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Módosítás 4
Neena Gill

Határozatra irányuló javaslat
(2) preambulumbekezdés

Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megállapodás 11. cikkének b) pontja 
a következőképpen szól: „E megállapodást 
a felek ötéves kezdeti időszakra kötik, és a 
felek kölcsönös egyetértéssel értékelés után 
meghosszabbítható minden egymást követő 
időszak utolsó évében.”

(2) A megállapodás 11. cikkének b) pontja 
a következőképpen szól: „E 
megállapodást a felek ötéves kezdeti 
időszakra kötik, és a felek kölcsönös 
egyetértéssel értékelés után 
meghosszabbítható minden egymást 
követő időszak utolsó évében.” Továbbá 
félidős értékelést kell végezni az időszak 
felének eltelte után.

Or. en

Indokolás

Mivel a hetedik keretprogram minden témában növeli a harmadik országokkal folytatott 
nemzetközi együttműködés lehetőségeit, ez fokozhatja a kutatási együttműködést. Ezért 
szükségessé válik a megállapodáson belüli tevékenységek előrehaladásának további 
értékelése. Az értékelésre a megállapodás konkrét módosításához van szükség, mert 
amennyiben az értékelés félidőben történik, kiigazításokat lehet tenni a program fennmaradó 
időszakára, ha a program nem használja ki az összes lehetőséget.

Módosítás 5
Neena Gill

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megállapodás keretében folytatott 
együttműködési tevékenységek hatékony 
összehangolásának és megkönnyítésének 
felelőssége az EK–India tudományos és 
technológiai irányítóbizottságot terheli, és 
kívánatos, hogy a bizottság évente 
felülvizsgálja a munkaprogramot, illetve 
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hogy eljárási szabályzata az átláthatóság 
és az elszámoltathatóság elvén alapuljon.

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálat azt sugallja, hogy az irányítóbizottság nem ülésezett elegendő alkalommal, 
illetve a rendszeresebb találkozók javíthatnák a koordinációt.

Módosítás 6
Neena Gill

Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A megállapodás végrehajtása során 
közös erőfeszítést kell tenni a Közösség és 
India egymás kutatói programjában való 
részvételének növelésére, illetve fokozni 
kell a Közösség és India közötti 
kutatócserét.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió és India közötti tudományos együttműködésről szóló hatástanulmány azt 
mutatta, hogy az Európai Unió részvétele különösen alacsony az indiai kutatási 
programokban. Ezért mindkét félnek közös lépéseket kell tenni a helyzet kiegyensúlyozására. 
Közös javaslatok lehetőséget biztosítanának e probléma megoldására. A második felmerülő 
probléma a tudományos kutatók cseréjének alacsony száma. Nagy lehetőség van ennek 
növelésére például olyan programok, mint például a Marie Curie mobilitási program révén. 
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Módosítás 7
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
3 d preambulumbekezdés (új)

Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A megállapodás keretén belül 
végrehajtott közös kutatásból származó 
információk összehasonlíthatóságának és 
az adatbázisok javításának elsődleges 
célnak kell lennie.

Or. de

Indokolás

Az együttműködés eredményeinek értékeléséhez elengedhetetlen feltétel az adatok 
rendelkezésre állása, illetve összehasonlíthatósága.

Módosítás 8
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
3 e preambulumbekezdés (új)

Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3e) A megállapodás végrehajtása során 
figyelembe kell venni az új prioritást, 
beleértve az energia és éghajlatpolitikát, 
valamint az innovatív 
energiatechnológiák fejlesztését. A közös 
erőfeszítések és kezdeményezések, például 
a gazdaságos CET-technológiák 
fejlesztése, mindkét partner alapvető 
érdeke.

Or. de

Indokolás

Az új energiatechnológiák fejlesztése növekvő jelentőségének meg kell jelennie a közös 
kutatási tervezetben is.
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Módosítás 9
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
3 f preambulumbekezdés (új)

Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(3f) A kölcsönösség elvét a megállapodás 
végrehajtása során jobban előtérbe kell 
helyezni.

Or. de

Indokolás

A hatásvizsgálat rámutat, hogy az indiai kutatási támogatáshoz való hozzáférést kétoldalú 
megállapodások szabályozzák, illetve a kölcsönösség a különféle támogatási struktúrák miatt 
megnehezül.

Módosítás 10
Neena Gill

Határozatra irányuló javaslat
(5) preambulumbekezdés

Tanács által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Közösség és az Indiai 
Köztársaság kormánya közötti tudományos 
és technológiai együttműködési 
megállapodás meghosszabbításáról szóló 
megállapodást a Közösség részéről jóvá 
kell hagyni,

(5) Az Európai Közösség és az Indiai 
Köztársaság kormánya közötti tudományos 
és technológiai együttműködési 
megállapodás meghosszabbításáról szóló 
megállapodást a Közösség részéről jóvá 
kell hagyni, mivel ez elengedhetetlen az 
Európai Unió és India között 2004-ben 
aláírt stratégiai partnerség célkitűzéseinek 
eléréséhez, valamint szélesebb körű 
politikai célkitűzések megvalósításához.

Or. en

Indokolás

A tudományos kutatási megállapodásban valódi lehetőségek rejlenek az Európai Unió és 
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India közötti stratégiai partnerség célkitűzéseinek eléréséhez, illetve szélesebb politikai 
célkitűzések megvalósításához, mint például az éghajlatváltozás elleni küzdelem, biztonságos 
és hatékony közúti szállítás és az egészségügy. Fontos, hogy a politikai folyamattól és 
párbeszédtől kezdődően több visszajelzés legyen az eredmények és a felmerülő igények 
vonatkozásában. Ezt jelen esetben azért  fontos hangsúlyozni, mivel az eredeti megállapodást 
2001-ben írták alá, míg a stratégiai partnerségi megállapodást 2004-ben.


	722452hu.doc

