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vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Kapacitások” 
egyedi programról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó javaslat
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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:5
4. preambulumbekezdés

(4) A keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a lisszaboni célkitűzések 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges közösségi 
cselekvéseket, ezen belül különösen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, az 
oktatás, a szakképzés, a versenyképesség és 
az innováció, az ipar, az egészségügy, a 
fogyasztóvédelem, a foglalkoztatás, az 
energiaügy, a közlekedés és a 
környezetvédelem területére vonatkozókat.

(4) A keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban, valamint a tagállamok által 
az európai kormányközi kutatási 
szervezetekben való részvételük keretében
végzett tevékenységeket és más, a lisszaboni 
célkitűzések megvalósítására irányuló átfogó 
stratégiai törekvéshez szükséges közösségi 
cselekvéseket, ezen belül különösen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, az 
oktatás, a szakképzés, a versenyképesség és 
az innováció, az ipar, az egészségügy, a 
fogyasztóvédelem, a foglalkoztatás, az 
energiaügy, a közlekedés és a 
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környezetvédelem területére vonatkozókat.

Or. en

Indokolás

A 7. keretprogramra és az egyéb egyedi programokra irányuló javaslatokkal való összhang 
biztosítása érdekében meg kell említeni a kormányközi kutatási tevékenységeket. A tagállamok 
által a kormányközi szervezetekben való részvételük keretében végzett kutatási tevékenységek 
világszinten az európai kutatás erősségeit jelentik.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:6
2. cikk, 1. bekezdés, (f) pont

(f) a nemzetközi együttműködés horizontális
tevékenységei;

(f) a kutatási politikák következetes 
kidolgozása,
(fa) a nemzetközi együttműködés (törlés) 
tevékenységei;

Or. es

Indokolás

A cél, hogy hangsúlyt kapjon az európai szintű transznacionális kutatás támogatása.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Green/efa Csoport nevében

Módosítás:7
4. cikk, 1

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

1. Az egyedi program keretében valamennyi 
kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek megfelelően kell végrehajtani. 
Az embriókutatással és embrionális 
őssejtkutatással kapcsolatban nem 
finanszírozhatók projektek, mivel azokat az 
alapvető emberi jogi szempontokkal és 
alkotmányos elvekkel kapcsolatos okokból 
számos tagállamban tiltják.

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

Módosítás:8
4. cikk, 2. és 3. bekezdés

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

2. Az etikai szempontból kényes kutatási 
projektek esetében a projektek megkezdése 
előtt a résztvevőknek meg kell szerezniük a 
nemzeti vagy helyi etikai bizottságok 
jóváhagyását vagy engedélyét. Ezen felül a 
Bizottság szisztematikusan megvizsgálja a 
projekteket, és évente jelentést tesz a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. 
Kivételes körülmények esetén az etikai 
vizsgálat a projekt időtartama alatt is 
elvégezhető.

– az ember reprodukciós célú klónozására 
irányuló kutatási tevékenység;
– az emberek egyéni génállományának 
módosítását célzó kutatási tevékenység, 
amelynek eredményeképpen ezek a 
változtatások örökölhetővé válhatnak;
– az emberi embriók kizárólag kutatási 
célból történő létrehozására és őssejtekhez 
jutásra irányuló kutatási tevékenység, 
ideértve a szomatikus sejtek maganyagának 
átvitelén alapuló eljárást is.
3. E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatások:

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

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

- az emberi embriók klónozását célzó 
kutatási tevékenység
- az emberek egyéni génállományának 
módosítását célzó kutatási tevékenység, 
amelynek eredményeképpen ezek a 
változtatások örökölhetővé válhatnak
- az emberi embriók kizárólag kutatási 
célból történő létrehozására és őssejtekhez 
jutásra irányuló kutatási tevékenység, 
valamint az ilyen embriókból származó 



PE 374.088v02-00 4/81 AM\619606HU.doc

külső fordítás

HU

sejtek felhasználásával végzett kutatási 
tevékenység
- a közvetlenül vagy közvetve emberi 
embriók elpusztításával járó kutatási 
projektek.
Az embrionális őssejtkutatás terén fel kell 
használni a NIH keretében szerzett 
tapasztalatokat, és a kutatás finanszírozását 
a 2001 augusztusa előtt létrehozott 
embrionális őssejtvonalakra kell korlátozni.

Or. en

(A 3. bekezdés 2. francia bekezdésében a Parlament módosításai megegyeznek a Bizottság 
javaslata 2. bekezdésének 2. francia bekezdésével)

Indokolás

Ezt a módosítást a keretprogrammal kapcsolatban ugyanezzel a szöveggel előterjesztették. Ezt 
a kérdést a keretprogramon belül kell megoldani, de a következetesség érdekében az egyedi 
programokkal kapcsolatban is elő kell terjeszteni.

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

Módosítás:9
4. cikk, 2. bekezdés

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

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

– az ember reprodukciós célú klónozására 
irányuló kutatási tevékenység;

– az emberi embriók klónozására irányuló 
kutatási tevékenység;

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

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

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

– az emberi embriók kizárólag kutatási 
célból történő létrehozására és őssejtekhez 
jutásra irányuló kutatási tevékenységek, 
valamint az ilyen embriókból származó 
sejtek felhasználásával végzett kutatási 
tevékenység;
- az emberi embriók elpusztításával vagy 
emberi embrionális őssejtek 
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felhasználásával járó kutatási tevékenység.

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a keretprogrammal kapcsolatban ugyanezzel a szöveggel előterjesztették. Ezt 
a kérdést a keretprogramon belül kell megoldani, de a következetesség érdekében az egyedi 
programokkal kapcsolatban is elő kell terjeszteni.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Green/efa Csoport nevében

Módosítás:10
4. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. Az alábbiak e program keretében nem 
finanszírozhatók:
- az alapvető emberi jogi vonatkozásokkal 
és alkotmányos elvekkel kapcsolatos 
okokból számos tagállamban tiltott kutatási 
projektek,
- az emberi méltóság alapvető értékeit 
veszélyeztető kutatási projektek,
- az emberi embriók klónozására szolgáló 
módszerek,
- az emberi csíravonalat érintő 
beavatkozások,
- az embriók és embrionális őssejtek 
kutatási célú felhasználása és létrehozása, 
mivel az emberek önmagukban végpontot 
jelentenek, és az emberi test, különösen a 
női test nem kommercializálható.
A kimérákkal kapcsolatos kutatásnak 
közvetlen vagy közvetett támogatás nem 
adható.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, 
Christian Ehler

Módosítás:11
4. cikk, 3. bekezdés

3. E program keretében nem 
finanszírozhatók a következő kutatások:

3. Azokban az esetekben, amikor egy 
technológia etikai szempontból 
ellentmondásos (pl. embrionális őssejtekkel 
kapcsolatos kutatás, mesterséges 
megtermékenyítésből származó szám feletti 
embriók, a nem létező terápiák esetében a 
genetikai adatok felhasználásából eredő 
kérdések), az ilyen etikai szempontból 
ellentmondásos kutatási projektek 
alternatíváit kell előnyben részesíteni, pl. 
felnőttekből, illetve a köldökzsinórból nyert 
őssejteken végzett kutatás, a termékenységi
problémák szám feletti embriók keletkezése 
nélkül végzett kezelése, a terápiához 
kapcsolódó genetikai vizsgálatok.

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

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a keretprogrammal kapcsolatban ugyanezzel a szöveggel előterjesztették. Ezt 
a kérdést a keretprogramon belül kell megoldani, de a következetesség érdekében az egyedi 
programokkal kapcsolatban is elő kell terjeszteni.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Green/efa Csoport nevében

Módosítás:12
4. cikk, 3. bekezdés, 1a. francia bekezdés (új)

- az embriókkal és embrionális őssejtekkel 
kapcsolatos kutatás, amit az alapvető 
emberi jogi vonatkozásokkal és 
alkotmányos elvekkel kapcsolatos okokból 
számos tagállamban tiltanak.



AM\619606HU.doc 7/78 PE 374.088v02-00

külső fordítás

HU

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Green/efa Csoport nevében

Módosítás:13
4. cikk, 3. bekezdés, 2. francia bekezdés

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

- azok a kutatási projektek, amelyek 
veszélyeztetik a szubszidiaritás elvét és az 
emberi méltóság értékeit, és veszélyt 
jelentenek az emberi test, különösen a női 
test kommercializálásának tilalmára.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:14
5. cikk, 3. bekezdés

3. Az egyedi program IV. melléklete 
meghatároz egy kezdeményezést a nemzeti 
kutatási programok közös végrehajtásához, 
amelyre a Szerződés 169. cikke alapján 
elfogadott külön határozat vonatkozik majd.

3. Az egyedi program IV. melléklete 
meghatároz egy lehetséges kezdeményezést 
a nemzeti kutatási programok közös 
végrehajtásához, amelyre a Szerződés 169. 
cikke alapján elfogadott külön határozat 
vonatkozik majd.

Or. es

Indokolás

Magától értetődő. 

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:15
6. cikk, 2. bekezdés

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

2. A munkaprogramban figyelembe kell 
venni a tagállamok, a társult államok, 
valamint az európai és a nemzetközi 
szervezetek által végzett kapcsolódó kutatási 
tevékenységeket, az európai hozzáadott 
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szükség szerint aktualizálni kell. érték elérését, valamint az ipari 
versenyképességre kifejtett hatást és az 
egyéb közösségi politikákkal fennálló 
kapcsolatot. A munkaprogramot szükség 
szerint aktualizálni kell.

Or. es

Indokolás

Figyelembe véve a jelentős ipari versenyképességet, hangsúlyozni kell az európai hozzáadott 
értéket és a közösségi politikák fontosságát.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:16
6. cikk, 2. bekezdés

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

2. A munkaprogramban figyelembe kell 
venni a tagállamok, a társult államok, 
valamint az európai és a nemzetközi 
szervezetek által végzett kapcsolódó kutatási 
tevékenységeket, az e tevékenységekkel 
fennálló, egymást segítő jelleg növelése 
érdekében. A munkaprogramot szükség 
szerint aktualizálni kell.

Or. en

Indokolás

Az Európa hasznát szolgáló, egységes EKT létrehozása érdekében a munkaprogramnak a 
meglevő kutatási tevékenységekkel fennálló, egymást segítő jelleg fokozására, és nem csak 
azok figyelembevételére kell törekednie.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:17
6. cikk, 3. bekezdés

3. A munkaprogramban elő kell írni az
egyes finanszírozási rendszerek alapján 
benyújtott, közvetett cselekvésekre irányuló 
pályázatok elbírálási és a projektek
kiválasztási kritériumait. A kritériumok a 

3. Az egyes finanszírozási rendszerek 
alapján benyújtott, közvetett cselekvésekre 
irányuló pályázatok elbírálása és a 
projektek kiválasztása a következő elvek 
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kiválóságra, a hatásra és a végrehajtásra 
vonatkoznak, és e keretek között a 
munkaprogram konkrétabb vagy további 
követelményeket, súlyozásokat és 
küszöbértékeket állapíthat meg.

alapján történik:

- tudományos és/vagy technológiai 
kiválóság;
- az egyedi program célkitűzéseivel 
kapcsolatos jelentőség;
- a projekt eredményei fejlesztésének, 
terjesztésének és felhasználásának 
lehetséges hatása;
- a végrehajtás és az irányítás minősége és 
hatékonysága.
E keretek között a munkaprogram 
meghatározza az elbírálási és kiválasztási 
kritériumokat, és további követelményeket, 
súlyozásokat és küszöbértékeket állapíthat 
meg.

Or. es

Indokolás

Az egyedi program keretében tett intézkedések hatékonyabb alkalmazása érdekében 
részletesebben le kell írni a projektek kiválasztására vonatkozó elveket.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:18
6. cikk, 4. bekezdés

4. A munkaprogram megjelölhet: 4. A munkaprogram megjelölhet olyan 
európai létesítményeket, amelyek tagdíjat 
kapnak.

(a) olyan szervezeteket, amelyek tagdíjat 
kapnak;
(b) konkrét jogalanyok tevékenységének 
támogatására irányuló cselekvéseket.

Or. es
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Indokolás

Minden szervezetnek egyenlő feltételek mellett és egyenlő esélyekkel kell versenyeznie. A 4. 
bekezdésnek ezért csak azokat a testületeket kell említenie, amelyek „európai létesítmény” 
jellegűek, míg a (b) pontot el kell hagyni.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás:19
7. cikk, 2. bekezdés

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

2. A 8. cikk (2) bekezdésében megállapított 
eljárást kell alkalmazni a következő 
intézkedések elfogadására:

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

(a) a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
munkaprogram elkészítése és naprakésszé 
tétele, beleértve az elsődlegesen 
felhasználandó eszközöket, az azok 
felhasználására vonatkozó minden későbbi 
kiigazítást, az ajánlattételi felhívások 
tartalmát, valamint az alkalmazandó 
elbírálási és kiválasztási kritériumokat,

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

(b) az alábbiak finanszírozásának 
jóváhagyására:

i. kiválósági hálózatok és integrált 
projektek bevonásával zajló KTF-
tevékenységek;
(ii) az alábbi témákban végzett KTF-
tevékenységek:
- egészségügy;
- élelmiszerek, mezőgazdaság és 
biotechnológia;
- nanotudományok és nanotechnológia,
(ba) a keretprogram 7. cikkében 
meghatározott külső értékelésre vonatkozó 
feladatmeghatározás elkészítésére,
(bb) a II. mellékletben meghatározott 
összeg tájékoztató jellegű bontása bármely 
kiigazításának elfogadására.

Or. en
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(A Parlament módosításainak (bb) pontja megegyezik a Bizottság javaslatának (b) pontjával)

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:20
7. cikk, 2. bekezdés

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

2. A 8. cikk (2) bekezdésében megállapított 
irányítóbizottsági eljárást kell alkalmazni a 
következők elfogadására:

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

(a) a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
munkaprogram, beleértve az elsődlegesen 
alkalmazandó eszközöket, az esetleges 
későbbi módosításokat, a felhívások 
tartalmát, illetve az alkalmazandó elbírálási 
és kiválasztási kritériumokat;

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

(b) a II. mellékletben meghatározott összeg 
tájékoztató jellegű bontásának bármely 
kiigazítása;
(ba) azon KTF-tevékenységek 
finanszírozása, melyek esetében az e 
program szerinti közösségi hozzájárulás 
becsült összege 0,6 millió euró vagy ennél 
több;
(bb) az ERA-NET-re és az ERA-NET 
PLUS-ra vonatkozó finanszírozási 
határozatok;
(bc) a Bizottság és az Európai Beruházási 
Bank között a kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmusról kötött szerződés.

Or. es

Indokolás

Az irányítóbizottság jelenlegi feladatait meg kell tartani, mivel a program sikere 
szempontjából elengedhetetlen, hogy az országok partnernek érezzék magukat, és az 
intézkedéseket megfelelően nyomon kövessék, figyelembe véve, hogy sokuk ki fogja egészíteni 
a különböző államokban tett intézkedéseket.
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:21

8. cikk, 2. bekezdés

2. Az erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. 
cikkében előírt irányítóbizottsági eljárást
kell alkalmazni, az említett határozat 7. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározottak 
szerint.

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

Or. es

Indokolás

Magától értetődő.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:22
8a. cikk (új)

8a. cikk
A Bizottság az egyedi program alá tartozó 
területeken elvégzett tevékenységek 
tekintetében biztosítja a hetedik 
keretprogramról szóló határozat 7. cikke 
szerint előírt független nyomon követést, 
értékelést és felülvizsgálatot.

Or. es

Indokolás

A hetedik keretprogramban megállapított iránymutatásokat kell követni az egyedi program 
keretében elvégzett tevékenységek nyomon követésének és ellenőrzésének biztosítása 
érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:23
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, 1. bekezdés, 5. francia bekezdés
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- a tudomány és a társadalom között 
szorosabb kapcsolat kialakítása a 
tudománynak és a technológiának az európai 
társadalomba való harmonikus integrációja 
érdekében; és

- a tudomány és a társadalom között 
szorosabb kapcsolat kialakítása a 
tudománynak és a technológiának az európai 
társadalomba való harmonikus integrációja 
érdekében. A meglevő EU-s, nemzeti vagy 
regionális információs szolgálatok számára 
annak lehetővé tétele, hogy a KKV-knek, az 
iparnak és a tudásintézményeknek a 
keretprogramról, a versenyképességi és 
innovációs keretprogramról és a 
strukturális alapokról teljes körű 
tájékoztatást nyújtsanak; és

Or. en

Indokolás

A meglevő információs szolgálatoknak útmutatást és tájékoztatást kell kapniuk, hogy a KKV-
k, az ipar és a tudásintézmények rendelkezésére állhassanak, és ezt az alapok közötti 
kiegészítő jelleg szellemében tegyék.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:24
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, 1. bekezdés, 5. és 6. francia bekezdés és 2. bekezdés

– a tudomány és a társadalom között 
szorosabb kapcsolat kialakítása a 
tudománynak és a technológiának az európai 
társadalomba való harmonikus integrációja 
érdekében; és

– a tudomány és a társadalom között 
szorosabb kapcsolat kialakítása a
tudománynak és a technológiának az európai 
társadalomba való harmonikus integrációja 
érdekében; és
– a kutatási politikák következetes 
kidolgozásának támogatása; és

– a nemzetközi együttműködést támogató 
horizontális cselekvések és intézkedések.

– a nemzetközi együttműködést támogató 
cselekvések és intézkedések.

Az egyedi program támogatja továbbá a 
kutatási politikák következetes kidolgozását.

Or. es

Indokolás

Hangsúlyozni kell a kutatási politikákat, és gondoskodni kell arról, hogy azokat 
következetesen folytassák. Ennek érdekében ilyen értelmű új pont beillesztését javasoljuk.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:25
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, 1. bekezdés, 6. francia bekezdés

- a nemzetközi együttműködést támogató 
horizontális cselekvések és intézkedések.

- a nemzetközi együttműködést támogató 
horizontális cselekvések és intézkedések, 
beleértve a határokon átnyúló és a régiók 
közötti szintet is.

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló és a régiók közötti együttműködésre ugyanazt az elvet kell alkalmazni, 
mint amit a nemzetközi együttműködésre.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:26
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, 4. bekezdés

Az egyedi program keretében a nem 
közösségi programok összehangolására 
irányuló cselekvések az ERA-NET rendszer 
felhasználásával és a közösen végrehajtott 
nemzeti kutatási programokban való 
közösségi részvétellel (a Szerződés 169. 
cikke) valósíthatók meg, az Együttműködés 
egyedi programban leírtaknak megfelelően.

Az egyedi program keretében a nem 
közösségi programok összehangolására 
irányuló cselekvések az ERA-NET rendszer 
felhasználásával és a közösen végrehajtott 
nemzeti kutatási programokban való 
közösségi részvétellel (a Szerződés 169. 
cikke) valósíthatók meg, az Együttműködés 
egyedi programban leírtaknak megfelelően. 
E cselekvést a keretprogram és a 
kormányközi struktúrák keretében végzett 
tevékenységek közötti kiegészítő és egymást 
segítő jelleg fokozására is felhasználják.

Or. en

Indokolás

Európai szinten a tagállamok az európai kormányközi szervezetekben való tagságuk révén 
fejlesztik ki és használják a világvezető infrastruktúrákat. A kutatási infrastruktúrák 
egyértelmű hozzáadott értéket és előnyt jelentenek az európai kutatás számára, így azokat 
figyelembe kell venni.
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:27
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, 5a. bekezdés (új)

A keretprogram e részének célja továbbá, 
hogy erősítse az európai egyetemeket, mivel 
ezek az intézmények kulcsfontosságú 
szerepet játszanak az első osztályú 
tudományos és technológiai kutatás 
elvégzésében, valamint az Európai Kutatási 
Térség kialakításában.

Or. xm

(Ez a módosítás a Jerzy Buzek által a 7. keretprogramról készített jelentéstervezet 1138. 
módosításának helyébe lép)

Indokolás

Az egyetemek által betöltendő szerep annyira nyilvánvaló, hogy nem igényel további 
indokolást. Ezt a Bizottság maga is többször elismerte, és erről a témáról közleményt tett 
közzé (COM(2003)0058), melynek címe: „Az egyetemek szerepe a tudás Európájában”, és 
kijelenti, hogy „az Európai Uniónak egészséges és virágzó egyetemi életre van szüksége”, 
illetve „Európának az egyetemein kiválóságra van szüksége a tudástársadalom alapjául 
szolgáló folyamatok optimalizálásához”. Ugyanebben a közleményben rámutat arra, hogy az 
egyetemek szerepének megerősítésére van szükség az Unión kívüli legfejlettebb országokkal 
kapcsolatos versenyképességük növelése érdekében. E szempontokat figyelembe véve a 
keretprogramnak hangsúly kell fektetnie az európai egyetemek szerepére.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 28
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, „A kutatási politikák következetes kidolgozása” cím

A kutatási politikák következetes 
kidolgozása

Törölve

Az ezzel a résszel összefüggésben 
végrehajtott tevékenységek támogatják a 
kutatási politikák következetes kidolgozását, 
kiegészítik az Együttműködés program 
keretében tervezett koordinációs 
tevékenységeket, továbbá hozzájárulnak a 
tagállami politikák következetességének és 
hatásának javítását célzó közösségi 
politikákhoz és kezdeményezésekhez (pl. 
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jogszabályok, ajánlások és 
iránymutatások).
E tevékenységek hozzájárulnak a lisszaboni 
stratégia végrehajtásához, különösen a 
kutatásra fordított összeg 3%-os 
részarányára vonatkozó célkitűzés 
megvalósításához azáltal, hogy segítséget 
nyújtanak a tagállamoknak és az Uniónak 
a még hatékonyabb kutatási és fejlesztési 
szakpolitikák kidolgozásához. A cél az 
állami kutatás fejlesztése, az állami kutatás 
és az ipar közötti kapcsolat javítása, a 
kutatási célú magánbefektetések 
elősegítése, különösen a megfelelő 
keretfeltételek létrehozásával, valamint az 
állami támogatás erősítésével és annak a 
magánbefektetésekre gyakorolt 
húzóerejével.
A tevékenységek a következőket foglalják 
magukba:
A kutatással összefüggő közpolitikák és 
ipari stratégiák nyomon követése és 
elemzése
A célkitűzés értelmében információkat és 
elemzéseket kell biztosítani a közpolitikák 
kidolgozásának, végrehajtásának, 
értékelésének és transznacionális 
koordinációjának támogatásához. Ez a 
következőket tartalmazza:
- Egy információs és hírszerző szolgálat 
(ERAWATCH) a tényadatokon alapuló 
kutatási szakpolitikai döntéshozatal 
támogatása és az Európai Kutatási Térség 
(EKT) megvalósításához való hozzájárulás 
érdekében, a nemzeti és regionális kutatási 
politikák, kezdeményezések és rendszerek 
természetének, összetevőinek és 
fejlődésének jobb megértése biztosításán 
keresztül. Ez magában foglal európai 
szempontból végzett rendszeres elemzéseket 
a kutatáspolitikai döntéshozatal számára 
fontos kérdésekről, azaz: a kutatási 
rendszerek fejlődését befolyásoló 
tényezőkről és azoknak a politikai és 
irányítási struktúrákra gyakorolt hatásáról; 
a felmerülő kérdésekről/kihívásokról és a 
politikai lehetőségekről; és a tagállamok 
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által az Európai Kutatási Térség 
megvalósítása és a 3%-os cél elérése felé 
vezető úton elért eredmények európai szintű 
áttekintéséről.
- Az ipari kutatási beruházások nyomon 
követésére irányuló tevékenység olyan 
következetes és kiegészítő információforrás 
biztosítása érdekében, amely segíti a 
közpolitika irányítását és lehetővé teszi a 
vállalatok számára K+F-beruházási 
stratégiájuk összehasonlító elemzését. Ebbe 
beletartoznak a vállalati és ágazati szintű 
K+F-beruházásokkal kapcsolatos időszakos 
táblázatok, a magánszféra K+F-beruházási 
tendenciáival kapcsolatos felmérések, a 
vállalatok K+F-beruházásokkal kapcsolatos 
döntéseit és gyakorlatát befolyásoló 
tényezők elemzése, a gazdasági hatások 
elemzése és a politikai következmények 
értékelése.
- A kutatási tevékenységgel és annak a 
gazdaságra gyakorolt hatásával kapcsolatos 
mutatók kidolgozása és elemzése. Ez 
magában foglalja nemzeti és regionális 
szintű, a tudománnyal és a technológiával 
kapcsolatos főbb adatok és táblázatok 
elkészítését és közzétételét, adott esetben 
hivatalos statisztikai mutatók 
felhasználásával; a tagállami K+F-
rendszerek erősségeinek és gyengeségeinek 
értékelését; és az EU tudományos és 
technológiai kutatásban elért pozíciójának 
és teljesítményének elemzését.
E tevékenységeket a Közös 
Kutatóközponttal együttműködésben, 
valamint tanulmányok készítésével és 
szakértői csoportok igénybevételével kell 
megvalósítani.
• A kutatási politikák koordinálása, 
beleértve a nemzeti vagy regionális szinten 
közérdekű kérdésekkel kapcsolatban 
megvalósított transznacionális 
együttműködési kezdeményezéseket.
A cél a kutatási politikák koordinációjának 
erősítése olyan tevékenységekkel, amelyek 
(i) a nyílt koordinációs módszer 
végrehajtását és (ii) a több ország és régió –
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bevonva adott esetben egyéb érintetteket 
(beleértve az ipart, az európai szervezeteket 
és a civil társadalmi szervezeteket) – által 
indított, alulról felfelé irányuló 
kezdeményezéseket támogatják.
E tevékenységek olyan, a kutatással és 
egyéb vonatkozó politikákkal kapcsolatos 
közérdekű kérdéseket érintenek, amelyek 
területén aktív fellépésre van szükség az 
Európai Kutatási Térség létrehozása és az 
EU 3%-os kutatásfinanszírozási céljának 
elérése érdekében. A tevékenységek: 
hozzájárulnak hatékonyabb nemzeti és 
regionális szakpolitikák kidolgozásához a 
kölcsönös tanuláson és a szakértői 
értékelésen keresztül; bátorítják 
országcsoportok és régiók olyan területeken 
megvalósított összehangolt vagy közös 
kezdeményezéseit, amelyek jelentős 
transznacionális dimenzióval rendelkeznek 
vagy tovagyűrűző hatásúak; és adott 
esetben olyan kérdéseket emelnek ki, 
amelyek közösségi és tagállami szinten 
kiegészítő és kölcsönösen erősítő fellépést 
igényelnek.
A több ország és régió által megvalósított 
kezdeményezések olyan tevékenységekre 
terjedhetnek ki, mint a nemzeti és 
regionális politikák szakértői értékelése, 
tapasztalatok és munkatársak cseréje, 
közösen végzett értékelések és 
hatásvizsgálatok, és közös kezdeményezések 
kidolgozása és végrehajtása.

Or. es

Indokolás

Ezt a szakaszt a bevezetésből az I. mellékletbe kell áthelyezni, és a mellékletet alkotó hat pont 
után egy újabb pontként kell beilleszteni.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:29
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, „A kutatási politikák következetes kidolgozása” cím, 3. 

bekezdés, 1. pont, 1. albekezdés, 2. francia bekezdés
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– Az ipari kutatási beruházások nyomon 
követésére irányuló tevékenység olyan 
következetes és kiegészítő információforrás 
biztosítása érdekében, amely segíti a 
közpolitika irányítását és lehetővé teszi a 
vállalatok számára K+F-beruházási 
stratégiájuk összehasonlító elemzését. Ebbe 
beletartoznak a vállalati és ágazati szintű 
K+F-beruházásokkal kapcsolatos időszakos 
táblázatok, a magánszféra K+F-beruházási 
tendenciáival kapcsolatos felmérések, a 
vállalatok K+F-beruházásokkal kapcsolatos 
döntéseit és gyakorlatát befolyásoló 
tényezők elemzése, a gazdasági hatások 
elemzése és a politikai következmények 
értékelése.

– Az ipari kutatási beruházások nyomon 
követésére irányuló tevékenység olyan 
következetes és kiegészítő információforrás 
biztosítása érdekében, amely segíti a 
közpolitika irányítását és lehetővé teszi az 
EU gazdasága szempontjából 
kulcsfontosságú ágazatokban tevékenykedő
vállalatok számára K+F-beruházási 
stratégiájuk összehasonlító elemzését. Ebbe 
beletartoznak a vállalati és ágazati szintű 
K+F-beruházásokkal kapcsolatos időszakos 
táblázatok, a magánszféra K+F-beruházási 
tendenciáival kapcsolatos felmérések, a 
vállalatok K+F-beruházásokkal kapcsolatos 
döntéseit és gyakorlatát befolyásoló 
tényezők elemzése, a gazdasági hatások 
elemzése és a politikai következmények 
értékelése.

Or. en

Indokolás

Az EU gazdaságai szempontjából kulcsfontosságú ágazatokban ösztönözni kell az ipari 
kutatási beruházásokat.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:30
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, „A kutatási politikák következetes kidolgozása” cím, 3. 

bekezdés, 2. pont, 1. albekezdés

A cél a kutatási politikák koordinációjának 
erősítése olyan tevékenységekkel, amelyek 
(i) a nyílt koordinációs módszer 
végrehajtását és (ii) a több ország és régió –
bevonva adott esetben egyéb érintetteket 
(beleértve az ipart, az európai szervezeteket 
és a civil társadalmi szervezeteket) – által 
indított, alulról felfelé irányuló 
kezdeményezéseket támogatják.

A cél a kutatási politikák koordinációjának 
erősítése – amennyiben ez a kutatási és 
innovációs rendszerek szempontjából 
egyértelmű hozzáadott értéket eredményez –
olyan tevékenységekkel, amelyek (i) a nyílt 
koordinációs módszer végrehajtását és (ii) a 
több ország és régió – bevonva adott esetben 
egyéb érintetteket (beleértve az ipart, az 
európai szervezeteket és a civil társadalmi 
szervezeteket) – által indított, alulról felfelé 
irányuló kezdeményezéseket támogatják.

Or. en
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Indokolás

A kutatási politikákat az EU szintjén kell koordinálni azokon a területeken, melyeken az 
együttműködés szempontjából egyértelmű hozzáadott értéket képviselnek. A tagállamok 
nemzeti kutatási politikái keretében végzett munka megkettőzését mindenféleképp el kell 
kerülni.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:31
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, „A kutatási politikák következetes kidolgozása” cím, 3. 

bekezdés, 2. pont, 3a. albekezdés (új)

Külön figyelmet kell fordítani:
- a kutatási potenciálnak az 
innovácóorientált strukturális alapokkal és 
programokkal együtt történő fejlesztésére 
irányuló, az egymást segítő jellegre építő 
megközelítésre,
- az adminisztratív és fizikai hátráltató 
tényezők csökkentésére, melyek a 
különböző tagállamok régiói között gátolják 
a határokon átnyúló hatékony 
együttműködést és az egyesített kutatási és 
innovációs kapacitás kialakítását.

Or. en

Indokolás

A regionális politikán belül a határokon átnyúló regionális politika eltérő jellemzőkkel, és az 
EU integráció szempontjából különös jelentőséggel bír, és megpróbál a tagállamok határain 
felülemelkedni. A tagállamok határain átnyúló innovációs együttműködés sajnos gyakran 
sikertelen. Ennek oka az adminisztratív és térbeli akadályokban keresendő. A politikák régiók 
és tagállamok közötti koordinációja terén üdvözölni kell minden segítséget, ami e problémák 
megoldását célozza. Az innováció nem áll meg a tagállamok határainál.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Green/efa Csoport nevében

Módosítás:32
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, „Etikai szempontok” cím, 1. bekezdés

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

kutatási tevékenységek végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani az alapvető etikai 
elveket. Ide tartoznak többek között az 
Európai Unió alapjogi chartájában foglalt 
elvek, beleértve az emberi méltóság és az 
emberi élet védelmét, a személyes adatok és 
a magánélet védelmét, továbbá a közösségi 
jognak és a vonatkozó nemzetközi 
egyezmények, útmutatások és magatartási 
kódexek legújabb változatának megfelelően 
az állatok és a környezet védelmét is, 
például a Helsinki Nyilatkozat, az Európa 
Tanács 1997. április 4-én, Oviedóban aláírt, 
az emberi jogokról és a biogyógyászatról 
szóló egyezménye és kiegészítő 
jegyzőkönyvei, a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény, az UNESCO által 
elfogadott, az emberi génállományról és az 
emberi jogokról szóló egyetemes 
nyilatkozat, a biológiai és mérgező 
fegyverekről szóló ENSZ-egyezmény 
(BTWC), az élelmiszer- és mezőgazdasági 
felhasználású növényi genetikai 
erőforrásokról szóló nemzetközi szerződés, 
valamint az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) vonatkozó határozatai, az emberi 
petesejtek kereskedelméről szóló 2005. 
március 10-i1, illetve a biotechnológiai 
találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 
2005. október 26-i2 európai parlamenti 
állásfoglalás, valamint a szóban forgó 
kutatási projekteknek helyt adó 
országokban érvényes törvények és 
rendelkezések alapján.
___________

1 HL C 320. (E), 2005.12.15., 251 o.
2 A fenti napon elfogadott szövegek, 
P6_TA(2005)0407.

Or. en

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

Módosítás:33
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, „Etikai szempontok” cím, 2., 3., 4. és 5. bekezdés
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Figyelembe kell venni továbbá a 
biotechnológia etikai vonatkozásaival 
foglalkozó európai tanácsadó csoport 
véleményeit (1991–1997) és a tudomány és 
az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit (1998-tól).
A szubszidiaritás elvének megfelelően és az 
Európában fellelhető megközelítések 
sokféleségére figyelemmel a kutatási 
projektek résztvevői kötelesek betartani azon 
országok hatályos jogszabályait, előírásait és 
etikai szabályait, amelyekben a kutatást 
végzik. A nemzeti rendelkezéseket minden 
esetben alkalmazni kell, és a valamely 
tagállamban vagy más országban tiltott 
kutatás az adott tagállamban vagy 
országban történő elvégzés esetén közösségi 
forrásból nem támogatható.

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

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

Az etikai szempontból kényes kérdésekkel, 
például emberek DNS-ének elemzésével, 
tájékoztatáson alapuló beleegyezést adni 
nem képes személyeken végzett kutatással, 
gerinces állatok szenvedésével járó 
kutatással stb. kapcsolatos kutatási 
projekteket megvalósító vagy ezekben részt 
vevő személyek a KTF-tevékenység 
megkezdése előtt kötelesek megszerezni az 
illetékes nemzeti vagy helyi etikai 
bizottságok jóváhagyását. A Bizottság 
rendszeresen etikai szempontú 
felülvizsgálatot végez. Egyedi esetekben 
etikai felülvizsgálat a projekt végrehajtása 
idején is végezhető.

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

A Bizottság évente tájékoztatja a 
Parlamentet és a Tanácsot az e területen 
végzett tevékenységeiről, és ezen felül 
kérésre tájékoztatást ad a Tanácsnak és a 
Parlamentnek.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg egy helyen pontatlan, és különösen ki kell térni a Parlament 
felé fennálló jelentéstételi kötelezettségre.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Green/efa Csoport nevében

Módosítás:34
I. melléklet, „Bevezetés” alcím, „Etikai szempontok” cím, 2. bekezdés

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

Törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:35
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Célkitűzés” cím

Az Európában létező legjobb kutatási 
infrastruktúrák használatának és 
fejlesztésének optimalizálása és a tudomány 
és technológia minden területén olyan 
páneurópai jelentőségű új kutatási 
infrastruktúrák létrehozásának (vagy a már 
meglévők jelentős fejlesztésének)
elősegítése, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy az európai kutatóközösség a kutatás 
előrehaladásának élvonalában maradjon, és 
hozzá tudjon járulni az ipari tudásbázis és 
technológiai know-how megerősítéséhez.

Az Európában létező legjobb kutatási 
infrastruktúrák használatának és 
fejlesztésének optimalizálása és a tudomány 
és technológia minden területén olyan 
páneurópai jelentőségű új kutatási 
infrastruktúrák létrehozásának elősegítése, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 
európai kutatóközösség a kutatás 
előrehaladásának élvonalában maradjon, és 
hozzá tudjon járulni az ipari tudásbázis és 
technológiai know-how megerősítéséhez.

Or. es

Indokolás

A meglevő és a létrehozandó kutatási infrastruktúrákra nem vonatkozhat eltérő megközelítés.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:36
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Megközelítés” cím, 1. bekezdés

Ahhoz, hogy Európa a világ 
legversenyképesebb és legdinamikusabb 

Ahhoz, hogy Európa a világ 
legversenyképesebb és legdinamikusabb 
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tudásalapú gazdaságává váljon, a 
tudományos és technológiai vezető szerep 
megszerzése szempontjából rendkívüli 
jelentőségűek a modern és hatékony kutatási 
infrastruktúrák. A kutatási infrastruktúrák 
kulcsszerepet játszanak a tudás 
létrehozásában, terjesztésében, valamint 
alkalmazásában és kiaknázásában így 
erősítve az innovációt. A kutatási 
infrastruktúrákhoz való hozzáférés a 
tudomány és a technológia minden területén 
egyre inkább nélkülözhetetlenné válik. 
Számos kutatási infrastruktúra alakult át 
szinte kizárólag egy specifikus tudományág 
szolgálatába állított nagy kiterjedésű 
létesítményből egy, a szélesebb értelemben 
vett tudományos közösség számára 
szolgáltatást nyújtó létesítménnyé. Az 
információs és kommunikációs technológiák 
hatására az infrastruktúra eddigi fogalma 
egyre szélesebb területekre terjed ki, és 
egyre inkább magába foglalja az óriási 
kumulatív értékkel bíró, több különböző 
tudományágban a tudás tárházaként működő 
megosztott hardver-, szoftver- és 
tartalomrendszereket.

tudásalapú gazdaságává váljon, a 
tudományos és technológiai vezető szerep 
megszerzése szempontjából rendkívüli 
jelentőségűek a modern és hatékony kutatási 
infrastruktúrák. A kutatási infrastruktúrák 
kulcsszerepet játszanak a tudás 
létrehozásában, terjesztésében, valamint 
alkalmazásában és kiaknázásában így 
erősítve az innovációt. A kutatási 
infrastruktúrákhoz való hozzáférés a 
tudomány, a technológia és a tényeken 
alapuló politikai döntéshozatal minden 
területén egyre inkább nélkülözhetetlenné
válik. Számos kutatási infrastruktúra alakult 
át szinte kizárólag egy specifikus 
tudományág szolgálatába állított nagy 
kiterjedésű létesítményből egy, a szélesebb 
értelemben vett tudományos közösség 
számára szolgáltatást nyújtó létesítménnyé. 
Az információs és kommunikációs 
technológiák hatására az infrastruktúra 
eddigi fogalma egyre szélesebb területekre 
terjed ki, és egyre inkább magába foglalja az 
óriási kumulatív értékkel bíró, több 
különböző tudományágban és számos 
különböző felhasználói közösségben a tudás 
tárházaként működő megosztott hardver-, 
szoftver- és tartalomrendszereket.

Or. en

Indokolás

A kutatási infrastruktúrák kulcsfontosságú szerepet játszanak a kutatási eredmények 
terjesztésében a kutatási tudományágak és közösségek széles körében, ami az innováció 
előmozdításához nélkülözhetetlen.

Az ilyen infrastruktúrák segítségével terjesztett információ jelentős, tényeken alapuló 
támogatást nyújthat a politikák meghatározásához is.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:37
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák”, „Megközelítés” cím, 2. bekezdés

A javasolt cselekvés különösen hozzájárul a A javasolt cselekvés különösen hozzájárul a 
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tudás kifejlesztéséhez, kiaknázásához és 
megőrzéséhez a kutatási infrastruktúráknak 
mind az alulról felfelé irányuló, 
kiválóságalapú megközelítésen, mind pedig 
a célzott megközelítésen alapuló támogatás 
nyújtásával. Az információ- és 
kommunikációalapú e-infrastruktúrák 
stratégiai fejlesztése is jelentősen 
hozzájárulhat a tudományos munka 
módszereinek megváltoztatásához.

tudás kifejlesztéséhez, kiaknázásához és 
megőrzéséhez a kutatási infrastruktúráknak 
mind az alulról felfelé irányuló, 
kiválóságalapú megközelítésen, mind pedig 
a rendelkezésre álló erőforrásokra és az 
európai elsődleges prioritásokra épülő 
célzott megközelítésen alapuló támogatás 
nyújtásával. Az információ- és 
kommunikációalapú e-infrastruktúrák 
stratégiai fejlesztése is jelentősen 
hozzájárulhat a tudományos munka 
módszereinek megváltoztatásához, és azt a 
köz- és a magánszféra szereplői Európa 
minden részében jelentős beruházásokkal 
támogatják.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló erőforrások korlátozott volta miatt a „Kapacitások” egyedi program 
keretében végzett cselekvésekkel kapcsolatban egyértelmű prioritásokat kell meghatározni.

Az e-Európa, valamint a nemzeti vagy regionális e-stratégiák összefüggésében fontos 
hangsúlyozni az információ és kommunikáció alapú e-infrastruktúrák jelentőségét.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:38
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Megközelítés” cím, 2. bekezdés

A javasolt cselekvés különösen hozzájárul a 
tudás kifejlesztéséhez, kiaknázásához és 
megőrzéséhez a kutatási infrastruktúráknak 
mind az alulról felfelé irányuló, 
kiválóságalapú megközelítésen, mind pedig 
a célzott megközelítésen alapuló támogatás 
nyújtásával. Az információ- és 
kommunikációalapú e-infrastruktúrák 
stratégiai fejlesztése is jelentősen 
hozzájárulhat a tudományos munka 
módszereinek megváltoztatásához.

A javasolt cselekvés különösen hozzájárul a 
tudás kifejlesztéséhez, kiaknázásához és 
megőrzéséhez a kutatási infrastruktúráknak 
mind az alulról felfelé irányuló, 
kiválóságalapú megközelítésen, mind pedig 
a célzott megközelítésen alapuló támogatás 
nyújtásával. Az információ- és 
kommunikációalapú e- és virtuális 
infrastruktúrák stratégiai fejlesztése is 
jelentősen hozzájárulhat a tudományos 
munka módszereinek megváltoztatásához. A 
tagállamokkal való koordináció 
nélkülözhetetlen az infrastruktúrák 
fejlesztéséhez és finanszírozásához.
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Or. es

Indokolás

Ebben a szakaszban érdemes meghatározni, hogy a tagállamok felelősek a kutatási 
infrastruktúrák fejlesztéséért, és a velük való koordináció ezért nélkülözhetetlen.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:39
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Megközelítés” cím, 3. bekezdés, bevezető rész

A „kutatási infrastruktúrák” kifejezés a 
kutatási és technológiafejlesztési közösségi 
keretprogram kontextusában olyan 
létesítményekre, erőforrásokra vagy 
szolgáltatásokra utal, amelyekre – a 
tudomány és a technológia valamennyi 
területének figyelembevételével – a 
kutatóközösségnek szüksége van a kutatás 
végzéséhez. Ez a meghatározás – a 
kapcsolódó humán erőforrásokat is beleértve 
– kiterjed a következőkre:

A „kutatási infrastruktúrák” kifejezés a 
kutatási és technológiafejlesztési közösségi 
keretprogram kontextusában olyan 
létesítményekre, erőforrásokra vagy 
szolgáltatásokra utal, amelyekre – a 
tudomány és a technológia valamennyi 
területének figyelembevételével – a köz- és a 
magánszférában, illetve a civil 
társadalomban a kutatóközösségnek 
szüksége van a kutatás végzéséhez. Ez a 
meghatározás – a kapcsolódó humán 
erőforrásokat is beleértve – kiterjed a 
következőkre:

Or. en

Indokolás

A köz- és a magánszféra, illetve a civil társadalom szereplőinek mind joguk van hozzáférni a 
kutatási infrastruktúrák által létrehozott lehetőségekhez, forrásokhoz és szolgáltatásokhoz.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:40
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Megközelítés” cím, 4a. bekezdés (új)

Az elvégzett cselekvéseknek többek között 
figyelembe kell venniük, hogy a 
konvergenciarégiókban és a legkülső 
régiókban a kutatási infrastruktúrákba való 
beruházás jelentősen növeli az e 



AM\619606HU.doc 27/78 PE 374.088v02-00

külső fordítás

HU

területeken rendelkezésre álló emberi 
potenciál kihasználását. Ez különösen 
azokban a konvergenciarégiókban fontos, 
ahol a legnagyobb a különbség a kutatási 
potenciál és az infrastruktúrák helyzete 
között.

Or. pl

Indokolás

A „kutatási potenciál” program helyesen rendelkezik arról, hogy a konvergenciarégiókban és 
a legkülső régiókban támogatni kell az emberi potenciál teljes kihasználását. A kutatási 
infrastruktúrákba való beruházás szerepét illetően ezek az érvek még inkább érvényesek.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:41
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 1. francia 

bekezdés

- a meglévő kutatási infrastruktúrák 
használatának optimalizálása és 
teljesítményük fokozása;

- prioritásként a meglévő kutatási 
infrastruktúrák használatának optimalizálása 
és teljesítményük fokozása;

Or. en

Indokolás

A meglevő kutatási infrastruktúrák használatának optimalizálását ezen egyedi program 
szempontjából prioritásként kell kezelni, mivel a rendelkezésre álló korlátozott pénzeszközök 
ezáltal hatékonyabban használhatók fel.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:42
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 2. és 3. 

francia bekezdés

– az új, páneurópai érdekű kutatási 
infrastruktúrák kifejlesztésének 
előmozdítása (vagy a meglévők jelentős 
fejlesztése) a Kutatási Infrastruktúrák 
Európai Stratégiai Fóruma (ESFRI) által 
végzett munka alapján;

– az új, páneurópai érdekű kutatási 
infrastruktúrák kifejlesztésének 
előmozdítása (vagy a meglévők jelentős 
fejlesztése), beleértve különösen a Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma 
(ESFRI) által végzett munkát;
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– támogatási intézkedések, beleértve az 
újonnan felmerülő igények támogatását is.

– támogatási intézkedések, beleértve az 
újonnan felmerülő igények és a 
konvergenciarégiókban a 
technológiafejlesztési kapacitások 
támogatását is.

Or. es

Indokolás

Rendelkezni kell a konvergenciarégiókban újonnan felmerülő igényekről.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:43
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Tevékenységek” cím, 1.1.1. pont

A világszínvonalú kutatási 
infrastruktúrákhoz óriási és hosszú távú 
erőforrás (emberi és pénzügyi) 
befektetésekre van szükség. A kutatási 
infrastruktúrákat a lehető legnagyobb 
tudományos közösségnek és európai 
nagyságrendű felhasználó iparágaknak kell 
használniuk és kiaknázniuk. Az EU-nak a 
transznacionális hozzáférés előmozdításával 
hozzá kell járulnia e cél megvalósításához.
A tervek szerint ezzel a kutatócsoportok 
előtt új lehetőségek nyílnak meg a legjobb 
kutatási infrastruktúrákhoz való 
hozzáférésre, beleértve a peremterületek és 
a legkülső régiók kutatócsoportjait is. A 
hozzáférést külső felhasználók számára is 
lehetővé lehet tenni vagy személyesen 
(gyakorlatban), vagy megfelelő elektronikus 
kommunikáció segítségével. A hozzáférés 
távoli tudományos szolgáltatásnyújtás 
formájában is megvalósulhat. A tevékenység 
végrehajtása alulról felfelé irányuló, minden 
tudományos és technológiai terület felé 
nyitott és minden területnek egyforma 
esélyeket biztosító pályázati felhívásokon 
keresztül valósul meg.

A világszínvonalú kutatási 
infrastruktúrákhoz óriási és hosszú távú 
erőforrás (emberi és pénzügyi) 
befektetésekre van szükség. A kutatási 
infrastruktúrákat a lehető legnagyobb 
tudományos közösségnek és európai 
nagyságrendű felhasználó iparágaknak kell 
használniuk és kiaknázniuk. Az EU-nak a 
transznacionális hozzáférés előmozdításával 
hozzá kell járulnia e cél megvalósításához.
A tervek szerint ezzel a kutatócsoportok 
előtt – beleértve a peremterületek és a 
legkülső régiók kutatócsoportjait – új 
lehetőségek nyílnak meg a legjobb kutatási 
infrastruktúrákhoz való hozzáférésre. A 
hozzáférést külső felhasználók számára is 
lehetővé lehet tenni vagy személyesen 
(gyakorlatban), vagy megfelelő elektronikus 
kommunikáció segítségével. A hozzáférés 
távoli tudományos szolgáltatásnyújtás 
formájában is megvalósulhat. A tevékenység 
végrehajtása alulról felfelé irányuló, minden 
tudományos és technológiai terület felé 
nyitott és minden területnek egyforma 
esélyeket biztosító pályázati felhívásokon 
keresztül valósul meg.

Or. en
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Indokolás

Ezt a pontot az egyértelműség kedvéért fogalmazták át.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:44
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúra” alcím, „Tevékenységek” cím, 1.1.2. pont, 1. bekezdés

A kutatási infrastruktúra kapacitások és az 
EU-szintű teljesítmény javításának és 
megerősítésének előmozdítása és fejlesztése 
az újonnan felmerülő és a növekvő 
tudományos szükségletek megfelelő 
megválaszolása érdekében folyamatos 
figyelmet igényel. Ezt a legjobban 
használatuk és fejlesztésük – beleértve 
fejlesztésüket is – koordinált módon történő 
serkentésével lehet megvalósítani.

A kutatási infrastruktúra kapacitások és az 
EU-szintű teljesítmény javításának és 
megerősítésének előmozdítása és fejlesztése 
az újonnan felmerülő és a növekvő 
tudományos szükségletek megfelelő 
megválaszolása érdekében folyamatos 
figyelmet igényel. Ezt a legjobban 
használatuk és fejlesztésük – beleértve 
fejlesztésüket is – koordinált módon történő 
serkentésével lehet megvalósítani. A 
tevékenységek integrálásához kell tartoznia 
az önálló rendszerekből álló kutatási 
infrastruktúrák több tudományágat felölelő 
különböző területeken történő 
alkalmazásának, mint például a 
környezetvédelem és a biodiverzitás 
figyelemmel kísérése.

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Királyság Nemzeti Légtér- és Űrtechnológiai Stratégiája számos alágazatot 
határozott meg – beleértve az önálló, pilóta nélküli légi járműveket –, amelyek az Egyesült 
Királyság jövője szempontjából kulcsfontosságúak. Az iparág, az RDA és a DTI által 
finanszírozott program, az ASTRAEA (Autonomous Systems Technology Related Airborne 
Evaluation and Assessment) olyan kérdéseket vizsgál, mint a polgári, pilóta nélküli 
rendszerek légtérbe juttatása. Az ennek konkrét alkalmazásaira vonatkozó projektek 
különösen értékesek lennének.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:45
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Tevékenységek” cím, 1.1.2. pont, 2. bekezdés, 
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1. francia bekezdés

– alulról felfelé irányuló pályázati felhívások 
az infrastruktúra működtetői közötti 
kölcsönös koordináció és forrásegyesítés 
megkönnyítése érdekében és azzal a céllal, 
hogy együttműködési kultúra alakuljon ki 
közöttük. Az ilyen tevékenységeknek a 
kutatási infrastruktúrák működésének jobb, 
európai szintű strukturálását, kapacitás és 
teljesítmény szempontjából közös 
fejlesztésük előmozdítását, és következetes 
és több tudományágat felölelő használatát is 
célul kell kitűzniük;

– alulról felfelé irányuló pályázati felhívások 
az infrastruktúra működtetői közötti 
kölcsönös koordináció és forrásegyesítés 
megkönnyítése érdekében és azzal a céllal, 
hogy együttműködési kultúra alakuljon ki 
közöttük. Az ilyen tevékenységeknek a 
kutatási infrastruktúrák működésének jobb, 
európai szintű strukturálását, valamint a 
potenciális felhasználók számára a 
működésük módjával és a hozzáférési 
feltételekkel kapcsolatban az átláthatóság 
növelését, kapacitás és teljesítmény 
szempontjából közös fejlesztésük 
előmozdítását, és következetes és több 
tudományágat felölelő használatát is célul 
kell kitűzniük;

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen a kutatási infrastruktúrák átláthatóságának javítása a potenciális 
felhasználók számára, annak elősegítése érdekében, hogy azokat Európa minden részében 
közösségek széles köre használhassa.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:46
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Tevékenységek” cím, 1.1.3. pont, 1. bekezdés

Az elektronikus infrastruktúrák kiépítése 
révén olyan folyamatos, összetett
folyamatokon alapuló szolgáltatás jön létre 
a kutatóközösségek számára, amelyet arra 
terveztek, hogy a megosztott IKT-alapú 
erőforrásokban rejlő lehetőségek (számítás, 
összekapcsoltság, felszereltség) eljussanak a 
virtuális közösségekhez. Ezen a területen 
egy európai megközelítés és a kapcsolódó 
európai tevékenységek megerősítése 
jelentősen hozzájárulhat az európai kutatási 
potenciál fellendítéséhez és kiaknázásához, 
megszilárdítva így az e-infrastruktúráknak
az Európai Kutatási Térség létrehozásának 

Az elektronikus infrastruktúrák kiépítése 
révén nélkülözhetetlen, olyan folyamatokon 
alapuló szolgáltatás jön létre a 
kutatóközösségek számára, amelyeket arra 
terveztek, hogy a megosztott IKT-alapú 
erőforrásokban rejlő lehetőségek (számítás, 
összekapcsoltság, felszereltség) eljussanak a 
virtuális közösségekhez. Ezen a területen 
egy európai megközelítés és a kapcsolódó 
európai tevékenységek megerősítése 
jelentősen hozzájárulhat az európai kutatási 
potenciál fellendítéséhez és kiaknázásához, 
megszilárdítva így az e-infrastruktúráknak
az Európai Kutatási Térség létrehozásának 
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sarokköveként, a tudományágakon átívelő 
innováció élharcosaként és a tudományos 
munka menete megváltoztatásának 
mozgatórugójaként betöltött szerepét. Az e-
infrastruktúrák hozzájárulhatnak továbbá a 
peremterületek és a legkülső régiók 
kutatócsoportjainak integrálásához.

sarokköveként, a tudományágakon átívelő 
innováció élharcosaként és a tudományos 
munka menete megváltoztatásának 
mozgatórugójaként betöltött szerepét. Az e-
infrastruktúrák nélkülözhetetlenek az e 
folyamatot használó peremterületek és a 
legkülső régiók kutatócsoportjainak 
integrálásához is.

Or. en

Indokolás

Az e-infrastruktúrák alkalmazása nélkülözhetetlen eszköz, melyet az európai kutatásban rejlő 
lehetőségek és azok kiaknázása előmozdítására, illetve a peremterületek és legkülső régiók 
kutatócsoportjainak az Európai Kutatási Térségbe való integrálására lehet felhasználni.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes a Green/Efa Csoport nevében

Módosítás:47
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Tevékenységek” cím, 1.1.3. pont, 3. bekezdés

A tudományos közösség és a tudósok 
eljövendő generációi számára nagy 
jelentőségű adattárházak létrehozása 
érdekében európai szinten koordinált módon 
kell támogatni a digitális könyvtárakat, az 
archívumokat, az adattárolást, az 
adatmegőrzést és a szükséges erőforrás-
egyesítést. Foglalkozni kell továbbá az e-
infrastruktúrákkal kapcsolatban a fokozott 
bizalom kérdésének egyes vonatkozásaival 
is. A javasolt tevékenységek célja továbbá 
az új igények és megoldások előrejelzése és 
integrálása a nagy léptékű tesztelési 
környezetek létrejöttének megkönnyítése 
érdekében, amelyek célja az új felfutó 
technológiákkal való kísérletezés és az új 
felhasználói igények kielégítése, beleértve az 
e-tanulást is. Az e-infrastruktúra vitacsoport 
(eIRG) stratégiai ajánlások készítésével 
rendszeres segítséget nyújt.

A tudományos közösség és a tudósok 
eljövendő generációi számára nagy 
jelentőségű adattárházak létrehozása 
érdekében európai szinten koordinált módon 
kell támogatni a digitális könyvtárakat, az 
archívumokat, az adattárolást, az 
adatmegőrzést és a szükséges erőforrás-
egyesítést. Foglalkozni kell továbbá az e-
infrastruktúrákkal kapcsolatban a fokozott 
bizalom kérdésének egyes vonatkozásaival 
is, figyelembe véve, hogy az eljövendő 
generációknak képesnek kell lenniük az 
adatok elérésére. A javasolt tevékenységek 
célja továbbá az új igények és megoldások 
előrejelzése és integrálása a nagy léptékű 
tesztelési környezetek létrejöttének 
megkönnyítése érdekében, amelyek célja az 
új felfutó technológiákkal való kísérletezés 
és az új felhasználói igények kielégítése, 
beleértve az e-tanulást is. Az e-infrastruktúra 
vitacsoport (eIRG) stratégiai ajánlások 
készítésével rendszeres segítséget nyújt.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás:48
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák”alcím, „Tevékenységek” cím, 1.1.3. pont, 3. bekezdés

A tudományos közösség és a tudósok 
eljövendő generációi számára nagy 
jelentőségű adattárházak létrehozása 
érdekében európai szinten koordinált módon 
kell támogatni a digitális könyvtárakat, az 
archívumokat, az adattárolást, az 
adatmegőrzést és a szükséges erőforrás-
egyesítést. Foglalkozni kell továbbá az e-
infrastruktúrákkal kapcsolatban a fokozott 
bizalom kérdésének egyes vonatkozásaival 
is. A javasolt tevékenységek célja továbbá 
az új igények és megoldások előrejelzése és 
integrálása a nagy léptékű tesztelési 
környezetek létrejöttének megkönnyítése 
érdekében, amelyek célja az új felfutó 
technológiákkal való kísérletezés és az új 
felhasználói igények kielégítése, beleértve az 
e-tanulást is. Az e-infrastruktúra vitacsoport 
(eIRG) stratégiai ajánlások készítésével 
rendszeres segítséget nyújt.

A tudományos közösség és a tudósok 
eljövendő generációi számára nagy 
jelentőségű adattárházak létrehozása 
érdekében európai szinten koordinált módon 
kell támogatni a digitális könyvtárakat (az 
Európai Digitális Könyvtár létrehozása 
céljából), az archívumokat, az adattárolást, 
az adatmegőrzést és a szükséges erőforrás-
egyesítést. Foglalkozni kell továbbá az e-
infrastruktúrákkal kapcsolatban a fokozott 
bizalom kérdésének egyes vonatkozásaival 
is. A javasolt tevékenységek célja továbbá 
az új igények és megoldások előrejelzése és 
integrálása a nagy léptékű tesztelési 
környezetek létrejöttének megkönnyítése 
érdekében, amelyek célja az új felfutó 
technológiákkal való kísérletezés és az új 
felhasználói igények kielégítése, beleértve az 
e-tanulást is. Az e-infrastruktúra vitacsoport 
(eIRG) stratégiai ajánlások készítésével 
rendszeres segítséget nyújt.

Or. en

Indokolás

A Nemzeti Közkönyvtárak hálózataként megvalósuló Európai Digitális Könyvtárra irányuló 
kezdeményezés képes megőrizni és széles körben terjeszteni az európai tudományos és 
kulturális örökség gazdagságát és sokféleségét, azáltal, hogy ezt az örökséget digitalizálja és 
online hozzáférhetővé teszi. Az Európai Digitális Könyvtár az Európai Bizottság támogatását
élvezi, és számottevő kihívást jelent az európai ipar számára.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:49
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Tevékenységek” cím, 1.1.3. pont, 3. bekezdés
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A tudományos közösség és a tudósok 
eljövendő generációi számára nagy 
jelentőségű adattárházak létrehozása 
érdekében európai szinten koordinált módon 
kell támogatni a digitális könyvtárakat, az 
archívumokat, az adattárolást, az 
adatmegőrzést és a szükséges erőforrás-
egyesítést. Foglalkozni kell továbbá az e-
infrastruktúrákkal kapcsolatban a fokozott 
bizalom kérdésének egyes vonatkozásaival 
is. A javasolt tevékenységek célja továbbá 
az új igények és megoldások előrejelzése és 
integrálása a nagy léptékű tesztelési 
környezetek létrejöttének megkönnyítése 
érdekében, amelyek célja az új felfutó 
technológiákkal való kísérletezés és az új 
felhasználói igények kielégítése, beleértve az 
e-tanulást is. Az e-infrastruktúra vitacsoport 
(eIRG) stratégiai ajánlások készítésével 
rendszeres segítséget nyújt.

A tudományos közösség és a tudósok 
eljövendő generációi számára nagy 
jelentőségű adattárházak létrehozása 
érdekében európai szinten koordinált módon 
kell támogatni a digitális könyvtárakat, az 
archívumokat, az adattárolást, az 
adatmegőrzést és a szükséges erőforrás-
egyesítést. Foglalkozni kell továbbá az e-
infrastruktúrákkal kapcsolatban a fokozott 
bizalom kérdésének egyes vonatkozásaival 
is. A javasolt tevékenységek célja továbbá 
az új igények és megoldások előrejelzése és 
integrálása a nagy léptékű tesztelési 
környezetek, például az összetett 
mesterséges környezetek létrejöttének 
megkönnyítése érdekében, amelyek célja az 
új felfutó technológiákkal való kísérletezés 
és az új felhasználói igények kielégítése, 
beleértve az e-tanulást is. Az e-infrastruktúra 
vitacsoport (eIRG) stratégiai ajánlások 
készítésével rendszeres segítséget nyújt.

Or. en

Indokolás

A mesterséges környezetek lehetővé teszik az összetett, többváltozós rendszerek modellezését, 
melyben valós elemeket lehet a mesterséges modell részeként felhasználni. Ilyenformán ez 
különösen értékes módja a légtérben zajló, pilóta nélküli rendszerekkel kapcsolatos valós 
forgatókönyvek modellezésének.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:50
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Tevékenységek” cím, 1.2.2. pont, 1. bekezdés 

Új kutatási infrastruktúrák létrehozásának 
ösztönzése az ESFRI által az új kutatási 
infrastruktúrák európai útitervének 
kidolgozása érdekében végzett munka 
alapján.

Új kutatási infrastruktúrák létrehozásának 
ösztönzése, többek között az ESFRI által az 
új kutatási infrastruktúrák európai 
útitervének kidolgozása érdekében végzett 
munka alapján.

Or. da
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Indokolás

Problémát jelent, ha az ESFRI-lista válik az infrastruktúrákkal kapcsolatos új projektek 
létrehozásának egyetlen kiválasztási kritériumává. Biztosítani kell, hogy ne zárják ki azokat a 
projekteket, amelyek nem szerepelnek az ESFRI-listán, de később stratégiai szempontból 
fontossá válhatnak.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:51
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúra” alcím, „Tevékenységek” cím, 1.2.2. pont, 1. bekezdés 

és a 2. bekezdés bevezető része 

Új kutatási infrastruktúrák létrehozásának 
ösztönzése az ESFRI által az új kutatási 
infrastruktúrák európai útitervének 
kidolgozása érdekében végzett munka
alapján. A Bizottság meghatározza azokat a 
kiemelt fontosságú projekteket, amelyeknek 
a keretprogram alapján EK-támogatás 
adható.

Új kutatási infrastruktúrák létrehozásának 
ösztönzése a „változó geometria” elvvel 
összhangban, beleértve különösen az 
ESFRI által az új kutatási infrastruktúrák 
európai útitervének kidolgozása érdekében 
végzett munkát. A keretprogram magába 
foglalja azokat a kiválasztott, kiemelt 
fontosságú projekteket, amelyeknek EK-
támogatás adható.

Az új infrastruktúrák építésével kapcsolatos 
tevékenységeket kétlépcsős megközelítés 
szerint kell végrehajtani:

Az új infrastruktúrák építésével kapcsolatos 
tevékenységeket kétlépcsős megközelítés 
szerint kell végrehajtani, a hetedik 
keretprogramban megállapított 
kritériumlista alapján:

Or. es

Indokolás

Az e program által célul kitűzött új kutatási infrastruktúrák kialakításakor figyelembe kell 
venni a változó geometria elvet. Egyértelmű, hogy a keretprogram szerint végzett 
cselekvésekre vonatkozó kiválasztási kritériumoknak meg kell egyezniük a hetedik 
keretprogramban metállapítottakkal.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:52
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Tevékenységek” cím, 1.2.2a. pont (új)

1.2.2a „Nyílt innovációs” központok
Az együttműködés keretében zajló, nagyobb 



AM\619606HU.doc 35/78 PE 374.088v02-00

külső fordítás

HU

ipari K+F projektek egyetlen helyszínen 
való elvégzésének lehetővé tétele érdekében, 
ahol a konzorciumi partnerek 
munkatársaikat ideiglenesen kiküldik, 
és/vagy a közös eszközhasználat alapján 
nyílt hozzáférést biztosítanak a kutatási 
infrastruktúrákhoz.

Or. en

Indokolás

A tudáson alapuló növekedés biztosításának lényeges új mintája a „nyílt innováció”. Ez azt 
jelenti, hogy a vállalatok egyre inkább belső és külső ötletforrásokra támaszkodnak, hogy az 
innovációból értéket hozzanak létre, és megosszák a kockázatokat. Azok a cégek, amelyek 
külső ötleteket tudnak felhasználni saját vállalkozásuk előmozdítására, miközben belső 
ötleteiket jelenlegi tevékenységi területükön kívül elérhetővé teszik, valószínűleg prosperálni 
fognak. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a nagy cégeknek, KKV-knek, egyetemeknek és 
kutatóintézeteknek a „nyílt innovációt” szolgáló rendszerekben szorosan együtt kell 
működniük.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás:53
I. melléklet, „Kutatási infrastruktúrák” alcím, „Tevékenységek” cím, 1.2.2.a. pont (új)

1.2.2.a. tudományos módszerek szerverének 
létrehozása, amely jelentősen előmozdítaná 
a kutatási módszerek hatékonyságát, 
azáltal, hogy bizonyos kutatási lépések 
eredményeit összehasonlítható feltételek 
mellett hozzáférhetővé teszi.

Or. de

Indokolás

Az Európa Parlament megbízásából végzett STOA-tanulmány („Hogyan optimalizáljuk a 
tudomány és a kutatás hatékonyságát, melyek a csúcstechnológiát alkalmazó gazdaságok 
sikerének legfontosabb kritikus tényezői – tudományos módszerek szervere” 
[EP/IV/A/2003/07/01 projekt]) következtetéseinek egyike az, hogy a kutatás hatékonyságát 
jelentősen javítani lehet olyan eszközök segítségével, mint a módszerek szervere. A költségek 
minimalizálása érdekében a kutatók a módszerek szerveréből hozzáférhetnének bizonyos 
(időközi) eredményekhez, pl. laboratóriumi tesztek eredményeihez, és azokat saját 
munkájukhoz felhasználhatnák.
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:54
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Megközelítés” cím, 2. bekezdés 

Egyedi cselekvéseket kell végrehajtani az 
olyan KKV-k vagy a KKV-k olyan 
szövetségei támogatására, amelyeknek 
szükségük van a kutatás egyetemekre vagy 
kutatóközpontokba („KTF-szereplők”) 
történő kiszervezésére. A cselekvések a 
tudomány és a technológia minden területét 
lefedik. A projektjavaslatok értékelése során 
megfelelő mértékben figyelembe kell venni 
a KKV-k szempontjából várható gazdasági 
hatást. A pénzügyi eszközök odaítélése két 
rendszeren keresztül történik: KKV-k 
számára végzett kutatás és KKV-k 
szövetségei számára végzett kutatás. Az első 
főleg az alacsonytól a közepes mértékig 
technológiai KKV-kat célozza, amelyek 
egyáltalán nem vagy kevés kutatási 
képességgel rendelkeznek, illetve azokat a 
kutatásintenzív KKV-ket, amelyeknek fő 
kutatási kapacitásuk kiegészítése érdekében 
ki kell szervezniük a kutatást. A második a 
KKV-k szövetségeit célozza meg, amelyek 
általában a legjobb helyzetben vannak a 
tagjaik közös technikai problémáinak 
ismeretéhez vagy azonosításához, a 
nevükben való eljáráshoz és az eredmények 
hatékony terjesztésének vagy átvételének 
előmozdításához.

Egyedi cselekvéseket kell végrehajtani az 
olyan KKV-k vagy a KKV-k olyan 
szövetségei támogatására, amelyeknek 
szükségük van a kutatás KTF-szereplőknek, 
például egyetemekre, kutatóközpontokba 
vagy kutatásintenzív KKV-kba történő 
kiszervezésére. A cselekvések a tudomány 
és a technológia minden területét lefedik. A 
projektjavaslatok értékelése során megfelelő 
mértékben figyelembe kell venni a KKV-k 
szempontjából várható gazdasági hatást. A 
pénzügyi eszközök odaítélése két rendszeren 
keresztül történik: KKV-k számára végzett 
kutatás és KKV-k szövetségei számára 
végzett kutatás. Az első főleg az alacsonytól 
a közepes mértékig technológiai KKV-kat 
célozza, amelyek egyáltalán nem vagy kevés 
kutatási képességgel rendelkeznek, illetve 
azokat a technológiai képességekkel 
rendelkező és hagyományos ágazatokban 
tevékenykedő KKV-ket, amelyeknek fő 
technológiai kutatási kapacitásuk 
kiegészítése érdekében ki kell szervezniük a 
kutatást. A második a KKV-k szövetségeit 
célozza meg, amelyek általában a legjobb 
helyzetben vannak a tagjaik közös technikai 
problémáinak ismeretéhez vagy 
azonosításához, a nevükben való eljáráshoz 
és az eredmények hatékony terjesztésének 
vagy átvételének előmozdításához.

Or. es

Indokolás

A cél a KKV-k vezető szerepének megerősítése a „képességeket” illetően; ennek eléréséhez 
könnyebb hozzáférést kell biztosítani számukra a „KTF-szereplőkhöz” (beleértve az e 
kategóriába tartozó KKV-ket is) annak biztosítása érdekében, hogy azok kielégítsék 
technológiai igényeiket, annak ellenére, hogy ezek – mint ahogy a hagyományos ágazatokban 
tevékenykedő KKV-knél is előfordulhat – jellemzőik miatt korlátozott kutatási képességekkel 
rendelkező központok.
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Emellett a kutatásintenzív KKV-k esetében nincs szükség  egyedi rendszerekre a részvételük 
előmozdításához. Ezzel szemben a technológiai kapacitásokkal rendelkező KKV-k egyedi 
támogatást igényelnek kutatási képességeiknek a kutatási szervezetekkel együttműködésben 
végzett fejlesztéséhez, hogy fenntartható technológiai előnyökre tehessenek szert.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:55
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Megközelítés” cím, 3. bekezdés

E specifikus cselekvések mellett 
folyamatosan ösztönözni és segíteni kell a 
KKV-k részvételét a keretprogram 
valamennyi cselekvésében. A KKV-k 
kutatási igényei és potenciálja megfelelő 
módon megjelenik az „Együttműködés” 
egyedi program tematikus területei 
tartalmában; az „Együttműködés” egyedi 
programot a terület és a téma függvényében 
különböző méretű és kiterjedésű projekteken 
keresztül kell végrehajtani.

E specifikus cselekvések mellett 
folyamatosan ösztönözni és segíteni kell a 
KKV-k részvételét a keretprogram 
valamennyi cselekvésében. Különösen 
ösztönözni kell az e vállalkozásokat a 7. 
keretprogrammal kapcsolatos pályázatok 
elkészítésében segítő nemzeti eszközöket. A 
KKV-k kutatási igényei és potenciálja 
megfelelő módon megjelenik az 
„Együttműködés” egyedi program tematikus 
területei tartalmában; az „Együttműködés” 
egyedi programot a terület és a téma 
függvényében különböző méretű és 
kiterjedésű projekteken keresztül kell 
végrehajtani.

Or. pl

Indokolás

Sok KKV számára nehézséget jelent a keretprogrammal kapcsolatos megfelelő pályázatok 
elkészítése. A gyakorlati és pénzügyi segítség egyidejű nyújtásával valószínűleg jelentősen 
megnő e vállalkozások részvétele a hetedik keretprogramban. Ezt a segítséget különösen 
kutatóintézetek és –csoportok nyújthatják, melyek a kutatás és az innovatív vállalkozások 
területei közötti integráció felgyorsítása révén hozzáadott értéket teremtenek.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:56
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Megközelítés” cím, 3. bekezdés

E specifikus cselekvések mellett 
folyamatosan ösztönözni és segíteni kell a 
KKV-k részvételét a keretprogram 

E specifikus cselekvések mellett 
folyamatosan ösztönözni, segíteni és 
biztosítani kell a KKV-k megfelelő 
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valamennyi cselekvésében. A KKV-k 
kutatási igényei és potenciálja megfelelő 
módon megjelenik az „Együttműködés” 
egyedi program tematikus területei 
tartalmában; az „Együttműködés” egyedi 
programot a terület és a téma függvényében 
különböző méretű és kiterjedésű 
projekteken keresztül kell végrehajtani.

részvételét a keretprogram valamennyi 
cselekvésében, ennek érdekében 
költségvetésének legalább 20%-át tűzve ki 
célul.

E célkitűzés elérése érdekében 
intézkedéseket kell tenni, hogy a KKV-k 
egyénileg vagy csoportosulásokban 
könnyebben vehessenek részt az 
együttműködési program prioritásként 
kezelt témáival kapcsolatos projektekben és 
a technológiai platformokban.
A KKV-k részvételével zajló projektek 
finanszírozásakor erőfeszítéseket kell tenni 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
minden közösségi intézménytől – beleértve 
az EBB-t és az EBA-t – a lehető legnagyobb 
mértékű hozzájárulást kapja.

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:57
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Megközelítés” cím, 4. bekezdés

A közösségi kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogram 
végrehajtása során a KKV-knek a közösségi 
kutatási és technológiafejlesztési 
keretprogramban való részvétele bátorítása 
és segítése érdekében biztosítani kell a 
kiegészítő jelleget és a szinergiát a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram cselekvéseivel.

A közösségi kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogram 
végrehajtása során a KKV-knek a közösségi 
kutatási és technológiafejlesztési 
keretprogramban való részvétele bátorítása 
és segítése érdekében biztosítani kell a 
kiegészítő jelleget és a szinergiát a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram cselekvéseivel. Törekedni kell 
a kapcsolódó nemzeti kutatási 
programokkal való koordinációra is, 
melyek az alább vázolt kutatási 
tevékenységeket kiegészítik. Ezt szem előtt 
tartva mérlegelni lehet az EUREKA 
keretében a KKV-ket célzó 
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technológiafejlesztési programok esetleges 
közös végrehajtását is, a piaci 
követelményekhez igazodó innovatív 
projektek ösztönzése érdekében.

Or. es

Indokolás

Konkrét példák szerepelnek arra vonatkozóan, hogyan lehet az egymást kiegészítő és egymást 
segítő jelleg kihasználása különösen fontos a KKV-k számára.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás:58
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Megközelítés” cím, 4. bekezdés

A közösségi kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogram 
végrehajtása során a KKV-knek a közösségi 
kutatási és technológiafejlesztési 
keretprogramban való részvétele bátorítása 
és segítése érdekében biztosítani kell a 
kiegészítő jelleget és a szinergiát a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram cselekvéseivel.

A közösségi kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogram 
végrehajtása során a KKV-knek a közösségi 
kutatási és technológiafejlesztési 
keretprogramban való részvétele bátorítása 
és segítése érdekében biztosítani kell a 
kiegészítő jelleget és a szinergiát a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram cselekvéseivel, az alábbi 
célkitűzések elérése érdekében:
- a KKV-k keretprogramban való 
részvételének, illetve ahhoz való 
hozzáférésének segítése; és
- annak biztosítása, hogy a KKV-k teljes 
mértékben kihasználhassák a keretprogram 
szerint rendelkezésre álló finanszírozási 
lehetőségeket.
Egyszerű, rövid, gyorsan lezajló, összetett 
pénzügyi elvektől és szükségtelen 
jelentéstételtől mentes projekteket kell 
bevezetni. Lehetőség szerint mind a 
keretprogramra, mind a versenyképességi 
és innovációs programra egységes 
alkalmazásnak és szerződéses elveknek kell 
vonatkozniuk.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:59
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Megközelítés” cím, 4a. bekezdés (új)

Mechanizmusokat vezetnek be a KKV-ket 
célzó, nemzeti és regionális K+F támogatási 
programokkal folytatott együttműködést 
illetően is, melyek célja, hogy inkább helyi 
jellegű, az igényeikhez jobban igazodó 
szolgáltatásokat nyújtsanak, és erősítsék a 
különböző nemzeti támogatási rendszerek 
kritikus tömegét és európai dimenzióját.

Or. es

Indokolás

Ki kell használni a KKV-k K+F tevékenységeit támogató nemzeti és regionális programokat 
és infrastruktúrákat, hogy az e program keretében zajló kutatási tevékenységeket a KKV-k 
javára végezhessék. Ennek eredménye nem csak az, hogy a programok hatékonyabbak 
lesznek, helyi jelenlétük fokozottabb, illetve jobban igazodnak a KKV-k egyedi igényeihez, 
hanem az is, hogy hozzájárulnak a nemzeti politikák és támogatási rendszerek 
koordinációjához és harmonizációjához.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:60
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 1. 

pont

E rendszer az innovatív KKV-k kis 
csoportjait támogatja a közös vagy egymást 
kiegészítő technológiai problémák 
megoldása érdekében. A viszonylag rövid 
ideig tartó projektek esetében az olyan 
KKV-k innovációs igényeire kell 
koncentrálni, amelyek kiszervezik a kutatást 
a KTF-szereplőknek, és a projekteknek az 
érintett KKV-k számára egyértelmű 
felhasználási potenciállal kell rendelkezniük.

E rendszer az innovatív KKV-k kis 
csoportjainak létrehozását és munkáját
támogatja a közös vagy egymást kiegészítő 
technológiai problémák megoldása 
érdekében. A viszonylag rövid ideig tartó 
projektek esetében az olyan KKV-k 
innovációs igényeire kell koncentrálni, 
amelyek kiszervezik a kutatást a KTF-
szereplőknek, és a projekteknek az érintett 
KKV-k számára egyértelmű felhasználási 
potenciállal kell rendelkezniük.

Or. en
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Indokolás

A KKV-k támogatását szolgáló intézkedések közé kell tartozniuk azoknak a fokozott 
erőfeszítéseknek, melyek a KKV-ket arra ösztönzik, hogy hasonló kutatási és innovációs 
érdekeken alapuló kis csoportok létrehozásával együtt dolgozzanak.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás:61
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 2. 

pont

E rendszer az innovatív KKV-k kis 
csoportjait támogatja a közös vagy egymást 
kiegészítő technológiai problémák 
megoldása érdekében. A viszonylag rövid 
ideig tartó projektek esetében az olyan 
KKV-k innovációs igényeire kell 
koncentrálni, amelyek kiszervezik a kutatást 
a KTF-szereplőknek, és a projekteknek az 
érintett KKV-k számára egyértelmű 
felhasználási potenciállal kell rendelkezniük.

E rendszer az innovatív KKV-k és kézműves 
vállalkozások kis csoportjait támogatja a 
közös vagy egymást kiegészítő technológiai 
problémák megoldása érdekében. A 
viszonylag rövid ideig tartó projektek 
esetében az olyan KKV-k innovációs 
igényeire kell koncentrálni, amelyek 
kiszervezik a kutatást a KTF-szereplőknek, 
és a projekteknek az érintett KKV-k számára 
egyértelmű felhasználási potenciállal kell 
rendelkezniük.

Or. de

Indokolás

Az európai kézműves vállalkozások kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
munkahelyteremtésben, és kutatás révén növelniük kell versenyképességüket. A sokféle 
kézművestechnológia megőrzése és modernizálása a globális versenyben egyedülálló értéket 
teremt Európa számára, és kulcsszerepet játszik a lisszaboni folyamatban. Ezzel kapcsolatban 
lényeges hozzájárulást jelenthetnek az olyan programok, mint a CRAFT.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:62
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 2. 

pont

E rendszer a KKV-k szövetségeit támogatja 
az értéklánc adott ipari ágazatában vagy 
szegmensében működő több KKV számára 
közös problémák műszaki megoldásának 

E rendszer a KKV-k szövetségeinek 
létrehozását és munkáját támogatja az 
értéklánc adott ipari ágazatában vagy 
szegmensében működő több KKV számára 
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kifejlesztése érdekében a szükséges kutatás 
elvégzésén keresztül, például az 
egészségügy, a biztonság és a 
környezetvédelem területén az európai 
szabványok kidolgozása vagy az azokhoz 
való igazodás, illetve a szabályokban 
meghatározott követelmények betartása. A 
több évig tartó projekteket az olyan KKV-k 
szövetségeinek kell irányítania, amelyek 
tagjaik érdekében kiszervezik a kutatást a 
KTF-szereplőknek és a projektben több 
egyéni KKV-nek is részt kell vennie.

közös problémák műszaki megoldásának 
kifejlesztése érdekében a szükséges kutatás 
elvégzésén keresztül, például az 
egészségügy, a biztonság és a 
környezetvédelem területén az európai 
szabványok kidolgozása vagy az azokhoz 
való igazodás, illetve a szabályokban 
meghatározott követelmények betartása, 
valamint az újonnan megjelenő piacokra 
való bejutás támogatása, például az önálló 
pilóta nélküli rendszerek kereskedelmi 
alkalmazása terén. A több évig tartó 
projekteket az olyan KKV-k szövetségeinek 
kell irányítania, amelyek tagjaik érdekében 
kiszervezik a kutatást a KTF-szereplőknek 
és a projektben több egyéni KKV-nek is 
részt kell vennie.

Or. en

Indokolás

A KKV-k támogatását szolgáló intézkedések közé kell tartozniuk azoknak a fokozott 
erőfeszítéseknek, melyek a KKV-ket arra ösztönzik, hogy hasonló kutatási és innovációs 
érdekeken alapuló kis csoportok létrehozásával együtt dolgozzanak.

A pilóta nélküli rendszerek valódi gazdasági potenciálja a polgári, és nem a katonai 
alkalmazásokban rejlik. Bár több potenciális lehetőségről gyakran szólnak, a pilóta nélküli 
rendszerek jelenlegi alkalmazásai a polgári piacokon elenyésző. Ez részben a tudatosság, a 
megértés és a bizalom hiányának tudható be, amely a polgári piacokon, például az olaj- és 
gáziparban vagy a környezetvédelem terén mutatkozik. Oka továbbá, hogy a pilóta nélküli 
rendszerek gyártói/üzemeltetői sem ismerik fel e polgári ágazatok technológiai és működési 
igényeit.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:63
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Tevékenységek” cím, „A rendszerek 

közös jellemzői” alcím, 3a. francia bekezdés (új)

- Támogatást kapnak azok a nemzeti és 
regionális programok is, melyek 
finanszírozást nyújtanak a KKV-knek, hogy 
részt vegyenek ebben a tevékenységben.
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Or. es

Indokolás

A KKV-k érdekeit szolgáló cselekvések decentralizálása a nemzeti és regionális programokon 
keresztül hatékonyabbá teszi őket, így közelebb kerülnek hozzájuk, és jobban igazodnak e 
vállalkozások egyedi igényeihez.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:64
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Tevékenységek” cím, „A rendszerek 

közös jellemzői” alcím, 3b. francia bekezdés (új)

- Annak érdekében, hogy a K+F-et a 
kutatást végző, jelentős növekedési 
potenciállal rendelkező KKV-k körében 
fenntartható módon ösztönözzék, a 
Bizottság javaslatot tehet a 169. cikk szerint 
az EUREKA-val együttműködésben zajló 
kezdeményezésre1.
___________
1Pl. az „Eurostars” kezdeményezés.

Or. en

Indokolás

A 7. keretprogram „Kapacitások – A KKV-k javára végzett kutatás” egyedi programjára 
vonatkozó javaslatban nem említik a Bizottság, a tagállamok és az Eureka közötti 
együttműködést, melynek célja a hozzáférés javítása a jelentős növekedési potenciállal 
rendelkező KKV-k számára. A KKV-kra vonatkozó, jelenleg említett eszközök nem felelnek 
meg e kutatást végző KKV-k igényeinek.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:65
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Tevékenységek” cím, „A rendszerek 

közös jellemzői” alcím, 3c. francia bekezdés (új)

- A KKV-k kis csoportjai javára végzett 
kutatás. Az innovatív KKV-k kis 
csoportjainak támogatása a közös vagy 
egymást kiegészítő technológiai problémák 
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megoldása érdekében, a keretprogramon 
és/vagy kormányközi finanszírozási 
rendszereken, például a Bizottság, az EBB 
és az EBRD JEREMIE és JASPER 
kezdeményezésein keresztül.

Or. en

Indokolás

A JEREMIE és a JASPER a Bizottság, az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank kezdeményezése, amely az összes tagállamban kifejezetten a KKV-k 
támogatását célozza. A tagállam döntheti el, hogy belép-e a programba. A támogatás célja, 
hogy finanszírozáshoz jussanak, amire a KKV-k kutatásfejlesztéséhez van szükség. A Bizottság 
regionális innovációs politikára vonatkozó stratégiai iránymutatásai szerint a JEREMIE és a 
JASPER egymást kiegészítő jellege fontos.

Az EUREKA pedig a tagállamok és a Bizottság között zajló nemzetközi együttműködés, és a 
csúcstechnológiát alkalmazó KKV-knek nyújt támogatást.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:66
I. melléklet, „A KKV-k javára végzett kutatás” alcím, „Tevékenységek” cím, „A rendszerek 

közös jellemzői” alcím, 1a. bekezdés (új)
A KKV-k számára díjmentesen lehetne 
közvetlenül innovatív kereskedelmi 
termékekké alakítható tudást és know-how-
t nyújtani a KKV-knek szóló „tudásjegyek” 
nemzeti vagy regionális rendszerén 
keresztül, növelve ezáltal a KKV-k 
innovációs kapacitását. A KKV-knek szóló 
„tudásjegyek” tagállami szinten 
finanszírozott rendszerének alkalmazása 
hasznos eszköz lehet a tudás terjesztésének 
segítésében. A „tudásjegyek” kaphatnának 
EU támogatást, nevezetesen a kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogramból és a 
strukturális alapokból („regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás”).

Or. en

Indokolás

A KKV-knek szóló tudásjegyek rendszere a KKV-k támogatásának új mechanizmusát vezeti 
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be, a meglevő tudás felhasználásával és annak innovatív alkalmazásokba való áthelyezésével, 
és csökkenti az EU iparai és vállalkozásai közötti „tudásszakadékot”. Igen hasznos 
mechanizmus lehet, melyet például a 7. keretprogramból vagy a strukturális alapokból kell 
finanszírozni, és ezáltal kiegészíti a versenyképességi és innovációs program célkitűzéseit.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:67
I. melléklet, „A tudás régiói” alcím, „Megközelítés” cím, 3. bekezdés

A „Tudás régiói” a K+F-orientált regionális 
csoportosulások fejlesztésére irányuló 
optimális politikák és stratégiák 
meghatározásának és végrehajtásának 
támogatását tűzi ki célul. Ez különösen a 
regionális kutatási menetrendek 
helytállóságát és hatékonyságát javítja a 
kölcsönös tanuláson keresztül; javítja és 
erősíti az együttműködést a regionális 
csoportosulások között, és hozzájárul a 
meglévő K+F-orientált regionális 
csoportosulások fenntartható fejlődésének 
erősítéséhez és újak létrejöttének 
előmozdításához. Különösen a kereslet által 
irányított és probléma orientált, specifikus 
technológiai területekre vagy ágazatokra 
irányuló projekteket kell támogatni.

A „Tudás régiói” a K+F-orientált regionális 
csoportosulások fejlesztésére irányuló 
optimális politikák és stratégiák 
meghatározásának és végrehajtásának 
támogatását tűzi ki célul. Ez különösen a 
regionális kutatási menetrendek 
helytállóságát és hatékonyságát javítja a 
kölcsönös tanuláson keresztül; javítja és 
erősíti az együttműködést a regionális 
csoportosulások között, és hozzájárul a 
meglévő K+F-orientált regionális 
csoportosulások fenntartható fejlődésének 
erősítéséhez és újak létrejöttének 
előmozdításához. Különösen a kereslet által 
irányított és probléma orientált, specifikus 
technológiai területekre vagy ágazatokra 
irányuló projekteket kell támogatni, 
különösen akkor, ha már tapasztalható a 
regionális hatóságok, a fejlesztéssel 
foglalkozó intézmények, az egyetemek, a 
kutatóközpontok és az ipar közötti 
integráció.

Or. en

Indokolás

A regionális intézmények, hatóságok, egyetemek és az ipar közötti, valódi gyümölcsöző 
partnerségek kialakítása rendkívül nehéz és időigényes. Számos példa mutatja, hogy ezt több 
éves kemény munkával el lehet érni. Ebben a szakaszban a finanszírozások némelyikénél 
azokat alkalmazásokat kell prioritásnak tekinteni, melyeknél az ilyen gyümölcsöző 
partnerségek már láthatók, így biztosítható, hogy a finanszírozás a gazdasági célok elérésére 
összpontosul.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás:68
I. melléklet, „A tudás régiói” alcím, „Megközelítés” cím, 4. bekezdés

A cselekvés minden régióra – beleértve a 
konvergenciarégiókat is – kiterjed.

A cselekvés minden régióra (törlés) kiterjed, 
kellően figyelembe véve a 
konvergenciarégiók kutatóinak és fő 
érdekcsoportjainak igényeit.

Or. en

Indokolás

A konvergenciarégiók gyakran jelentős emberi erőforrásokkal rendelkeznek a kutatás terén, 
és a K+F beruházásban potenciálisan érdekelt helyi szereplők száma is nagy, de a tudatosság 
növelése és a helyi érdekcsoportok megfelelőbb koordinálása érdekében nagy szükségük van 
a fejlettebb régiók tapasztalatán alapuló, következetes regionális kutatási stratégiák 
kialakítására.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:69
I. melléklet, „A tudás régiói” alcím, „Megközelítés” cím, 4a. bekezdés (új)

Figyelmet kell fordítani az olyan, egymás 
melletti régiók közötti együttműködés 
különleges helyzetére, melyek között 
tagállamokat elválasztó határ húzódik. Az 
EU Interreg III programjaihoz hasonlóan, 
illetve a strukturális alapok területi 
célkitűzései alapján „a tudás régiói” 
programban szerepelniük kell a határokon 
átnyúló jelleg miatt jelentkező akadályokra 
vonatkozó megoldásoknak, valamint az 
adott kutatási területen a határokon 
átnyúló regionális együttműködés 
ösztönzését szolgáló mechanizmusoknak, 
függetlenül attól, hogy konvergencia- vagy 
regionális versenyképességi célkitűzés 
vonatkozik rájuk.

Or. en
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Indokolás

A regionális politikán belül a határokon átnyúló regionális politika eltérő jellemzőkkel, és az 
EU integráció szempontjából különös jelentőséggel bír, és megpróbál a tagállamok határain 
felülemelkedni. A tagállamok határain átnyúló innovációs együttműködés sajnos gyakran 
sikertelen, és ennek oka az adminisztratív és területi akadályokban keresendő. 

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:70
I. melléklet, „A tudás régiói” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 1. pont

• A regionális csoportosulások kutatási 
menetrendjeinek elemzése, fejlesztése és 
végrehajtása, valamint a csoportosulások 
közötti együttműködés. Ezek magukba 
foglalják a K+F-kapacitásra és prioritásokra 
vonatkozó elemzést és végrehajtási tervet. A 
projektek az előrejelzést, az összehasonlító 
értékelést vagy más olyan módszereket 
alkalmaznak, amelyek demonstrálják a várt 
hasznot, például az érintett regionális 
csoportosulások közötti megerősödött 
kapcsolatokat, az európai kutatási 
politikákban való optimális részvételt vagy a 
regionális fejlődésre gyakorolt nagyobb 
hatást.

• A regionális csoportosulások kutatási 
menetrendjeinek elemzése, fejlesztése és 
végrehajtása, valamint a csoportosulások 
közötti együttműködés. Ezek magukba 
foglalják a K+F-kapacitásra és prioritásokra 
vonatkozó elemzést és végrehajtási tervet. A 
projektek az előrejelzést, az összehasonlító 
értékelést vagy más olyan módszereket 
alkalmaznak, amelyek demonstrálják a várt 
hasznot, például az érintett regionális 
csoportosulások közötti megerősödött 
kapcsolatokat, az európai kutatási 
politikákban való optimális részvételt vagy a 
regionális fejlődésre gyakorolt nagyobb 
hatást. Projekteket lehet kialakítani a régiók 
közötti kísérleti intézkedésekkel 
kapcsolatban is. Ezek célja alapvetően a 
regionális alapok és más közösségi alapok 
közötti kiegészítő jelleg ösztönzése és 
fokozása.

Or. es

Indokolás

A cél nem csak a régiók közötti intézkedések által nyert tapasztalat kihasználása, hanem a 
regionális alapok és más nemzeti támogatások közötti lehetséges kiegészítő jelleg 
megvizsgálása is.
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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:71
I. melléklet, „A tudás régiói” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 2. pont

A magasan fejlett régiók által a kevésbé 
fejlett kutatási profillal rendelkező régióknak
nyújtott szakmai tanácsadás a K+F-re 
irányuló regionális csoportosulások 
építésével. Transznacionális regionális 
konzorciumok mozgósítják és fogják össze 
az egyetemek, az ipar és a kormányzat 
kutatási szereplőit a technológiai 
szempontból kevésbé fejlett régiók számára 
iránymutatás nyújtására.

A magasan fejlett régiók által a kevésbé 
fejlett kutatási profillal rendelkező régióknak 
nyújtott szakmai tanácsadás a K+F-re 
irányuló regionális csoportosulások 
építésével vagy a meglevő 
csoportosulásoknak a világpiacba való jobb 
integrálásával. Transznacionális regionális 
konzorciumok mozgósítják és fogják össze 
az egyetemek, az ipar és a kormányzat 
kutatási szereplőit a technológiai 
szempontból kevésbé fejlett régiók számára 
iránymutatás nyújtására.

Or. en

Indokolás

A meglevő csoportosulásokat regionális, nemzeti és nemzetközi szinten a hasonló kutatást 
végző szervezetekkel kialakított partnerségek révén tovább kell fejleszteni.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:72
I. melléklet, „A tudás régiói” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 3. pont

• A regionális gazdaságokban a kutatási 
szereplők és az intézmények integrációját a 
regionális csoportosulások szintjén 
megvalósított interakcióval javító 
kezdeményezések. Ezek magukba foglalnak 
a kutatásban érintettek és a helyi üzleti 
közösségek közötti kapcsolatot javító 
transznacionális intézkedéseket, valamint a 
regionális csoportosulások közötti megfelelő 
tevékenységeket.

• A regionális gazdaságokban a kutatási 
szereplők és az intézmények integrációját a 
regionális csoportosulások szintjén 
megvalósított interakcióval javító 
kezdeményezések. Ezek magukba foglalnak 
a kutatásban érintettek és a helyi üzleti 
közösségek közötti kapcsolatot javító 
transznacionális intézkedéseket, valamint a 
regionális csoportosulások közötti megfelelő 
tevékenységeket. Ezek a tevékenységek 
segíthetik a KTF területén mutatkozó 
egymást kiegészítő jellegek azonosítását, az 
integráció előnyeinek alátámasztása 
céljából.

Or. es
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Indokolás

A cél az egymás segítő hatások azonosítása, hogy az egymást kiegészítő jelleg előnyeit 
kiemeljék.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:73
I. melléklet, „A tudás régiói” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 3. pont 

A regionális gazdaságokban a kutatási 
szereplők és az intézmények integrációját a 
regionális csoportosulások szintjén 
megvalósított interakcióval javító 
kezdeményezések. Ezek magukba foglalnak 
a kutatásban érintettek és a helyi üzleti 
közösségek közötti kapcsolatot javító 
transznacionális intézkedéseket, valamint a 
regionális csoportosulások közötti megfelelő 
tevékenységeket.

A regionális gazdaságokban a kutatási 
szereplők és az intézmények integrációját a 
regionális csoportosulások szintjén 
megvalósított interakcióval javító 
kezdeményezések. Ezek magukba foglalnak 
a kutatásban érintettek és a helyi üzleti 
közösségek közötti kapcsolatot javító 
transznacionális intézkedéseket, valamint a 
regionális csoportosulások közötti megfelelő 
tevékenységeket, mint például a kis léptékű 
távérzékelést lehetővé tevő technológiák 
kifejlesztése több tudományágat érintő 
alkalmazásokhoz.

Or. en

Indokolás

A polgári pilóta nélküli rendszerekhez szükséges kutatási területek egyike a megfelelő 
alkalmazásokhoz szükséges távérzékelők kifejlesztése, melyek mérete, léptéke (és költsége) 
lehetővé teszi, hogy azokat meghatározott feladatra alkalmas, pilóta nélküli járműre szereljék.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:74
I. melléklet, „A tudás régiói” alcím, „Tevékenységek” cím, 2. bekezdés

Támogatni kell a szisztematikus és 
kölcsönös információcsere előmozdítására 
irányuló tevékenységeket, valamint a 
hasonló projektek közötti és adott esetben 
egyéb vonatkozó közösségi programokkal 
való kölcsönhatást (pl. elemző és szintetizáló 
workshopok, kerekasztalok, kiadványok).

Támogatni kell a szisztematikus és 
kölcsönös információcsere előmozdítására 
irányuló tevékenységeket, valamint a 
hasonló projektek közötti és adott esetben 
egyéb vonatkozó közösségi programokkal 
való kölcsönhatást (pl. elemző és szintetizáló 
workshopok, kerekasztalok, kiadványok), 
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valamint a harmadik országok részvételét, 
amennyiben ez az adott projekt 
célkitűzéseihez elengedhetetlen.

Or. en

Indokolás

A harmadik országok jelentősen hozzájárulhatnak a szakmai tanácsadás folyamatához és a 
legjobb gyakorlat cseréjéhez.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:75
I. melléklet, „Kutatási potenciál” alcím, „Célkitűzés” cím

A kibővült EU teljes kutatási potenciálja 
megvalósításának ösztönzése az EU 
konvergenciarégióiban és legkülső régióiban 
a kutatási potenciál felszabadításával és 
fejlesztésével, valamint kutatóik 
kapacitásainak erősítésével, segítve azokat 
az EU-szintű kutatási tevékenységekben 
való sikeres részvételben.

A kibővült EU meglevő vagy újonnan 
megjelenő, kiválósággal kapcsolatos teljes 
kutatási potenciálja megvalósításának 
ösztönzése az EU konvergenciarégióiban és 
legkülső régióiban a kutatási potenciál 
felszabadításával és fejlesztésével, valamint 
kutatóik kapacitásainak erősítésével, segítve 
azokat az EU-szintű kutatási 
tevékenységekben való sikeres részvételben.

Or. es

Indokolás

A cél nem csak a meglevő potenciál ösztönzése, hanem az újonnan megjelenő kiváló kutatók 
támogatása is.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:76
I. melléklet, „Kutatási potenciál” alcím, „Megközelítés” cím, 2. bekezdés

Az ilyen kutatócsoportok és a többi EU-
tagállamban működő kutatóközpontok 
közötti együttműködés megerősítése és 
kiterjesztése nagyban hozzájárul a 
kedvezményezett kutatócsoportokban rejlő 
potenciál kiaknázásához és ezzel hosszú 

Az ilyen kutatócsoportok és a többi EU-
tagállamban működő kutatóközpontok 
közötti együttműködés megerősítése és 
kiterjesztése nagyban hozzájárul a 
kedvezményezett kutatócsoportokban rejlő 
potenciál kiaknázásához és ezzel hosszú 
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távú fenntartható fejlődésükhöz. Nemzetközi 
ismertségük és elismertségük, vezetői 
potenciáljuk és tudósaik minőségének 
javításával növekszik a kutatócsoportok 
láthatósága, és hatékonyabban részt tudnak 
venni az Európai Kutatási Térségben.

távú fenntartható fejlődésükhöz. E 
kutatóközpontok közé tartozhatnak az 
akadémiai vagy az ipar által működtetett 
kutatóközpontok és csoportosulások, 
például a különböző meghatározott 
tudományágak, így a pilóta nélküli 
rendszerek terén tevékenykedő kiválósági 
központok. Nemzetközi ismertségük és 
elismertségük, vezetői potenciáljuk és 
tudósaik minőségének javításával növekszik 
a kutatócsoportok láthatósága, és 
hatékonyabban részt tudnak venni az 
Európai Kutatási Térségben.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ezek a tevékenységek elég tágak legyenek a kutatóközpontok bizonyos körének 
elismeréséhez, és ne korlátozódjanak az egyetemeken működő kutatóközpontokra. Figyelembe 
kell venni az együttműködő egyetemi/ipari központokat és a kutatási csoportosulásokat is.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:77
I. melléklet, „Kutatási potenciál” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 2. pont

a bejövő tapasztalt kutatók felvétele a 
kiválasztott központokba a tudásátadás 
folyamatában és/vagy a kutatók képzésében 
való részvétel, illetve az anyaországot 
korábban elhagyó kutatók visszatérésének 
ösztönzése érdekében;

a bejövő tapasztalt kutatók felvétele a 
kiválasztott, jelenlegi vagy újonnan 
megjelenő kiválósági központokba a 
tudásátadás folyamatában és/vagy a kutatók 
képzésében való részvétel, illetve az 
anyaországot korábban elhagyó kutatók 
visszatérésének ösztönzése érdekében;

Or. es

Indokolás

Az ösztönözni kívánt potenciál nem korlátozódhat arra, ami már létezik; ellenkezőleg, a 
kimagasló kutatók ugyanígy támogatást igényelnek, amikor tehetségük megmutatkozik.
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:78
I. melléklet, „Kutatási potenciál” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 3. pont

kutatási felszerelések beszerzése és 
kifejlesztése a kiválasztott kutatóközpontok
számára;

kutatási felszerelések beszerzése és 
kifejlesztése, valamint fizikai környezet 
kialakítása a kiválasztott, meglevő vagy 
újonnan megjelenő kiválósági központok
számára, a stratégiai partnerség keretében 
zajló kutatási programok támogatásának 
segítése érdekében;

Or. es

Indokolás

A kutatási tevékenységekkel járó anyagi szükségleteket gyakran figyelmen kívül hagyják vagy 
alulbecsülik, ám ezeket teljesíteni kell, ha a tevékenység céljait el kívánják érni.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:79
I. melléklet, „Kutatási potenciál” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 3. pont

kutatási felszerelések beszerzése és 
kifejlesztése a kiválasztott kutatóközpontok 
számára;

kutatási felszerelések beszerzése és 
kifejlesztése a kiválasztott kutatóközpontok 
számára:
1. Kutatási felszerelések közvetlen 
beszerzése vagy korszerűsítése (legfeljebb 1 
millió EUR). A konvergenciarégiók egyéni 
kutatócsoportjai és az európai kiválósági 
központok (melyeket az 5. keretprogram 
során választottak ki) finanszírozást 
kérhetnek a kutatási felszerelések 
beszerzéséhez vagy modernizálásához. A 
finanszírozás nyújtása a kérelmező csoport 
értékelésétől, a felszerelés felhasználásával 
kapcsolatos tervektől és az európai 
hozzáadott érték létrehozásától függene. A 
strukturális alapokhoz kapcsolódó 
pályázatok prioritást kapnának. A 
finanszírozást támogatás formájában 
nyújtanák.
2. A 7. keretprogram keretében zajló 
projektekhez kapcsolódó kutatási 
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felszerelések beszerzése vagy modernizálása 
(legfeljebb 1 millió EUR). A 
konvergenciarégiók kutatócsoportjai a 7. 
keretprogram keretében zajló kutatási
projekt finanszírozása iránt közösen, 
konzorcium által benyújtott pályázatokkal 
együtt egyénileg kérhetik a kutatási 
felszerelések beszerzésének vagy 
modernizálásának finanszírozását. A 
kérelmet a konzorcium koordinátorának 
kell elfogadnia. A felszerelések külön 
finanszírozásának nyújtása a 
finanszírozásnak a projekt során történő 
felhasználásától függene. További 
finanszírozást támogatás formájában 
lehetne nyújtani.
3. A konvergenciarégiókban annak az 
elvnek az elfogadása, hogy a támogatás 
időtartama alatt, azaz a korábbi öt évvel 
ellentétben három év alatt lehetséges a 
kutatási felszerelések teljes 
értékcsökkenése.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes a Green/efa Csoport nevében

Módosítás:80
I. melléklet, „Kutatási potenciál” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. bekezdés, 4. pont

workshopok és konferenciák szervezése a 
nemzeti és nemzetközi szintű tudásátadás 
megkönnyítése érdekében, a kiválasztott 
központok saját kutatószemélyzete és más 
országokból meghívott kutatók bevonásával, 
a kiválasztott központok nemzetközi képzési 
kapacitásának és hírnevének fejlesztése 
keretében; a rendszer kertében kiválasztott 
központok kutatószemélyzetének 
nemzetközi konferenciákon vagy rövid távú 
képzéseken való részvétele a tudásmegosztás 
és a hálózatépítés érdekében és egy sokkal 
inkább nemzetközi környezettel való 
találkozás biztosítása érdekében;

workshopok és konferenciák szervezése a 
nemzeti, regionális és nemzetközi szintű 
tudásátadás megkönnyítése érdekében, a 
kiválasztott központok saját 
kutatószemélyzete és más országokból 
meghívott kutatók bevonásával, a 
kiválasztott központok nemzetközi képzési 
kapacitásának és hírnevének fejlesztése 
keretében; a rendszer kertében kiválasztott 
központok kutatószemélyzetének 
nemzetközi konferenciákon vagy rövid távú 
képzéseken való részvétele a tudásmegosztás 
és a hálózatépítés érdekében és egy sokkal 
inkább nemzetközi környezettel való 
találkozás biztosítása érdekében;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás:81
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 2. bekezdés

Az európai társadalmak fejlődése 
nagymértékben függ attól, hogy mekkora 
kapacitással rendelkeznek a tudás 
létrehozására, kiaknázására és terjesztésére, 
és ebből kiindulva mennyire képesek 
folyamatos innovációra. A tudományos 
kutatás ebben a tekintetben kulcsszerepet 
játszik és a jövőben is a növekedés, a jólét és 
a fenntartható fejlődés egyik motorjaként 
kell működnie.

Az európai társadalmak fejlődése 
nagymértékben függ attól, hogy mekkora 
kapacitással rendelkeznek a tudás 
létrehozására, kiaknázására és terjesztésére,
és ebből kiindulva mennyire képesek 
folyamatos innovációra. Az új tudás a 
társadalom egészében alakul ki, de annak 
létrejöttében a kutatás – oktatás –
innováció „tudásháromszög” játssza a 
kulcsszerepet. A tudományos kutatás ebben 
a tekintetben kulcsszerepet játszik és a 
jövőben is a növekedés, a jólét és a 
fenntartható fejlődés egyik motorjaként kell 
működnie.

Or. pl

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a tudás létrejöttének folyamata a társadalom egészében zajlik, és bár
ennek a folyamatnak a kutatás és a kutató szervezetek a legfontosabb elemei, a kutatás, az 
oktatás és az innováció közötti összeköttetések és kapcsolatok is kulcsszerepet töltenek be.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes a Green/efa Csoport nevében

Módosítás:82
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 3. bekezdés

E cél elérése érdekében rendkívül fontos, 
hogy sikeres és kiaknázható kutatást 
eredményező társadalmi és kulturális 
környezet jöjjön létre. Ez azt jelenti, hogy 
figyelembe kell venni a megalapozott 
társadalmi aggodalmakat és szükségleteket, 
aminek következtében egy elkötelezettebb és 
jobban tájékozott közvéleménnyel folytatott, 
fejlettebb demokratikus vita alakulhat ki, és 

E cél elérése érdekében rendkívül fontos, 
hogy sikeres és kiaknázható kutatást 
eredményező társadalmi és kulturális 
környezet jöjjön létre. Ez azt jelenti, hogy 
figyelembe kell venni a megalapozott 
társadalmi aggodalmakat és szükségleteket, 
aminek következtében egy elkötelezettebb és 
jobban tájékozott közvéleménnyel folytatott, 
fejlettebb demokratikus vita alakulhat ki, és 



AM\619606HU.doc 55/78 PE 374.088v02-00

külső fordítás

HU

kedvezőbbek lehetnek a feltételei a 
tudományos kérdésekkel kapcsolatos 
kollektív döntéseknek. Ennek keretében 
kedvező környezet jön létre a tudományos 
elhivatottság számára, új lendületet kapnak a 
kutatási befektetések, és ennek nyomán 
erősödik a tudás terjesztése, amire a 
lisszaboni stratégia is épül.

kedvezőbbek lehetnek a feltételei a 
tudományos kérdésekkel kapcsolatos 
kollektív döntéseknek. A civil társadalmi 
szervezeteknek lehetőséget kell biztosítani a 
kutatási igényeik kiszervezésére. Ennek 
keretében kedvező környezet jön létre a 
tudományos elhivatottság számára, új 
lendületet kapnak a kutatási befektetések, és 
ennek nyomán erősödik a tudás terjesztése, 
amire a lisszaboni stratégia is épül.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság fogalommeghatározása szerinti civil társadalmi szervezeteknek (lásd az 
Európai Bizottság CONNEX adatbázisát) lehetőséget kell biztosítani kutatási projektjeik 
kiszervezésére, hogy tudományos igényeiket kielégíthessék.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:83
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 3. bekezdés 

E cél elérése érdekében rendkívül fontos, 
hogy sikeres és kiaknázható kutatást 
eredményező társadalmi és kulturális 
környezet jöjjön létre. Ez azt jelenti, hogy 
figyelembe kell venni a megalapozott 
társadalmi aggodalmakat és szükségleteket, 
aminek következtében egy elkötelezettebb és 
jobban tájékozott közvéleménnyel folytatott, 
fejlettebb demokratikus vita alakulhat ki, és 
kedvezőbbek lehetnek a feltételei a 
tudományos kérdésekkel kapcsolatos 
kollektív döntéseknek. Ennek keretében 
kedvező környezet jön létre a tudományos 
elhivatottság számára, új lendületet kapnak a 
kutatási befektetések, és ennek nyomán 
erősödik a tudás terjesztése, amire a 
lisszaboni stratégia is épül.

E cél elérése érdekében rendkívül fontos, 
hogy sikeres és kiaknázható kutatást 
eredményező társadalmi és kulturális 
környezet jöjjön létre. Ez azt jelenti, hogy 
figyelembe kell venni a megalapozott 
társadalmi aggodalmakat és szükségleteket, 
aminek következtében egy elkötelezettebb és 
jobban tájékozott közvéleménnyel folytatott, 
fejlettebb demokratikus vita alakulhat ki, és 
kedvezőbbek lehetnek a feltételei a 
tudományos kérdésekkel kapcsolatos 
kollektív döntéseknek. Ennek keretében 
kedvező környezet jön létre a tudományos 
elhivatottság számára, új lendületet kapnak a 
kutatási befektetések, és ennek nyomán 
erősödik a tudás terjesztése, amire a 
lisszaboni stratégia is épül. E tevékenység 
arra is törekszik, hogy a tudományos 
életben véghez vigye a nők teljes 
integrációját.

Or. es
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Indokolás

Tekintve, hogy a nők még mindig alulreprezentáltak, a keretprogramnak és a kapcsolódó 
programoknak egyebek között törekedniük kell jelenlétük növelésére a tudományos és 
technológiai körökben, mivel az EU-nak erre van szüksége.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Green/efa csoport nevében

Módosítás:84
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 5. bekezdés

Legelőször a társadalmainkat fenyegető 
tudományos szakadék létrejöttének veszélyét 
kell elhárítani. A tudományos szakadék 
elválasztja a megfelelő tudáshoz hozzáférni 
nem képes többséget a tudáshoz hozzáférni 
képes kisebbségtől, a kutatáspolitikai 
érdekérvényesítésre nem képeseket az erre 
képesektől. Ez a helyzet azt eredményezi, 
hogy az állampolgárok bizonytalan érzéseket 
táplálnak a tudományból és a technológiából 
származó lehetséges előnyökkel 
kapcsolatban, és ezzel alávetik őket a 
közvélemény akaratának. Egyrészt szívesen 
fogadnak még több kutatást a jelenleg 
problémát jelentő kérdések (betegségek, 
szennyezés, járványok, munkanélküliség 
stb.) megoldása és lehetséges hatásaik 
jövőbeli jobb előrejelzése érdekében. 
Másrészt a fentiek ellenére gyanakvással 
tekintenek a tudomány egyes felhasználási 
módjaira és félnek attól, hogy a 
döntéshozatali folyamatok során a 
hagyományos érdekek esetleges sérülhetnek.

Legelőször a társadalmainkat fenyegető 
tudományos szakadék létrejöttének veszélyét 
kell elhárítani. A tudományos szakadék 
elválasztja a megfelelő tudáshoz hozzáférni 
nem képes többséget a tudáshoz hozzáférni 
képes kisebbségtől, a kutatáspolitikai 
érdekérvényesítésre nem képeseket az erre 
képesektől. Ez a helyzet azt eredményezi, 
hogy az állampolgárok bizonytalan érzéseket 
táplálnak a tudományból és a technológiából 
származó lehetséges előnyökkel 
kapcsolatban, és ezzel alávetik őket a 
közvélemény akaratának. Egyrészt szívesen 
fogadnak még több kutatást a jelenleg 
problémát jelentő kérdések (betegségek, 
szennyezés, járványok, munkanélküliség 
stb.) megoldása és lehetséges hatásaik 
jövőbeli jobb előrejelzése érdekében. 
Másrészt a fentiek ellenére gyanakvással 
tekintenek a tudomány egyes felhasználási 
módjaira és félnek attól, hogy a 
döntéshozatali folyamatok során a 
hagyományos érdekek esetleges sérülhetnek.
A kutatás csak akkor lesz sikeres, ha a 
polgárok meg vannak győződve, hogy 
aggályaikkal kellően foglalkoznak, és etikai 
korlátaikat tiszteletben tartják.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat olyan benyomást kelt, hogy a fő problémát a közvélemény meggyőzése 
jelenti. Másrészről nagyon fontos, hogy a tudósok meghallgassák a társadalom aggályait, és 
tiszteletben tartsák a korlátokat.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás:85
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 6. bekezdés, 3. pont

a tudomány világának a mindennapi 
gazdasági és társadalmi valóságtól való 
érzékelhető elzártsága;

a tudomány világának a mindennapi 
gazdasági és társadalmi valóságtól való 
érzékelhető elzártsága és az, hogy a tudósok
érzékelhetően egyre inkább különböző 
érdekcsoportok indokolatlan befolyása alatt 
állnak;

Or. en

Indokolás

A közvélemény tudománnyal kapcsolatos általános elképzeléseivel az egyik probléma, hogy 
egyre szkeptikusabb a tudósok pártatlanságát és objektivitását illetően, számos nagy 
nyilvánosságot kapó területen (pl. orvosi kutatás és biotechnológia), melyeknél a tét nagy. Az 
EU úgy léphet fel ezzel kapcsolatban, hogy a finanszírozási forrásokat és a tudományos 
kutatás folyamatát befolyásoló nyomásokat átláthatóbbá teszi, és ezáltal kedvezőbb légkört 
teremt a virágzó tudomány számára.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:86
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 6. bekezdés, 4a. és 4b. 

pont (új)

bizonytalanság a tudományos közösség 
körében a tekintetben, hogyan lehet adott 
személy tudományos szakértői szerepét és a 
többi polgárral egyenlő feltételek mellett 
betöltött polgári szerepét összehangolni;
kétségek a kutatók gazdasági és egyéb 
anyagi érdekeltségektől való 
függetlenségével kapcsolatban.

Or. da

Indokolás

Az egyes kutatók és kutatóközpontok gazdasági és egyéb (jogi) érdekeltségéről szóló nyílt 
viták hiánya a nagyközönség kutatásba és annak eredményeibe vetett bizalmának jelentős 
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akadálya lehet. Ezek a kérdések a társadalmon belüli fejlemények miatt váltak aktuálissá, 
melyek révén növekvő hangsúlyt fektetnek a kutatás felhasználására, miközben a kutatás külső 
finanszírozása megnőtt, és így nem csak a kutatási területeket befolyásolja, hanem a kutatás 
elvégzésének mikéntjét is.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:87
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 6. bekezdés, 4c. pont 

(új)

a nyilvánosság számára elérhető, nem 
megfelelő formában megadott tudományos 
információk.

Or. es

Indokolás

Az egyik tényező, amely szélesítheti a tudomány és a társadalom közötti szakadékot, a 
tudományos információ jellege, amelyet – bár nyilvánosan hozzáférhető – olyan bonyolult 
kifejezésekkel fogalmaznak meg, hogy így hozzáférhetetlen marad. A rendelkezésre bocsátott
információnak olyannak kell lennie, hogy a társadalom azt megérthesse és felhasználhassa.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:88
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 7. bekezdés, 4. francia 

bekezdés

- a tudományos műveltséggel rendelkezők és 
az ezzel nem rendelkezők közötti szakadék 
áthidalása, a tudományos kultúrára való 
nyitottság ösztönzése a polgárok közvetlen 
közelében (segítségül hívva a városokat, a 
régiókat, az alapítványokat, a tudományos 
központokat, stb.);

- a tudományos műveltséggel rendelkezők és 
az ezzel nem rendelkezők közötti szakadék 
áthidalása, a tudományos kultúrára való 
nyitottság ösztönzése a polgárok közvetlen 
közelében (segítségül hívva a városokat, a 
régiókat, az alapítványokat, a tudományos 
központokat, múzeumokat, civil társadalmi 
szervezeteket stb.);

Or. es

Indokolás

A múzeumoknak és a meglevő civil társadalmi szervezeteknek a fenti cél érdekében a 
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tudományos központokkal együtt kell szerepelniük a zárójelen belül.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:89
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 7. bekezdés, 4a. 

francia bekezdés (új)

- a kutatás társadalmi vonatkozásaival 
kapcsolatos vita és megbeszélés ösztönzése 
a kutató közösségben

Or. da

Indokolás

A kutatóközösség és a társadalom többi része közötti kölcsönös megértés egyik legfőbb 
akadálya az, hogy a kutatóközösségben nem kerül sor a kutatás társadalmi vonatkozásainak, 
például az új technológia etikai szempontjainak vagy következményeinek megvitatására.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:90
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 7. bekezdés, 4b. 

francia bekezdés (új)

- az európai kutatási és innovációs rendszer 
irányításának jobbá tételét szolgáló 
megoldások keresése;

Or. es

Indokolás

Az irányítás rendkívül fontos a K+F terén.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás:91
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 7. bekezdés, 6. francia 

bekezdés

- a tudományról és a kutatókról mindenki - a tudományról és a kutatókról mindenki 
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számára – különösen a fiatalok számára –
érthető kép közvetítése;

számára – különösen a fiatalok számára –
hiteles és érthető kép közvetítése;

Or. en

Indokolás

A tudományos és különösen a felderítő kutatási eredmények hitelességét a szkeptikus 
közvélemény egyre inkább megkérdőjelezi, amely úgy látja, hogy a tudósok nem tudnak 
ellenállni a megvásárolhatóságnak vagy a karrierizmusnak. Az EU lépéseket tehet a 
rémhírterjesztés elleni küzdelem, valamint a nagyközönség európai tudományba vetett 
bizalmának helyreállítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:92
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 7. bekezdés, 7. francia 

bekezdés

- a nők tudományos karrierépítésének és 
tudományos tehetségének az egész 
társadalom javára történő jobb 
felhasználásának segítése;

- a nők tudományos karrierépítésének és 
tudományos tehetségének az egész 
társadalom javára történő jobb 
felhasználásának előmozdítása;

Or. es

Indokolás

Ebben az összefüggésben a „segítéssel” szemben jobb volna „előmozdításról” beszélni.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás:93
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, 7. bekezdés, 8a. 

francia bekezdés (új)

– együttműködés a nem haszonszerzés 
céljából végzett gyógyszerfejlesztési 
kezdeményezésekkel.

Or. en
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Indokolás

A nem haszonszerzés céljából végzett kutatásnak elsődleges fontosságúnak kell lennie az 
állami alapok számára.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás:94
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Első cselekvési 

irányvonal: a tudomány és a társadalom kapcsolatának dinamikusabb irányítása” alcím, 1. 
pont, 1. francia bekezdés

– az európai politikai döntéshozatal 
érdekében a tudományos tanácsadás és 
szakértelem felhasználásának javítása és 
hatásának nyomon követése, valamint 
gyakorlati eszközök és rendszerek (pl. 
elektronikus hálózatok) kidolgozása;

– azon szakemberek és tisztviselők 
továbbképzésének segítése, akik a 
tagállamokban és régiókban a támogatási 
és kutatási programokat igazgatják, 
egységes módszerekre és a legjobb 
gyakorlat megértésére törekedve;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás:95
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Első cselekvési 

irányvonal: a tudomány és a társadalom kapcsolatának dinamikusabb irányítása” alcím, 1. 
pont, 2. francia bekezdés

- a bizalom és az önszabályozás 
előmozdítása a tudományos közösségben;

- a demokratikus elszámoltathatóság, a 
bizalom és az önszabályozás előmozdítása a 
tudományos közösségben;

Or. en

Indokolás

A közvélemény tudománnyal kapcsolatos általános elképzeléseivel az egyik probléma, hogy 
egyre szkeptikusabb a tudósok pártatlanságát és objektivitását illetően, számos nagy 
nyilvánosságot kapó területen (pl. orvosi kutatás és biotechnológia), melyeknél a tét nagy. Az 
EU úgy léphet fel ezzel kapcsolatban, hogy a finanszírozási forrásokat és a tudományos 
kutatás folyamatát befolyásoló nyomásokat átláthatóbbá teszi, és ezáltal kedvezőbb légkört 
teremt a tudomány virágzása számára.
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Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás:96
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Első cselekvési 

irányvonal: a tudomány és a társadalom kapcsolatának dinamikusabb irányítása” alcím, 1. 
pont, 2. francia bekezdés

– a bizalom és az önszabályozás 
előmozdítása a tudományos közösségben;

– a bizalom és az önszabályozás 
előmozdítása a tudományos közösségben, a 
tudományos biztosítékokra vonatkozó 
alapvető kritériumok újrafogalmazásával és 
terjesztésével;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes a Green/Efa Csoport nevében

Módosítás:97
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Első cselekvési 

irányvonal: a tudomány és a társadalom kapcsolatának dinamikusabb irányítása” alcím, 1. 
pont, 3. francia bekezdés

- az információ terjesztésével kapcsolatos 
vita ösztönzése, beleértve a tudományos 
eredményekhez való hozzáférést és a 
tudományos publikációk jövőjét.

- az információ terjesztésével kapcsolatos 
vita ösztönzése, beleértve a tudományos 
eredményekhez való hozzáférést és a 
tudományos publikációk jövőjét, illetve egy 
európai tudásbank létrehozása.

Or. en

Indokolás

Az európai kutatás hatékonyabb lenne, ha a korábbi kutatási eredményeket szélesebb körben 
tennék elérhetővé. Az Európai Tudásbank a kutatási eredményeknek szabadon hozzáférhető 
könyvtára lenne, miután a projekt hivatalos lezárásának dátumától számított tilalmi idő eltelt, 
kivéve, ha egy projekt esetében komolyan indokolható ennek ellenkezője.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer a Green/Efa Csoport nevében

Módosítás:98
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Első cselekvési 

irányvonal: a tudomány és a társadalom kapcsolatának dinamikusabb irányítása” alcím, 2. 
pont, bevezető rész
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A társadalmi törekvéseket és aggodalmakat, 
illetve az etikai alapelveket jobban integrálni 
kell a kutatási folyamat egészébe, 
biztonságosabb és konstruktívabb 
környezetet hozva létre a kutatók és az egész 
társadalom számára. Két vonatkozás 
kerülhet szóba:

A társadalmi törekvéseket és aggodalmakat, 
illetve az etikai alapelveket jobban integrálni 
kell a kutatási folyamat egészébe, 
biztonságosabb és konstruktívabb 
környezetet hozva létre a kutatók és az egész 
társadalom számára, illetve az alapvető 
jogok figyelembevételével meghatározva az 
etikai szempontból helytálló kutatás 
alapvonalait. Két vonatkozás kerülhet 
szóba:

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a program tudománnyal és társadalommal foglalkozó részében 
ismételten megerősítse az etikai korlátokhoz való igazodást.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:99
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Első cselekvési 

irányvonal: a tudomány és a társadalom kapcsolatának dinamikusabb irányítása” alcím, 2. 
pont, 2a. francia bekezdés (új)

- Nagyobb hangsúly fektetése a 
kutatóközösségen belül a kutatás 
társadalmi vonatkozásairól folytatott vitára.

Or. da

Indokolás

A kutatóközösség és a társadalom többi része közötti kölcsönös megértés egyik legfőbb 
akadálya az, hogy a kutatás társadalmi vonatkozásainak, például az új technológia etikai 
szempontjainak vagy következményeinek megvitatására a kutatóközösségben nem kerül sor. 
Ez olyan megközelítéssel ellensúlyozható, melynek célja, hogy maga a kutatóközösség 
megértse a kutatás társadalmi vonatkozásait.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:100
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Első cselekvési 

irányvonal: a tudomány és a társadalom kapcsolatának dinamikusabb irányítása” alcím, 3. 
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pont

A tudomány és a társadalom közötti 
kapcsolat megfelelő politikák segítségével 
történő kezelése érdekében ki kell 
szélesíteni, meg kell szilárdítani és európai 
szinten terjeszteni kell a tudománytörténet, 
a tudományszociológia és a 
tudományfilozófia által összegyűjtött 
ismereteket. Ebből a célból az említett 
tudományágak képviselőinek hálózatokat 
kell létrehozniuk a kutatás és az európai 
társadalom és identitás építésében a 
tudomány valós részvételét felfedni képes 
vita strukturálása érdekében, külön 
hangsúlyt fektetve a következőkre:

A tudomány és a társadalom közötti 
kapcsolat megfelelő politikák segítségével 
történő kezelése érdekében ki kell 
szélesíteni, meg kell szilárdítani és európai 
szinten terjeszteni kell a történelem során, a 
tudományos és technológiai örökségben és
a tudományszociológia és a 
tudományfilozófia által összegyűjtött 
ismereteket. Ebből a célból az említett 
tudományágak képviselőinek hálózatokat 
kell létrehozniuk a kutatás és az európai 
társadalom és identitás építésében a 
tudomány valós részvételét felfedni képes 
vita strukturálása érdekében, külön 
hangsúlyt fektetve a következőkre:

- a tudomány, a demokrácia és a jog közötti 
kapcsolat;

- a tudomány, a demokrácia és a jog közötti 
kapcsolat;

- a tudományos-technológiai etikával 
kapcsolatos kutatás;

- a tudományos-technológiai etikával 
kapcsolatos kutatás;

- a tudomány és a kultúra egymásra hatása; - a tudomány és a kultúra egymásra hatása;
- a tudósok szerepe és a róluk alkotott kép. - a tudomány terén tevékenykedő férfiak és 

nők szerepe és a róluk alkotott kép;
- hogyan lehet a tudományt a társadalom 
számára érthetőbbé tenni és a nyilvános 
vitát elősegíteni.

Or. es

Indokolás

A tudományos és technológiai örökség a történelem előtti időkre nyúlik vissza, és annak 
átadása a történelem során zajlott. A tudás ezen felül nem maradhat a tudományos elit 
birtokában, amely azt érti és kezeli; meg kell találni a módját, hogy a tudomány közelebb 
kerüljön a társadalomhoz, azáltal, hogy a tudás érthetőbb területévé teszik.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:101
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Első cselekvési 

irányvonal: a tudomány és a társadalom kapcsolatának dinamikusabb irányítása” alcím, 3. 
pont, bevezető rész
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A tudomány és a társadalom közötti 
kapcsolat megfelelő politikák segítségével 
történő kezelése érdekében ki kell 
szélesíteni, meg kell szilárdítani és európai 
szinten terjeszteni kell a tudománytörténet, a 
tudományszociológia és a tudományfilozófia 
által összegyűjtött ismereteket. Ebből a 
célból az említett tudományágak 
képviselőinek hálózatokat kell létrehozniuk 
a kutatás és az európai társadalom és 
identitás építésében a tudomány valós 
részvételét felfedni képes vita strukturálása 
érdekében, külön hangsúlyt fektetve a 
következőkre:

A tudomány és a társadalom közötti 
kapcsolat megfelelő politikák segítségével 
történő kezelése érdekében ki kell 
szélesíteni, meg kell szilárdítani és európai 
szinten terjeszteni kell a tudománytörténet, a 
tudományszociológia és a tudományfilozófia 
által összegyűjtött ismereteket. Ebből a 
célból az említett tudományágak 
képviselőinek hálózatokat kell létrehozniuk 
a kutatás és az európai társadalom és 
identitás építésében a tudomány valós 
részvételét felfedni és ahhoz hozzájárulni 
képes vita strukturálása érdekében, külön 
hangsúlyt fektetve a következőkre:

Or. da

Indokolás

Hangsúlyozza, hogy az általában a társadalommal folytatott párbeszéd lehetőséget nyújt a 
belső vitára, illetve mind általában véve társadalomban, mind a tudományos közösségben 
megjelenő új nézőpontok figyelembevételére is.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:102
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Első cselekvési 

irányvonal: a tudomány és a társadalom kapcsolatának dinamikusabb irányítása” alcím, 4. 
pont, 3a. francia bekezdés (új)

- annak megvitatása, hogyan képesek az 
egyetemek az üzleti alapon végzett kutatást 
összeegyeztetni a hagyományos 
szerepükkel, ami a tudás független 
előállítása a társadalom egészének 
hasznára.

Or. da

Indokolás

Elengedhetetlen az egyetemek azon szerepébe vetett bizalom fenntartása, hogy ők a tudás 
független előállítását végzik a társadalom egészének hasznára. Ennek megfelelően az 
elüzletiesedés fokozódásával az egyetemek egyre inkább kényszerhelyzetbe kerülnek. Az 
egyetemek Európa-szerte egyre inkább arra kényszerülnek, hogy kezeljék és dokumentálják 
ezeket a kényszerhelyzeteket.
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Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:103
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Harmadik cselekvési 

irányvonal: a tudomány és a társadalom párbeszéde” alcím, 1. francia bekezdés

- a tudományos szaksajtó megbízható és 
kellő időben történő tájékoztatása, beleértve 
az európai tudományos sajtó számára 
információforrás kifejlesztésének 
támogatását;

- a sajtó és egyéb médiumok megbízható és 
kellő időben történő tájékoztatása a 
tudománnyal kapcsolatban;

Or. es

Indokolás

Az európai tudományos sajtót szolgáló információforrás létrehozása nem tűnik jó ötletnek.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:104
I. melléklet, „Tudomány a társadalomban” alcím, „Megközelítés” cím, „Harmadik cselekvési 
irányvonal: a tudomány és a társadalom párbeszéde” alcím, 6a. és 6b. francia bekezdés (új)

- a tudományos közösség a kutatás 
eredményeit és a kutatással kapcsolatos 
problémákat megfelelőbben közölje mind a 
politikai döntéshozókkal, mind a 
nyilvánossággal, hogy megfelelő ismeretek 
birtokában vehessenek részt a tudományos 
politikával kapcsolatos vitában;
- az általában a társadalommal 
kommunikáló kutatók ösztönzése arra, 
hogy legyenek nyitottabbak a kutatásuk 
alapjául szolgáló feltevések és értékek, 
bizonytalanságok és lehetséges gazdasági 
érdekek tekintetében.

Or. da

Indokolás

1: A tudás alapú társadalom növekedése és a kutatásnak a társadalom fejlődésében betöltött
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növekvő szerepe miatt egyre fontosabb, hogy a kutatók jobban tudják eredményeiket a 
külvilág felé kommunikálni. Ez előfeltétel Európa számára, ha a tudásgazdaságban képes 
akar lenni potenciáljának kihasználására;

2: Az utóbbi években rendszereket hoztak létre az érdekeltségi nyilatkozatok megtételére, 
különösen az orvostudomány területén, és egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy ezt más 
területekre is kiterjesszék; ez azt is jelenti, hogy elvek kidolgozására és kialakítására van 
szükség.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás:105
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” alcím, „Célkitűzés” cím, 1. 

bekezdés

A versenyképessé váláshoz és 
világviszonylatban vezető szerep 
betöltéséhez az Európai Közösségnek erős 
és következetes nemzetközi tudományos és 
technológiai politikára van szüksége.

A versenyképessé váláshoz és 
világviszonylatban vezető szerep 
betöltéséhez az Európai Közösségnek erős 
és következetes nemzetközi tudományos és 
technológiai politikára van szüksége. A 
nemzetközi együttműködésről átfogó 
stratégia fog készülni, amely felöleli a 
keretprogram különböző egyedi programjai 
keretében végzett összes nemzetközi 
cselekvést.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi együttműködés a felderítő kutatás területén is lényeges.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás:106
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” alcím, „Célkitűzés” cím, 2. 

bekezdés, 1. francia bekezdés

- Európa versenyképességének támogatása 
harmadik országokkal fennálló stratégiai 
partnerségeken keresztül a kiválasztott 
tudományterületeken, valamint a harmadik 
országok legjobb tudósainak ösztönzése 
arra, hogy Európában és Európával 
együttműködve tevékenykedjenek;

- Európa versenyképességének támogatása a 
tudás Európában történő előállításának 
megerősítésével, az egyetemek, a 
kutatóintézetek és európai cégek külföldi 
tudással és emberi erőforrásokkal való 
összekapcsolása, illetve a fejlődő és 
kialakuló piacok európai ipar felé való 
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megnyitásának segítése révén;

Or. en

Indokolás

A célkitűzések nem keverendők össze az eszközökkel.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:107
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” alcím, „Célkitűzés” cím, 2. 

bekezdés, 2. francia bekezdés

- harmadik országokban felmerülő vagy 
globális jellegű problémák megoldása 
kölcsönös érdekek és kölcsönös előnyök 
alapján.

- harmadik országokban felmerülő vagy 
globális jellegű problémák megoldása 
kölcsönös érdekek és kölcsönös előnyök 
alapján, különösen a fejlődésorientált 
kutatással kapcsolatos kérdésekre 
összpontosítva.

Or. es

Indokolás

A harmadik országokban zajló fejlődés fellendítését célzó kutatás multiplikátorhatással jár.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Caroline Lucas a Green/efa Csoport nevében

Módosítás:108
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” alcím, „Megközelítés” cím, 1. 

bekezdés

A megcélzott harmadik országokkal (a 
nemzetközi együttműködésben partner 
országokkal) közösen végzett, kölcsönös 
érdekeket szolgáló kutatás prioritást élvező 
területeinek az együttműködési program 
egyedi nemzetközi együttműködési 
cselekvései számára történő azonosítása és 
kijelölése céljából a harmadik országok 
különböző régióival már folyamatban lévő 
politikai párbeszédet és partnerségi 
hálózatokat javítani kell az említett 
tevékenységekhez való hozzájárulás, illetve 

A megcélzott harmadik országokkal (a 
nemzetközi együttműködésben partner 
országokkal) közösen végzett, kölcsönös 
érdekeket szolgáló kutatás prioritást élvező 
területeinek az együttműködési program 
egyedi nemzetközi együttműködési 
cselekvései számára történő azonosítása és 
kijelölése céljából a harmadik országok 
különböző régióival már folyamatban lévő 
politikai párbeszédet és partnerségi 
hálózatokat javítani kell az említett 
tevékenységekhez való hozzájárulás, illetve 
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a tevékenységek megvalósítása érdekében. 
A nemzetközi tudományos 
együttműködéssel kapcsolatos nemzeti 
tevékenységek következetességét a nemzeti 
programok (tagállamok, tagjelölt és társult 
országok) koordinációjának támogatásával 
kell javítani a nemzeti KTF-politikák és 
tevékenységek többoldalú koordinációján 
keresztül. A keretprogramon belül a 
harmadik országokkal való együttműködés 
különösen a következő országcsoportokra 
összpontosul:

a tevékenységek megvalósítása érdekében. 
A nemzetközi tudományos 
együttműködéssel kapcsolatos nemzeti 
tevékenységek következetességét a nemzeti 
programok (tagállamok, tagjelölt és társult 
országok) koordinációjának támogatásával 
kell javítani a nemzeti KTF-politikák és 
tevékenységek többoldalú koordinációján 
keresztül. A keretprogramon belül a 
harmadik országokkal való együttműködés 
különösen a következő országcsoportokra 
összpontosul, feltéve, hogy ezek az országok 
nem sértik meg az emberi jogokról szóló 
EU-jogot vagy ENSZ-egyezményeket:

Or. en

Indokolás

Nem volna helyénvaló, ha az EU kutatási alapokat olyan országok technikai és tudományos 
támogatására használnák fel, amelyek az emberi jogokat megsértik. Számos tagállam tudósai 
és kutatói több alkalommal kérték, hogy az EU tegyen ilyen tartalmú kötelezettségvállalást.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:109
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” alcím, „Megközelítés” cím, 1. 

bekezdés

A megcélzott harmadik országokkal (a 
nemzetközi együttműködésben partner 
országokkal) közösen végzett, kölcsönös 
érdekeket szolgáló kutatás prioritást élvező 
területeinek az együttműködési program 
egyedi nemzetközi együttműködési 
cselekvései számára történő azonosítása és 
kijelölése céljából a harmadik országok 
különböző régióival már folyamatban lévő 
politikai párbeszédet és partnerségi 
hálózatokat javítani kell az említett 
tevékenységekhez való hozzájárulás, illetve 
a tevékenységek megvalósítása érdekében. 
A nemzetközi tudományos 
együttműködéssel kapcsolatos nemzeti 
tevékenységek következetességét a nemzeti 
programok (tagállamok, tagjelölt és társult 

A megcélzott harmadik országokkal (a 
nemzetközi együttműködésben partner 
országokkal) közösen végzett, kölcsönös 
érdekeket szolgáló kutatás prioritást élvező 
területeinek az együttműködési program 
egyedi nemzetközi együttműködési 
cselekvései számára történő azonosítása és 
kijelölése céljából a harmadik országok 
különböző régióival már folyamatban lévő 
politikai párbeszédet és partnerségi 
hálózatokat javítani kell az említett 
tevékenységekhez való hozzájárulás, illetve 
a tevékenységek megvalósítása érdekében, 
és az egymást segítő jelleg kialakítása 
érdekében lehetőséget kell biztosítani a 
tagállamok belső tevékenységeivel való 
koordinációra. A nemzetközi tudományos 
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országok) koordinációjának támogatásával 
kell javítani a nemzeti KTF-politikák és 
tevékenységek többoldalú koordinációján 
keresztül. A keretprogramon belül a 
harmadik országokkal való együttműködés 
különösen a következő országcsoportokra 
összpontosul:

együttműködéssel kapcsolatos nemzeti 
tevékenységek következetességét a nemzeti 
programok (tagállamok, tagjelölt és társult 
országok) koordinációjának támogatásával
kell javítani a nemzeti KTF-politikák és 
tevékenységek többoldalú koordinációján 
keresztül. A keretprogramon belül a 
harmadik országokkal való együttműködés 
különösen a következő országcsoportokra 
összpontosul:

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:110
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” alcím, „Megközelítés” cím, 1. 

bekezdés, 3. és 4. francia bekezdés

- a fejlődő országok; – Latin-Amerika
- a fellendülőben lévő gazdaságok. – a fejlődő országok és a fellendülőben lévő 

gazdaságok.

Or. es

Indokolás

Európának, és nem utolsósorban bizonyos tagállamoknak történelmi érdekük fűződik Latin-
Amerikához, melyet következésképpen szóba jövő régióként kifejezetten meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:111
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” alcím, „Megközelítés” cím, 2. 

bekezdés

A témaorientált nemzetközi együttműködési 
kutatási cselekvések végrehajtása az 
Együttműködés egyedi program keretében 
történik. A munkaerő-potenciál területén 
megvalósított nemzetközi cselekvések 
végrehajtása a Munkaerő egyedi program 
keretében történik. A nemzetközi 
együttműködés horizontális támogatási 

A témaorientált nemzetközi együttműködési 
kutatási cselekvések végrehajtása az 
Együttműködés egyedi program keretében 
történik. A munkaerő-potenciál területén 
megvalósított nemzetközi cselekvések 
végrehajtása a Munkaerő egyedi program 
keretében történik. Közös érdekeket szolgáló 
egyedi együttműködési cselekvések révén az 



AM\619606HU.doc 71/78 PE 374.088v02-00

külső fordítás

HU

tevékenységeit ez a program mutatja be. 
Biztosítani kell a különböző programokon 
belüli nemzetközi együttműködési 
cselekvések átfogó koordinációját.

„Együttműködés” egyedi program alá 
tartozó meghatározott tematikus területre 
vagy interdiszciplináris területre 
összpontosító horizontális támogatási
cselekvéseket és intézkedéseket kell 
végrehajtani, illetve ezek korlátozott számú 
esetben támogathatók. Meg kell erősíteni a 
különböző programokon belüli nemzetközi 
együttműködési cselekvések átfogó 
koordinációját, hogy következetes 
megközelítést lehessen alkalmazni, illetve 
egyéb közösségi intézkedésekkel (pl. az 
európai szomszédsági politika, a fejlesztési 
támogatási projektek stb.) egymást segítő
jelleget létrehozó hatásokat lehessen elérni.
Az egyedi tevékenységek előírják a közös 
érdekeket szolgáló és kölcsönös előnyökkel 
járó kutatási területeken folytatott 
biregionális és kétoldalú párbeszédekből 
fakadó cselekvések finanszírozását. A 
hetedik keretprogram szerint rendelkezésre 
álló források legalább 5%-át a nemzetközi 
együttműködési cselekvésekre kell 
fordítani, és 2%-ának az ennek az egyedi 
programnak a keretében végzett 
tevékenységeket kell fedezniük. Az 
„Együttműködés” és „Munkaerő” egyedi 
program keretében fel nem használt 
előirányzatokat a „Kapacitások” egyedi 
program keretében végzett tevékenységek 
megerősítésére kell felhasználni.
A Bizottság koordinálja a keretprogram 
egésze keretében végzett nemzetközi 
együttműködési tevékenységeket, beleértve 
a társult országokkal, a régiókkal és a 
nemzetközi fórumokkal folytatott 
párbeszéddel kapcsolatos politikát.
A nemzetközi együttműködés keretében 
végzett K+F tevékenységeket és azok 
regionális kereteit a keretprogram kezdeti 
szakaszainak tervezésekor kell 
meghatározni.

Or. es
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Indokolás

A programok egymást segítő folyamatait és interdiszciplináris átfedéseit igen egyértelműen 
meg kell határozni. A Bizottság szerepének abban kell állnia, hogy koordinálja a hetedik 
keretprogram és az egyedi programok keretében támogatott összes tevékenységet.

Emellett rendelkezni kell az adott földrajzi területek különleges igényeihez és az EU 
együttműködési politikájához igazított egyedi cselekvésekről.

A hetedik keretprogram keretében végzett nemzetközi együttműködési tevékenységekkel 
kapcsolatban minimális költségvetési célkitűzést is meg kell állapítani. Szem előtt tartva, hogy 
a hatodik keretprogramban a forrásoknak körülbelül 3,5%-át irányozták elő erre a célra, a 
javasolt érték 5%, beleértve a meghatározott földrajzi kiterjedésű és horizontális 
támogatással kapcsolatos cselekvésekre vonatkozó 2%-ot.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás:112
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” alcím, „Megközelítés” cím, 2. 

bekezdés

A témaorientált nemzetközi együttműködési 
kutatási cselekvések végrehajtása az 
Együttműködés egyedi program keretében 
történik. A munkaerő-potenciál területén 
megvalósított nemzetközi cselekvések 
végrehajtása a Munkaerő egyedi program 
keretében történik. A nemzetközi 
együttműködés horizontális támogatási
tevékenységeit ez a program mutatja be. 
Biztosítani kell a különböző programokon 
belüli nemzetközi együttműködési 
cselekvések átfogó koordinációját.

A témaorientált nemzetközi együttműködési 
kutatási cselekvések végrehajtása az 
„Együttműködés” program keretében 
történik. A munkaerő-potenciál és a 
felderítő kutatás területén megvalósított 
nemzetközi cselekvések végrehajtása a 
„Munkaerő”, illetve az „Elképzelések”
program keretében történik. A nemzetközi 
együttműködés tevékenységeit – beleértve a 
tudomány területén végzett nemzetközi 
együttműködésre vonatkozó európai 
stratégia végrehajtásának támogatását 
szolgáló intézkedéseket – ez a program 
mutatja be. Biztosítani kell a különböző 
programokon belüli nemzetközi 
együttműködési cselekvések átfogó 
koordinációját.

Or. en

Indokolás

A felderítő kutatásnak nyitva kell állnia a nemzetközi együttműködés előtt, és– az 1. 
módosításban említettek szerint – e cím alatt kell elvégezni az olyan, közös érdekeket szolgáló 
tevékenységeket, melyek nem tekinthetők „horizontálisnak”, és más egyedi programok 
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keretében nem kapnak finanszírozást. Ezen felül haszontalan volna átfogó stratégiát 
meghatározni a végrehajtásához szükséges pénzügyi eszközök biztosítása nélkül. Ezeknek az 
eszközöknek a „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” cím alatt kell szerepelniük, és 
azokat a tematikus prioritások és az egyedi programok közötti feldarabolódás elkerülése, 
illetve a más politikákkal, például a fejlesztési támogatási politikával fennálló, egymást segítő 
jelleg kialakítása érdekében kell felhasználni.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás:113
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” alcím, „Megközelítés” cím, 2. 

bekezdés

A témaorientált nemzetközi együttműködési 
kutatási cselekvések végrehajtása az 
Együttműködés egyedi program keretében 
történik. A munkaerő-potenciál területén 
megvalósított nemzetközi cselekvések 
végrehajtása a Munkaerő egyedi program 
keretében történik. A nemzetközi 
együttműködés horizontális támogatási 
tevékenységeit ez a program mutatja be. 
Biztosítani kell a különböző programokon 
belüli nemzetközi együttműködési 
cselekvések átfogó koordinációját.

A témaorientált nemzetközi együttműködési 
kutatási cselekvések végrehajtása az 
Együttműködés egyedi program keretében 
történik. A munkaerő-potenciál területén 
megvalósított nemzetközi cselekvések 
végrehajtása a Munkaerő egyedi program 
keretében történik. A nemzetközi 
együttműködés horizontális támogatási 
tevékenységeit és az egyedi együttműködési 
tevékenységeket ez a program mutatja be. 
Biztosítani kell a különböző programokon 
belüli nemzetközi együttműködési 
cselekvések átfogó koordinációját.

Or. fr

Indokolás

A programnak ezt a részét nem szabad a horizontális együttműködési tevékenységekre 
korlátozni, hanem lehetővé kell tenni az olyan projektek finanszírozását is, amelyek nem 
feltétlenül kapcsolódnak az „Együttműködés” egyedi program prioritásként kezelt témáihoz.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:114
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködési tevékenységek” alcím, „Tevékenységek” cím, 1. 

pont, 1. bekezdés

Az EU által folytatott tudományos és 
technológiai prioritáskitűzési 
együttműködést a partnerországokkal és a 

Az EU által folytatott tudományos és 
technológiai prioritáskitűzési 
együttműködést a partnerországokkal és a 
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partnerrégiókkal folytatott széles körű 
politikai párbeszédre kell alapozni azok 
társadalmi és kulturális körülményeinek és 
kutatási kapacitásainak figyelembevételével. 
A tudományos és technológiai 
együttműködés érdekében folytatott 
párbeszéd több szinten zajlik, például 
nemzetközi fórumokon keresztül (a 
különböző ENSZ-egyezmények), 
intézményesített biregionális párbeszédeken 
keresztül, beleértve: Ázsia–Európa 
találkozók (ASEM); Latin-Amerika, karibi 
térség és EU (ALCUE); a mediterrán és a 
nyugat-balkáni partnerségek; EU–AKCS-
(afrikai, karibi és csendes-óceáni) országok 
és Kelet-Európa, kaukázusi térség és Közép-
Ázsia, illetve kétoldalú és többoldalú 
megállapodások, valamint a tudósok és más 
szociális partnerek informális 
transzregionális találkozói.

partnerrégiókkal folytatott széles körű 
politikai párbeszédre kell alapozni azok 
társadalmi és kulturális körülményeinek és 
kutatási kapacitásainak figyelembevételével, 
lehetőleg az „INCO-NET” tapasztalataira 
építve. A tudományos és technológiai 
együttműködés érdekében folytatott 
párbeszéd több szinten zajlik, például 
nemzetközi fórumokon keresztül (a 
különböző ENSZ-egyezmények), 
intézményesített biregionális párbeszédeken 
keresztül, beleértve: Ázsia–Európa 
találkozók (ASEM); Latin-Amerika, karibi 
térség és EU (ALCUE); a mediterrán és a 
nyugat-balkáni partnerségek; EU–AKCS-
(afrikai, karibi és csendes-óceáni) országok 
és Kelet-Európa, kaukázusi térség és Közép-
Ázsia, illetve kétoldalú és többoldalú 
megállapodások, valamint a tudósok és más 
szociális partnerek informális 
transzregionális találkozói.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás azt hivatott szemléltetni, hogy a társult országokkal folytatott együttműködést 
– függetlenül attól, hogy szomszédsági kapcsolatokon alapul, fejlesztésre irányul vagy 
bármilyen más formát ölt is – a korábbi hatodik keretprogram alapján kell modellezni, és 
INCO típusú cselekvések révén kell folytatni (melyeket a nemzetközi közösség elismer).

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:115
III. melléklet, 1. bekezdés

A II. melléklettel összhangban a Közösség 
támogatást nyújt (koordinációs és támogatási 
cselekvés) az Európai Beruházási Banknak 
(EBB). A támogatás hozzájárul a 
magánszektor kutatási befektetéseinek 
előmozdítására irányuló közösségi 
célkitűzés eléréséhez azáltal, hogy növeli a 
bank kockázatkezelési kapacitását, és ezzel 
(i) nagyobb volumenű EBB-kölcsön 
folyósítását teszi lehetővé adott kockázati 

A II. melléklettel összhangban a Közösség 
támogatást nyújt (koordinációs és támogatási 
cselekvés) az Európai Beruházási Banknak 
(EBB), amely a megosztott kockázatot 
tekintve partnerként működik. A támogatás 
hozzájárul a magánszektor kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs
befektetéseinek előmozdítására irányuló 
közösségi célkitűzés eléréséhez azáltal, hogy 
növeli a bank kockázatkezelési kapacitását, 
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szint mellett, és (ii) kockázatosabb európai 
KTF-cselekvések finanszírozását is lehetővé 
teszi, mint amelyek közösségi támogatás 
hiányában lennének finanszírozhatók.

és ezzel (i) nagyobb volumenű EBB-kölcsön 
és –garancia folyósítását teszi lehetővé 
adott kockázati szint mellett, és (ii) 
kockázatosabb európai KTF-cselekvések 
finanszírozását is lehetővé teszi, mint 
amelyek közösségi támogatás hiányában 
lennének finanszírozhatók.

Or. es

Indokolás

A módosításra az EBB szerepének tisztázása érdekében van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:116
III. melléklet, 2. bekezdés

Az EBB a nemzetközi pénzpiacokról 
származó kölcsönöket biztosít a bank 
alapszabályának, szabályzatának és 
eljárásainak megfelelően. Az EBB ezt a 
támogatást szavatoló tőkéjével együtt a 
bankon belül céltartalékképzésre és 
tőkeallokálásra használja a támogatásra 
jogosult nagy európai KTF-cselekvésekhez 
nyújtott kölcsönökkel kapcsolatos 
kockázatok egy részének fedezésére.

Az EBB a nemzetközi pénzpiacokról 
származó kölcsönöket biztosít a bank 
alapszabályának, szabályzatának és 
eljárásainak megfelelően. Az EBB ezt a 
támogatást szavatoló tőkéjével együtt a 
bankon belül céltartalékképzésre és 
tőkeallokálásra használja a támogatásra 
jogosult európai KTF-cselekvésekhez 
nyújtott kölcsönökkel kapcsolatos 
kockázatok egy részének fedezésére.

Or. es

Indokolás

Nincs oka, hogy az EBB-hez való hozzáférést bármilyen módon korlátozzák; a kölcsönöket 
nem kellene a „nagy” cselekvésekre korlátozni.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:117
III. melléklet, 5. bekezdés, 2. pont

A nagy európai KTF-cselekvések Az európai KTF-cselekvések 
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támogathatósága. Eltérő rendelkezés 
hiányában a kutatási infrastruktúráknak ezen 
egyedi program keretében a Közösség által 
finanszírozott fejlesztése automatikusan 
támogathatónak minősül. Egyéb kutatási 
infrastruktúrák is figyelembe vehetők. 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 odaítélésével 
kapcsolatban.

támogathatósága. Eltérő rendelkezés 
hiányában a kutatási infrastruktúráknak ezen 
egyedi program keretében a Közösség által 
finanszírozott fejlesztése automatikusan 
támogathatónak minősül. Egyéb kutatási 
infrastruktúrák is figyelembe vehetők. A 
kérelmezők (a KKV-ket is beleértve) 
méretüktől függetlenül igénybe vehetik ezt 
az eszközt tevékenységeik finanszírozására. 
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 odaítélésével 
kapcsolatban.

Or. es

Indokolás

Ha az EBB-kölcsönökre való jogosultságot méretbeli korlátoktól tennék függővé, ez 
egyértelmű hátrányt jelentene a KKV-k számára, és ellentétes volna az egyedi program 
szellemiségével.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:118
IV. melléklet, cím és 1. bekezdés

Nem közösségi kutatási programok 
összehangolása

Nem közösségi kutatási programok együttes 
végrehajtása

Az alábbiakban egy, a nemzeti kutatási 
programok közös végrehajtására irányuló 
kezdeményezés leírása található, amelyre a 
Szerződés 169. cikke alapján külön határozat 
vonatkozik majd. További kezdeményezések 
a hetedik keretprogram megvalósítása során 
tett javaslat alapján indíthatók.

Az alábbiakban egy, a nemzeti kutatási 
programok közös végrehajtására irányuló, 
útmutatásul szolgáló kezdeményezés leírása 
található, amelyre a Szerződés 169. cikke 
alapján külön határozat vonatkozhat majd. 
További kezdeményezések a hetedik 
keretprogram megvalósítása során tett 
javaslat alapján indíthatók.

Or. es
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Indokolás

A módosítás célja az egyértelművé tétel, mivel a programokat nem csak összehangolják, 
hanem együttesen „hajtják végre”.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:119
IV. melléklet, 2. bekezdés

E határozat esetében külön végrehajtási 
struktúrát, valamint a cselekvés 
végrehajtását lehetővé tévő szervezeti 
struktúrát és megfelelő irányító testületeket 
kell létrehozni. A Közösség a II. melléklettel 
összhangban pénzügyi támogatást biztosít a 
kezdeményezés számára, és az egyes 
cselekvések természetének megfelelően 
megválasztott formában aktívan részt vesz
végrehajtásukban.

E határozat esetében külön végrehajtási 
struktúrát, valamint a cselekvés 
végrehajtását lehetővé tévő szervezeti 
struktúrát és megfelelő irányító testületeket 
lehetne létrehozni. A Közösség a II. 
melléklettel összhangban pénzügyi 
támogatást biztosíthatna a kezdeményezés 
számára, és az egyes cselekvések 
természetének megfelelően megválasztott 
formában aktívan részt vehetne
végrehajtásukban.

Or. es

Indokolás

Magától értetődő.

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás:120
IV. bekezdés, 1. pont, alcím és 1. bekezdés

169. cikk szerinti kezdeményezés a kutatást 
folytató KKV-k javára

169. cikk szerinti kezdeményezés a 
technológiafejlesztést folytató KKV-k 
javára

A cél egy közös K+F-program elindítása és 
végrehajtása a kutatást folytató KKV-k 
javára annak érdekében, hogy javuljon 
kutatási és innovációs képességük. Az 
EUREKA-ra építve a K+F-program 
ösztönözni és támogatni fogja a kutatást 
folytató KKV-k által irányított 

A cél egy közös K+F-program elindítása és 
végrehajtása a technológiafejlesztést
folytató KKV-k javára annak érdekében, 
hogy javuljon kutatási és innovációs 
képességük. Az EUREKA-ra építve a K+F-
program ösztönözni fogja az innovatív 
piacokra irányuló projekteket, és támogatni 
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transznacionális K+F-projekteket. Ez a 
kezdeményezés kiegészíti a hetedik 
keretprogram alapján végzett, a KKV-ket 
célzó egyéb cselekvéseket.

fogja a technológiafejlesztést folytató KKV-
k által irányított transznacionális K+F-
projekteket. Ez a kezdeményezés kiegészíti a 
hetedik keretprogram alapján végzett, a 
KKV-ket célzó egyéb cselekvéseket.

Or. es

Indokolás

A kutatás mellé beilleszti a technológiafejlesztést és az innovációt.


