőrendszerekből 
származó adatokkal integrálva, hatékony 
adatintegrációt és információkezelést 
megvalósítva információt és megrendelőre 
szabott szolgáltatásokat nyújtanak 
végfelhasználók számára. Kívánatos 
továbbá, hogy a tevékenységek járuljanak 
hozzá a megfigyelést megvalósító 
technológiák és a kapcsolódó 
műszertechnológiák fejlesztéséhez, szükség 
szerint új világűrbe telepített rendszerek 
kifejlesztéséhez vagy a meglévők 
interoperabilitásának fokozásához, továbbá 
annak elősegítéséhez, hogy ezek 
felhasználhatók legyenek konkrét igényeket 
kielégítő operatív vagy az operatív szakot 
megelőző szolgáltatásokban.

globálisan elérhető adatforrást képeznek, 
továbbá megszilárdítani és ösztönözni e 
rendszerek mindennapos felhasználását. A 
program emellett támogatja olyan operatív 
GMES-szolgáltatások kifejlesztését, 
amelyek révén a döntéshozók 
hatékonyabban előre jelezhetik és 
mérsékelhetik a válsághelyzeteket és a 
környezeti és biztonsági jellegű 
problémákat, valamint kezelhetik a 
természeti katasztrófákat, illetőleg 
mérsékelhetik következményeiket. 
Kívánatos, hogy a kutatási tevékenységek 
jelentősen járuljanak hozzá a világűrbe 
telepített forrásokból összegyűjtött GMES-
adatok minél szélesebb körű 
felhasználásához, valamint olyan komplex 
termékek kialakításához, amelyek ezeket az 
adatokat más figyelőrendszerekből származó 
adatokkal integrálva, hatékony 
adatintegrációt és információkezelést 
megvalósítva információt és megrendelőre 
szabott szolgáltatásokat nyújtanak 
végfelhasználók számára. Szükség szerint 
más műholdas (pl. kommunikációs, 
navigációs) technológiák is beépítésre 
kerülnek a GMES-szolgáltatások 
kifejlesztésébe. Kívánatos továbbá, hogy a 
tevékenységek járuljanak hozzá a 
megfigyelést megvalósító technológiák és a 
kapcsolódó műszertechnológiák 
fejlesztéséhez, szükség szerint új világűrbe 
telepített rendszerek kifejlesztéséhez vagy a 
meglévők interoperabilitásának 
fokozásához, továbbá annak elősegítéséhez, 
hogy ezek felhasználhatók legyenek konkrét 
igényeket kielégítő operatív vagy az operatív 
szakot megelőző szolgáltatásokban.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás a régi 171. módosítást bővíti ki.
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Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin

ódosítás: 429
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz, 
„Tevékenységek” cím, első felsorolás, első francia bekezdés, első albekezdés

A tevékenység célja olyan alkalmas 
műholdas megfigyelő és korai előrejelző 
rendszereket kifejleszteni, amelyek 
egyedülálló és globálisan elérhető 
adatforrást képeznek, továbbá 
megszilárdítani és ösztönözni e rendszerek 
mindennapos felhasználását. A program 
emellett támogatja olyan operatív GMES-
szolgáltatások kifejlesztését, amelyek révén 
a döntéshozók hatékonyabban előre 
jelezhetik a válsághelyzeteket és a 
környezeti és biztonsági jellegű 
problémákat, illetőleg mérsékelhetik 
következményeiket. Kívánatos, hogy a 
kutatási tevékenységek jelentősen járuljanak 
hozzá a világűrbe telepített forrásokból 
összegyűjtött GMES-adatok minél szélesebb 
körű felhasználásához, valamint olyan 
komplex termékek kialakításához, amelyek 
ezeket az adatokat más figyelőrendszerekből 
származó adatokkal integrálva, hatékony 
adatintegrációt és információkezelést 
megvalósítva információt és megrendelőre 
szabott szolgáltatásokat nyújtanak 
végfelhasználók számára. Kívánatos 
továbbá, hogy a tevékenységek járuljanak 
hozzá a megfigyelést megvalósító 
technológiák és a kapcsolódó 
műszertechnológiák fejlesztéséhez, szükség 
szerint új világűrbe telepített rendszerek 
kifejlesztéséhez vagy a meglévők 
interoperabilitásának fokozásához, továbbá 
annak elősegítéséhez, hogy ezek 
felhasználhatók legyenek konkrét igényeket 
kielégítő operatív vagy az operatív szakot 
megelőző szolgáltatásokban.

A tevékenység célja olyan alkalmas 
műholdas megfigyelő és korai előrejelző 
rendszereket kifejleszteni, amelyek 
egyedülálló és globálisan elérhető 
adatforrást képeznek, továbbá 
megszilárdítani és ösztönözni e rendszerek 
mindennapos felhasználását. A program 
emellett támogatja olyan operatív GMES-
szolgáltatások kifejlesztését, amelyek révén 
a döntéshozók hatékonyabban előre 
jelezhetik a válsághelyzeteket és a 
környezeti és biztonsági jellegű 
problémákat, illetőleg mérsékelhetik 
következményeiket. Kívánatos, hogy a 
kutatási tevékenységek jelentősen járuljanak 
hozzá a világűrbe telepített forrásokból 
összegyűjtött GMES-adatok minél szélesebb 
körű felhasználásához, valamint olyan 
komplex termékek kialakításához, amelyek 
ezeket az adatokat más figyelőrendszerekből 
származó adatokkal integrálva, hatékony 
adatintegrációt és információkezelést 
megvalósítva információt és megrendelőre 
szabott szolgáltatásokat nyújtanak 
végfelhasználók számára. Kívánatos 
továbbá, hogy a tevékenységek járuljanak 
hozzá a megfigyelést megvalósító 
technológiák és a kapcsolódó 
műszertechnológiák fejlesztéséhez, szükség 
szerint új világűrbe telepített rendszerek 
kifejlesztéséhez vagy a meglévők 
interoperabilitásának fokozásához, továbbá 
annak elősegítéséhez, hogy ezek 
felhasználhatók legyenek konkrét igényeket 
kielégítő operatív vagy az operatív szakot 
megelőző szolgáltatásokban. A kutatásnak 
támogatnia kell a fenntartható űralapú és 
helyszíni rendszerek (a földi és a légi 
rendszereket is beleértve) kifejlesztését a 
következőkre: földi megfigyelés és 
válságkezelés, gyakori, nagy felbontású 
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képekkel a fontos területekről, beleértve a 
kényes, városi vagy gyorsan alakuló 
övezeteket; kockázatmegelőzés és 
kockázatkezelés, valamint mindenféle 
vészhelyzet céljára, növelve a nem világűr 
alapú rendszerekkel való összhangot.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ismét ragaszkodik a földfelszín környezetkezelési és biztonsági célú helyszíni 
megfigyelésének fontosságához, és annak szükségességéhez a nagyon nagy felbontást igénylő 
olyan szolgáltatások (például várostérképek készítése) tekintetébn, amelyek kívül esnek a 
műholdas képkészítés hatósugarán. Ugyancsak ragaszkodik a GMES „megfigyelő” eleme 
fontosságához. 

Ez a módosítás lép a 7. keretprogramról Jerzy Buzek által készített jelentéstervezet 1048. és 
1049. módosításának helyébe.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto 
Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

ódosítás: 430
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, második francia bekezdés, első a. albekezdés (új)

Figyelemmel a GMES-sel kapcsolatos 
biztonsági igények és követelmények 
növekvő mértékben globális terjedelmére és 
arra, hogy az jelenleg Európán kívüli 
rendszerekből származó adatokra 
támaszkodik, kiegészítő megvalósíthatósági 
tanulmányokat és bemutató projekteket kell 
tervezni a siztonságot felölelő globális 
geopolitikai területen, és azon környezeti 
irányultságú E/O nemzetközi 
kezdeményezésekkel egyeztetve, 
amelyekben az EU és az ESA 2003 óta részt 
vesz. A hasonló, a Galileo, a GPS és a 
GLONAS vonatkozásában elért 
helymeghatározási és időzítési megoldások 
ösztönző példák ezen a területen.

Or. en
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Indokolás

A SPASEC-jelentés számára központi kérdés a GEO-hoz hasonló nemzetközi, biztonsági és 
világűr-kezdeményezés, ami első alkalommal vont be civileket és katonai erőket kettős 
erőfeszítésben. Az ilyen kezdeményezés ideális teret biztosít a felmerülő biztonsági problémák 
megoldásához és azoknak a politikai felszínre törése előtti megoldásához. Így elkerülhetők az 
elmúlt évek Galileo/GPS-szerű ütközései.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 431
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, harmadik francia bekezdés

A tevékenység célja innovatív, a globális 
elektronikus hírközlési hálózatokba 
illesztésmentesen integrált műholdas 
hírközlési alkalmazások és szolgáltatások 
támogatása a polgárok és a vállalkozások 
kiszolgálása érdekében, a polgári 
védelemben, a biztonság területén, az e-
kormányzásban, a távorvoslásban, a 
távoktatásban, a felkutatási és mentési 
feladatokban, az idegenforgalomban és a 
szabadidős tevékenységekben, a személyes 
navigációban, a járműparkok irányításában, 
a mezőgazdaságban és az erdészetben 
történő felhasználásra. A kutatás hangsúlyt 
fektet az új alkalmazásokra, a telepítési és 
demonstrációs tevékenységekre és az 
operatív szakot előkészítő rendszerekre 
azokon a területeken, ahol a műholdas 
hírközlés hatékonyan elégítheti ki az 
igényeket.

A tevékenység célja innovatív, a globális 
elektronikus hírközlési hálózatokba 
illesztésmentesen integrált műholdas 
hírközlési alkalmazások és szolgáltatások 
támogatása a polgárok és a vállalkozások 
kiszolgálása érdekében, a polgári 
védelemben, a biztonság területén, az e-
kormányzásban, a digitális 
műsorszolgáltatásban, a távorvoslásban, a 
távoktatásban, a felkutatási és mentési 
feladatokban, az idegenforgalomban és a 
szabadidős tevékenységekben, a személyes 
navigációban, a járműparkok irányításában, 
a mezőgazdaságban és az erdészetben 
történő felhasználásra. A kutatás hangsúlyt 
fektet az új alkalmazásokra, a telepítési és 
demonstrációs tevékenységekre és az 
operatív szakot előkészítő rendszerekre 
azokon a területeken, ahol a műholdas 
hírközlés hatékonyan elégítheti ki az 
igényeket.

Or. en

Indokolás

A műholdas kommunikációs szolgáltatások nagyban hozzájárulhatnak az európai digitális 
átálláshoz 2012-re, a műsorszolgáltatás alternatív eszközeként, a kábeltévé és az ADSL 
vonalak mellett. Így az fontos szerepet játszhat az európai országok és régiók közötti digitális 
választóvonal eltörléséhez, különösen a hegyi területek és szigetek digitális tévés és rádiós
műsorszórása vonatkozásában.
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Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 432
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz, 

„Tevékenységek” cím, második felsorolás, első a. francia bekezdés (új)

- technológiák kifejlesztése a világűr alapú 
szolgáltatások környezeti hatásainak 
csökkentésére.

Or. en

Indokolás

A világűrpolitika élénkülése felveti a a világűr szennyezésének kérdését: már most is jelentős 
a lebegő maradványok mennyisége és azok már néhány balesetet is okoztak. Kutatás 
szükséges annak biztosítására, hogy a világűrbe felbocsátott tárgyak ártalmatlanítása 
megtörténhessen. Az űrközlekedés nagyon energiaigényes is.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz az Európai Parlament Zöld Frakciója
nevében

ódosítás: 433
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, harmadik francia bekezdés, első albekezdés

A tevékenység célja a világűrhöz 
kapcsolódó európai gazdasági ágazatok 
általános versenyképességének javítása.

A tevékenység célja a világűrhöz 
kapcsolódó európai gazdasági ágazatok 
általános versenyképességének és 
fenntarthatóságának javítása.

Or. en

Indokolás

A világűrpolitika élénkülése felveti a annak fenntarthatósága és környezeti hatásai kérdését:
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 434
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz, 

„Tevékenységek” cím, első felsorolás, harmadik francia bekezdés, második albekezdés

A kutatás különösen a hosszú távú igények 
felmérése, a végfelhasználó elvárásait 
figyelembe vevő rendszertani kutatásban 
való részvétel, valamint az 
indítóberendezések következő generációjára 
irányuló upstream technológiai kutatásban 
való részvétel révén hozzájárulhat az 
űrközlekedési technológiák fejlesztéséhez.

A kutatás különösen a hosszú távú igények 
felmérése, a végfelhasználó elvárásait 
figyelembe vevő rendszertani kutatásban 
való részvétel, valamint az 
indítóberendezések következő generációjára 
irányuló upstream technológiai kutatásban 
való részvétel révén hozzájárulhat az 
űrközlekedési technológiák fejlesztéséhez. A 
kutatás támogathatja a pályára állított 
szolgáltató technológiák fejlesztését, az 
űrbe telepített eszközök költségének 
csökkentésére azok működési hatókörének, 
az űreszközök elérhetőségének és 
karbantarthatóságának, valamint az 
űreszközök szükséges adatgyűjtésének
válaszideje növelésével.

Or. en

Indokolás

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th Framework 
Programme.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 435
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz, 

„Tevékenységek” cím, harmadik felsorolás, első francia bekezdés, második a. albekezdés (új)

A kutatási tevékenységek hozzájárulhatnak 
a pályára állított szolgáltató technológiák 
fejlesztéséhez, az űrbe telepített eszközök 
költségének csökkentésére azok működési 
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hatókörének, az űreszközök 
elérhetőségének és karbantarthatóságának, 
valamint az űreszközök szükséges 
adatgyűjtésének válaszideje növelésével.

Or. en

Indokolás

Az Európai Űrügynökséggel szoros együttműködésben kidolgozott és végrehajtott Európai 
Űrprogram nagyon sikeres. Ez a siker idézte elő azt a kihívást, hogy világűrpolitikai 
prioritások megállapítása és költséghatékony űrküldöttségek kifejlesztése mellett ne 
veszélyeztessék Európa űrműveleteinek biztosítására vonatkozó kapacitásait. Az orbitális 
pályára állított szolgáltató infrastruktúrák lesznek e célok eszközei, mivel ez csökkenti a 
költségeket, optimalizálja az űreszközök felhasználását, és jobban kiaknázza az űrre 
vonatkozó adatokat.

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni 
De Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

ódosítás: 436
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz, „Újonnan 

felmerülő igények és előre nem látható politikai igények” cím 

Az újonnan felmerülő igényekre irányuló 
kutatás elősegíti az űrkutatás területén a 
technológiafejlesztés innovatív megoldásait, 
valamint a más területeken (például az 
erőforrás-gazdálkodásra, a biológiai 
folyamatokra vagy az új anyagokra irányuló
kutatásban) történő esetleges alkalmazást és 
felhasználást. Az előre nem látható politikai 
igényekre irányuló kutatás például a fejlődő 
országokat támogató, világűrre alapozott 
megoldások igénybevételét, illetőleg egyes 
közösségi szakpolitikákhoz kapcsolódóan és 
a társadalmi integráció elősegítése 
érdekében újfajta, a világűrbe telepítendő 
megfigyelési és hírközlési eszközök 
fejlesztését célozhatja. 

Az újonnan felmerülő igényekre irányuló 
kutatás elősegíti az űrkutatás területén a 
technológiafejlesztés innovatív megoldásait, 
valamint a más területeken (például az 
erőforrás-gazdálkodásra, a biológiai 
folyamatokra vagy az új anyagokra irányuló 
kutatásban) történő esetleges alkalmazást és 
felhasználást. Az előre nem látható politikai 
igényekre irányuló kutatás például a fejlődő 
országokat támogató, világűrre alapozott 
megoldások igénybevételét, illetőleg egyes 
közösségi szakpolitikákhoz kapcsolódóan és 
a társadalmi integráció elősegítése 
érdekében újfajta, a világűrbe telepítendő 
megfigyelési és hírközlési eszközök 
fejlesztését célozhatja. Külön figyelmet 
fordítanak a kritikus infratsruktúrákra 
irányított ellenőrző rendszerek űrösszetevői 
javítását célzó kutatásokra, mint például: 
távközlési hálózatok, szárazföldi és tengeri 
szállítás, energia infrastruktúra, valamint 
európai hálózatpkra település, főként 
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Európa határain kívül.

Or. en

Indokolás

A kritikus infrastruktúrák biztonságát célzó kutatás távol áll a kielégítőtől akkor, amikor az 
ilyen infrastruktúrák viláhszinten túlterheltek és túlságosan kibővítettek. Egyre gyakrabban 
hozzák meg az európai energiaellátást érintő stratégiai döntéseket a biztonsági igények és
követelmények legmesszebb menő figyelembe vételével. Az e területen folyó kutatás fejlesztése 
ezért sürgős, különösen ami a világűrbeli összetevőket illeti.

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

ódosítás: 437
I. melléklet, „Témák” rész, 9a. alcím (új)

9a. Világűr

Or. de

Indokolás

A biztonság és a világűr közötti kapcsolatok ellenére e két témát külön, egyértelműen 
meghatározott prioritásként kell keezelni.

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

ódosítás: 438
I. melléklet, „Témák” rész, „Biztonság és világűr” alcím, „Világűr” szakasz

9.2 Space 10. Világűr

Or. de

Indokolás

A biztonság és a világűr közötti kapcsolatok ellenére e két témát külön, egyértelműen 
meghatározott prioritásként kell keezelni.
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

ódosítás: 439
II. melléklet, táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Egészségügy 8 317
Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia 2 455
Információs és kommunikációs technológiák 12 670
Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák
4 832

Energia 2 931
Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) 2 535
Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) 5 940
Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok 792
Biztonság és világűr 3 960

ÖSSZESEN 44 432

A Parlament módosításai

Egészségügy 8 317
Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia 2 455
Információs és kommunikációs technológiák 11 670
Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák
4 832

Energia 3 931
Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) 2 535
Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) 5 940
Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok 792
Biztonság és világűr 3 960

ÖSSZESEN 44 432

Or. en

Indokolás

Az IKT-költségvetés túságosan magasnak tűnik. A javaslat az, hogy a költségvetés egy része 
kerüljön áthelyezésre az energia területére. Az áthelyezett költségvetés fordítható azon közös 
kutatási projektekre (kutatóközpontok + eszközök), amelyek a megosztott energiatermelés és a 
megújuló energiaforrások elsoztási hálózatba történő integrálására szolgáló IKT-
rendszerekkel foglalkoznak (pl. az aktív hálózatirányítással).
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Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

ódosítás: 440
II. melléklet, táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Egészségügy 8 317
Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia 2 455
Információs és kommunikációs technológiák 12 670
Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák
4 832

Energia 2 931
Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) 2 535
Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) 5 940
Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok 792
Biztonság és világűr 3 960

ÖSSZESEN 44 432

A Parlament módosításai

Egészségügy 9 067
Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia 2 455
Információs és kommunikációs technológiák 10 720
Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új 

gyártástechnológiák
4 832

Energia 3 431
Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) 3 035
Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) 5 940
Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok 992
Biztonság és világűr 3 960

ÖSSZESEN 44 432

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

ódosítás: 441
„Közös technológiai kezdeményezések” cím

Az alábbiakban bemutatjuk a közös 
technológiai kezdeményezek első, az I. 
mellékletben meghatározott kritériumok 
alapján összeállított csoportját. Ezek a közös 
technológiai kezdeményezések különböző 

Az alábbiakban bemutatjuk a közös 
technológiai kezdeményezek első, az I. 
mellékletben meghatározott kritériumok 
alapján összeállított csoportját. Ezek a közös 
technológiai kezdeményezések különböző 
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kihívásokra adnak választ. Ennek 
megfelelően az alkalmazandó struktúrákat 
eseti alapon kell meghatározni annak 
érdekében, hogy a szóban forgó kutatási 
terület egyedi jellemzőinek minél inkább 
megfelelhessenek. Minden egyes esetben 
meg kell határozni azt az egyedi struktúrát, 
amely segíti a közös technológiai 
kezdeményezés közösen megállapított 
kutatási menetrendjének végrehajtását, 
továbbá biztosítja a szükséges köz- és 
magánfinanszírozást és az európai 
erőfeszítések összehangolását. A kutatási 
menetrend megvalósításához a Bizottság a 
kezdeményezésre vonatkozó, például a 
Szerződés 171. cikkén alapuló külön 
javaslatban meghatározott támogatási 
összeget adja. További közös technológiai 
kezdeményezések az I. mellékletben 
meghatározott kritériumok szerint, a hetedik 
keretprogram megvalósítása során tett 
javaslat alapján alapíthatók.

kihívásokra adnak választ. Ennek 
megfelelően az alkalmazandó struktúrákat 
eseti alapon kell meghatározni annak 
érdekében, hogy a szóban forgó kutatási 
terület egyedi jellemzőinek minél inkább 
megfelelhessenek. Minden egyes esetben 
meg kell határozni azt az egyedi struktúrát, 
amely segíti a közös technológiai 
kezdeményezés közösen megállapított 
kutatási menetrendjének végrehajtását, 
továbbá biztosítja a szükséges köz- és 
magánfinanszírozást és az európai 
erőfeszítések összehangolását. A kutatási 
menetrend megvalósításához a Bizottság a 
kezdeményezésre vonatkozó, például a 
Szerződés 171. cikkén alapuló külön 
javaslatban meghatározott támogatási 
összeget adja. További közös technológiai 
kezdeményezések, mint például a 
zérókibocsátású villamosenergia-termelés, 
megújuló energiaforrások és létesítés az I. 
mellékletben meghatározott kritériumok 
szerint, a hetedik keretprogram 
megvalósítása során tett javaslat alapján 
alapíthatók.

Or. en

Indokolás

Ezek a területek kulcsfontosságúak és hatalmas lehetőségeket rejtenek, ezért meg kell azokat 
említeni a határozat szövegében, amint azt a bizottsági COM-javaslat indokolása is 
tartalmazza.

Pontosabban a létesítési platform vonatkozásában ez már bizonyította az energiafogyasztás 
csökkentéséhez, a minőség emeléséhez, az emberi biztonság és egészség javításához,
valamintaz európai gazdaság versenyképességének növeléséhez való nagybani hozzájárulási 
képességét.

Módosítás, előterjesztette: Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

ódosítás: 442
„Közös technológiai kezdeményezések” cím

Ha Európa a jövőben fenntartható, innovatív Ha Európa a jövőben fenntartható, innovatív 
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és versenyképes repüléstechnikai iparággal 
és légi közlekedéssel kíván rendelkezni, 
akkor fenn kell tartania meghatározó 
szerepét a kulcsfontosságú technológiákban. 
KTF-intenzív ágazatról lévén szó, az elmúlt 
évtizedekben az európai repüléstechnikai és 
légiközlekedési vállalatok által a világpiacon 
kivívott versenyképesség nagy mértékben a 
jelentős (jellemzően a forgalom 13–15 %-át 
kitevő) kutatási magánbefektetéseknek volt 
köszönhető. Az ágazat sajátosságai miatt az 
új fejlesztések gyakran a köz- és a 
magánszféra hatékony együttműködését 
igénylik. 

és versenyképes repüléstechnikai iparággal 
és légi közlekedéssel kíván rendelkezni, 
akkor fenn kell tartania meghatározó 
szerepét a kulcsfontosságú technológiákban. 
Különösen a környezetbarát technológiák 
fejlesztése a kulcs az egész ágazat
versenyképességének biztosításához 
(beleértve a helikoptereket és a regionális 
repülőgépeket). KTF-intenzív ágazatról 
lévén szó, az elmúlt évtizedekben az európai 
repüléstechnikai és légiközlekedési 
vállalatok által a világpiacon kivívott 
versenyképesség nagy mértékben a jelentős 
(jellemzően a forgalom 13–15 %-át kitevő) 
kutatási magánbefektetéseknek volt 
köszönhető. Az ágazat sajátosságai miatt az 
új fejlesztések gyakran a köz- és a 
magánszféra hatékony együttműködését 
igénylik. 

Or. en

Indokolás

A légi közlekedés környezetbarátabbá tétele kulcsfontosságú technológiai elsőbbséget 
képvisel az egész légi közlekedési ágazat számára (amibe beleértendő a helikopter és a 
regionális repülőgép is).

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

ódosítás: 443
„Közös technológiai kezdeményezések” cím

Ha Európa a jövőben fenntartható, innovatív 
és versenyképes repüléstechnikai iparággal 
és légi közlekedéssel kíván rendelkezni, 
akkor fenn kell tartania meghatározó 
szerepét a kulcsfontosságú technológiákban. 
KTF-intenzív ágazatról lévén szó, az elmúlt 
évtizedekben az európai repüléstechnikai és 
légiközlekedési vállalatok által a világpiacon 
kivívott versenyképesség nagy mértékben a 
jelentős (jellemzően a forgalom 13–15 %-át 
kitevő) kutatási magánbefektetéseknek volt 
köszönhető. Az ágazat sajátosságai miatt az 
új fejlesztések gyakran a köz- és a 

Ha Európa a jövőben fenntartható, innovatív 
és versenyképes repüléstechnikai iparággal 
és légi közlekedéssel kíván rendelkezni, 
akkor fenn kell tartania meghatározó 
szerepét a kulcsfontosságú technológiákban. 
Valójában vannak olyan meghatározott 
ágazatok, mint például a regionális 
légiközlekedés, amelyben Európának vissza 
kell szereznie versenyképességét a 
technológiailag innovatív megoldásokon 
keresztül is, illetve mások, amelyekben a 
versenynyomás fokozódik. KTF-intenzív 
ágazatról lévén szó, az elmúlt évtizedekben 
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magánszféra hatékony együttműködését 
igénylik. 

az európai repüléstechnikai és 
légiközlekedési vállalatok által a világpiacon 
kivívott versenyképesség nagy mértékben a 
jelentős (jellemzően a forgalom 13–15 %-át 
kitevő) kutatási magánbefektetéseknek volt 
köszönhető. Az ágazat sajátosságai miatt az 
új fejlesztések gyakran a köz- és a 
magánszféra hatékony együttműködését 
igénylik.

Or. en

Indokolás

A 90-es években Európa lényegében felhagyott a regionális közlekedéssel, mégis, ez egy olyan 
terjeszkedő ágazat, aminek szüksége van a technológia vonatkozásában minőségi fejlődésre. 
A regionális közlekedés mindenesetre olyan terület, ami megengedi az e téren kevésbé fejlett 
országok repüléstechnikai kutatásba történő bevonását.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

ódosítás: 444
„Közös technológiai kezdeményezések” cím

A kezdeményezés a repüléstechnika és a légi 
közlekedés területén belül több részterülettel 
foglalkozik, így például a környezetbarát és 
költséghatékony repülőgéppel („zöld 
repülőgép”), valamint az egységes európai 
égbolt létrehozására irányuló politika és a 
SESAME kezdeményezés támogatása 
érdekében a légiforgalmi szolgáltatásokkal.

A kezdeményezés a repüléstechnika és a légi 
közlekedés területén belül több részterülettel 
foglalkozik, így például a környezetbarát és 
költséghatékony légi közlekedési 
rendszerrel(„zöld légi közlekedési 
rendszerrel), valamint az egységes európai 
égbolt létrehozására irányuló politika és a 
SESAME kezdeményezés támogatása 
érdekében a légiforgalmi szolgáltatásokkal.

Or. en

Indokolás

A repülőgép kifejezés korlátozó értelmű. Az iparág jelenleg szívesebben használja a „légi 
közlekedési rendszer” kifejezést.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

ódosítás: 445
„Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus” cím

A támogatás folyósítására évente kerül sor. 
A támogatás évente folyósítandó összegét a 
munkaprogramok határozzák meg, 
tekintetbe véve az EBB által a Közösségnek 
benyújtott jelentést és az előrejelzéseket.

Előzetesen javaslatot tesznek a támogatás 
teljes összegére a teljes időszakra, valamint 
a tervezett éves összegekre is. Ezt a 
támogatást évente folyósítják és annak éves 
összegét a munkaprogramok
felülvizsgálhatják, tekintetbe véve az EBB 
által a Közösségnek benyújtott jelentést és 
az előrejelzéseket.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

ódosítás: 446
„Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus” cím

A nagy európai KTF-cselekvések 
támogathatósága. Eltérő rendelkezés 
hiányában a Közösség által az egyedi 
program hozzájáruló témái és tevékenységei 
keretében finanszírozott „közös technológiai 
kezdeményezések” és együttműködésen 
alapuló nagy projektek automatikusan 
támogathatónak minősülnek. Ugyancsak 
figyelembe vehetők más, együttműködésen 
alapuló nagy európai projektek, mint például 
az EUREKA-projektek. A Szerződés 167. 
cikke alapján elfogadott rendeletnek 
megfelelően a támogatási megállapodás 
eljárási szabályokat is megállapít, és a 
Közösség számára bizonyos feltételek 
megléte esetén vétójogot biztosít az EBB 
által javasolt kölcsön odaítélésére.

A nagy európai KTF-cselekvések és a KKV-
k által javasolt projektek támogathatósága. 
Eltérő rendelkezés hiányában a Közösség 
által az egyedi program hozzájáruló témái és 
tevékenységei keretében finanszírozott 
„közös technológiai kezdeményezések” és 
együttműködésen alapuló nagy projektek 
automatikusan támogathatónak minősülnek. 
Ugyancsak figyelembe vehetők más, 
együttműködésen alapuló nagy európai 
projektek, mint például az EUREKA-
projektek. A KKV-k támogathatóságát ki 
kell mondani. A Szerződés 167. cikke 
alapján elfogadott rendeletnek megfelelően a 
támogatási megállapodás eljárási 
szabályokat is megállapít, és a Közösség 
számára bizonyos feltételek megléte esetén 
vétójogot biztosít az EBB által javasolt 
kölcsön odaítélésére.

Or. fr


