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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramjának a keretében a Közös Kutatóközpont által 
közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról (2007-2013)
(COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0439)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 166. cikkére, amelynek alapján a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0380/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és Költségvetési 
Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelőenmódosítsa javaslatát az EK-Szerződés 250. 
cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felhívja a Tanácsot, hogy értesítse a Parlamentet, ha a Parlament által elfogadott szövegtől 
eltérni szándékozik;

4. kéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani 
szándékozik a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai 

Módosítás: 1
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) Figyelmet kell szentelni annak, hogy 
a közpénzekből finanszírozott kutatásnak 
elsősorban a közszükségletekre és 
prioritásokra kell irányulniuk, és a 
magánpénzből finanszírozott kutatások 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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kiegészítésére kell törekedni.

Módosítás: 2
(4) preambulumbekezdés 

(4) A KKK által végrehajtandó közvetlen 
cselekvéseket ezen egyedi programnak kell 
végrehajtania. Helyénvaló, hogy a KKK, 
amikor feladataival összhangban 
végrehajtja ezt az egyedi programot, 
különös hangsúlyt fektessen az Unió 
számára kulcsfontosságú területekre: jólét 
a tudásintenzív társadalomban, 
közösségvállalás és az erőforrások 
felelősségteljes kezelése, biztonság és 
szabadság, továbbá Európa mint partner a 
világban. 

(4) A KKK által végrehajtandó közvetlen 
cselekvéseket ezen egyedi programnak kell 
végrehajtania. Helyénvaló, hogy a KKK, 
amikor feladataival összhangban 
végrehajtja ezt az egyedi programot, 
különös hangsúlyt fektessen az Unió 
számára kulcsfontosságú területekre: jólét 
és szociális jólét a tudásintenzív 
társadalomban, közösségvállalás, 
fenntarthatóság és az erőforrások 
felelősségteljes kezelése, biztonság és 
szabadság, továbbá Európa mint partner a 
világban.

Módosítás: 3
(4a) preambulumbekezdés (új)

... (4a) Nem adható közösségi támogatás 
olyan kutatási tevékenységekre, amelyek 
embriók, embrionális őssejtek és 
embrionális őssejt-vonalak előállításához 
„nyersanyagként” szolgáló petesejt 
szolgáltatása érdekében a nők 
kizsákmányolására és testük áruba 
bocsátására ösztönöznek. Ezen a téren az 
európai uniós finanszírozásnak a 
valamennyi tagállamban elfogadott és 
betegek kezelésére már sikeresen 
alkalmazott olyan alternatívákra kell 
összpontosítania, mint a szomatikus 
őssejt- és a köldökzsinór őssejt-kutatás.

Módosítás: 4
(4b) preambulumbekezdés (új)

. (4b) Az Európai Parlament   az Egyesült 
Nemzetek Közgyűlésének 2005. március 
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8-i állásfoglalására 
(A/RES/59/280)figyelemmel – amely 
világosan utal arra, hogy az egészségi 
kockázatokat meg kell előzni és a nők 
kizsákmányolását meg kell akadályozni –
hangsúlyozza  emberi klónozás bármely 
európai uniós program keretében történő 
támogatása és finanszírozása kizárásának 
fontosságát.

Módosítás: 5
(9) preambulumbekezdés 

(9) Helyénvaló, hogy az ezen egyedi 
program keretében végzett kutatási 
tevékenységek tiszteletben tartsák az etikai 
alapelveket, beleértve azokat, amelyek az 
Európai Unió alapjogi chartájában jutnak 
kifejezésre. 

(9) Helyénvaló, hogy az ezen egyedi 
program keretében végzett kutatási 
tevékenységek tiszteletben tartsák a
göteborgi Európai Tanács ajánlásában 
meghatározott etikai alapelveket, beleértve 
azokat, amelyek az Európai Unió alapjogi 
chartájában és az Európa Tanácsnak az 
emberi jogokról és a biomedicináról szóló 
egyezményében jutnak kifejezésre, és 
amelyekre  az emberi petesejtek 
kereskedelméről szóló, 2005. március 10-i 
európai parlamenti állásfoglalás 
emlékeztet.1.

____________________________

1 HL C 320 E , 2005.12.15., 251.o.

Módosítás: 6
(10) preambulumbekezdés 

(10) Célszerű, hogy a KKK továbbra is 
kiegészítő erőforrásokra tegyen szert piaci 
tevékenységei révén; ilyenek többek között 
a keretprogram közvetett cselekvései, a 
harmadik felek megrendelései, valamint –
kisebb mértékben – a szellemi 
tulajdonjogok kiaknázása.

(10) Célszerű, hogy a KKK továbbra is 
kiegészítő erőforrásokra tegyen szert piaci 
tevékenységei révén; ilyenek többek között 
a keretprogram közvetett cselekvései, a 
harmadik felek megrendelései, valamint –
kisebb mértékben – a szellemi 
tulajdonjogok kiaknázása, a tudás 
áramlásának erősítésével egyidejűleg. 
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Indokolás

Ez összhangban van azzal, amit maga a Bizottság követel a 2. oldalon.

Módosítás: 7
(13) preambulumbekezdés 

(13) Indokolt, hogy a programba tartozó 
területeken végzett tevékenységekről a 
Bizottság kellő időben független értékelést 
készíttessen. 

(13) Indokolt, hogy a környezetvédelmi, 
szociális, egészségügyi és állatjóléti 
kritériumokat tartalmazó programba 
tartozó területeken végzett 
tevékenységekről, a Bizottság kellő időben 
független értékelést készíttessen. .

Indokolás

A Szerződéshez csatolt, az állatok védelméről és állatjólétről szóló jegyzőkönyv megköveteli, 
hogy a Közösség teljes figyelmet szenteljen az állatjóléti követelményeknek a közösségi 
politikákban való kifejezésre juttatására és megvalósítására, beleértve a kutatást is. 

Módosítás: 8
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 ember klónozására irányuló kutatási 
tevékenység;

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

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

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

– az emberi embriók kizárólag kutatási 
célból történő létrehozására és őssejtekhez 
jutásra irányuló kutatási tevékenység, 
ideértve a szomatikus sejtek 
maganyagának átvitelén alapuló eljárást is,
– életformák áruba bocsátását magába 
foglaló kutatási tevékenység. 
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Módosítás: 9
Melléklet, 2. szakasz, második francia bekezdés 

- Figyelmét azokra a kérdésekre 
összpontosítja, amelyek a társadalmat 
közelről érintik, amelyeknek kutatási 
vetülete is van és amelyek túlnyomórészt 
uniós léptékűek;

- Figyelmét azokra a kérdésekre 
összpontosítja, amelyek a társadalmat 
közelről érintik, amelyeknek kutatási 
vetülete is van és amelyek túlnyomórészt 
uniós léptékűek, különös hangsúlyt 
helyezve a természet- és 
társadalomtudományi kutatók 
interdiszciplinaritására és közös 
munkájára; 

Módosítás: 10
Melléklet, 2. szakasz, harmadik francia bekezdés

- Partneri kapcsolatokat épít ki a 
tagállamok kutatóintézeteivel, 
egyetemeivel, iparával, hatóságaival, 
szabályozó testületeivel, továbbá harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel;

- Partneri kapcsolatokat épít ki a 
tagállamok kutatóintézeteivel, 
egyetemeivel, iparával, hatóságaival, civil 
társadalmi szervezeteivel, szabályozó 
testületeivel, továbbá harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel;

Indokolás

A civil társadalmi szervezetekkel való partneri kapcsolat kiépítése fontos, és a tudomány és 
társadalom közötti párbeszéd fokozása céljából azt ki kell hangsúlyozni.

Módosítás: 11
Melléklet, 2. szakasz, harmadik a) francia bekezdés (új) 

- fokozza együttműködését más európai 
intézményekkel, különösen az Európai 
Parlamenttel; 

Indokolás
.
Ezt az elvet elfogadta a 2002.09.13-i Versenyképességi Tanács (lásd a Bizottság hivatalos 
nyilatkozatát, amely az EU Versenyképességi Tanácsának 2002.09.13-i, Brüsszelben tartott 
üléséről készült 2451. jegyzőkönyv függeléke (12S23/02ADD1rev1, 2002. okt. 21), és az EP-
KKK együttműködési munkacsoportja folytatja munkáját és megkezdi a rendszeres ülések új 
ciklusát.
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Módosítás: 12
Melléklet, 2. szakasz, harmadik bekezdés

Ezt a közelítésmódot alapvetően meg fogja 
határozni az ismeretek áramlása a folyamat 
résztvevői között. A cselekvések azt a célt 
is szolgálják majd, hogy a szabályozást 
bevezessék és nyomon kövessék, és hogy 
az EU-25-ök, a tagjelöltek és a szomszédos 
országok körében elterjedjenek a legjobb 
gyakorlatok.

Ezt a közelítésmódot alapvetően meg fogja 
határozni az ismeretek áramlása a folyamat 
résztvevői között. Ebben a tekintetben 
ösztönzést kap a tudomány és társadalom 
közötti párbeszéd. A cselekvések azt a célt 
is szolgálják majd, hogy a szabályozást 
bevezessék és nyomon kövessék, és hogy 
az EU-25-ök, a tagjelöltek és a szomszédos 
országok körében elterjedjenek a legjobb.

Indokolás

Fontos, hogy a tudomány és társadalom közötti párbeszéd a tudományba vetett bizalom 
válságával foglalkozzon és elkerülje, hogy a polgárok elutasítsák a tudomány néhány 
termékét (lásd pl. a GMO-kat).

Módosítás: 13
Melléklet, 2. szakasz, hatodik bekezdés

Az EU külkapcsolatai és a biztonsági 
politikák várhatóan új igényeket 
támasztanak a KKK-val szemben a 7. 
keretprogram időtartama alatt. Ezeken a 
munkaterületeken házon belüli, 
biztonságos információs és elemzési 
rendszerek fogják lehetővé tenni a gyors 
reakciót. Ugyanezen okból a KKK 
munkájának globális és nemzetközi 
vetületei is továbbfejlődnek e program 
folyamán. 

Az EU külkapcsolatai és a biztonsági 
politikák várhatóan új igényeket 
támasztanak a KKK-val szemben a 7. 
keretprogram időtartama alatt. Ezeken a 
munkaterületeken házon belüli, 
biztonságos információs és elemzési 
rendszerek fogják lehetővé tenni a gyors 
reakciót. Különös figyelmet kell szentelni 
az európai szomszédsági politika 
tudományos támogatására. Ugyanezen 
okból a KKK munkájának globális és 
nemzetközi vetületei is továbbfejlődnek e 
program folyamán.

Indokolás

A KKK gondoskodik az európai uniós politikák támogatásáról. 
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Módosítás: 14
Melléklet, 2. szakasz, nyolcadik bekezdés

Ha a tematikus politikáknak nyújtandó 
támogatás miatt szükséges, a KKK külön 
intézkedik arról, hogy az EU-ban fellelhető 
kutatási eredmények jobban ki legyenek 
aknázva. Ezáltal a KKK felszínre hozza a 
tudásalapú társadalom előnyeit.

Ha a tematikus politikáknak nyújtandó 
támogatás miatt szükséges, a KKK külön 
intézkedik arról, hogy az EU-ban fellelhető 
kutatási eredményeket jobban elterjesszék
és kiaknázzák. Ezáltal a KKK felszínre 
hozza a tudásalapú társadalom előnyeit.

Indokolás

A tudásnak áramlási képességgel kell rendelkeznie, hogy át lehessen alakítani innovációvá. 

Módosítás: 15
Melléklet, 3. szakasz, 3.1 pont, cím 

1. politikai témakör: Jólét a tudásintenzív 
társadalomban

1. politikai témakör: Jómód és jólét a 
tudásintenzív társadalomban

Módosítás: 16
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.1 pont, hatodik bekezdés 

A növekedés és a foglalkoztatás lisszaboni 
menetrendjét – a „jobb szabályozás” 
elvével is összefüggésben – társadalmi-
gazdasági szemléletű közvetlen mennyiségi 
elemzés támasztja majd alá, amely számos 
politikai területet érint, mint például a 
makrogazdasági stabilitást és növekedést, a 
pénzügyi szolgáltatásokat, a 
versenyképesség egyes vonatkozásait, az 
élethossziglani tanulást és a lisszaboni 
stratégiát az emberi tőke szemszögéből, a 
mezőgazdaságot, az éghajlatváltozást, az 
energia és a közlekedés rendszereinek 
fenntarthatóságát. A KKK hozzájárul 
annak jobb megértéséhez, hogy az oktatási 
kínálat milyen összefüggésben áll a 
tudásalapú társadalom igényeivel, hogy 
mely tényezők hatnak a méltányos 

A növekedés és a foglalkoztatás lisszaboni 
menetrendjét – a „jobb szabályozás” 
elvével is összefüggésben – társadalmi-
gazdasági szemléletű közvetlen mennyiségi 
elemzés támasztja majd alá, amely számos 
politikai területet érint, mint például a 
makrogazdasági stabilitást és növekedést, a 
pénzügyi szolgáltatásokat, a 
versenyképesség egyes vonatkozásait, az 
élethossziglani tanulást és a lisszaboni 
stratégiát az emberi tőke szemszögéből, a 
mezőgazdaságot, az éghajlatváltozást, az 
energia és a közlekedés rendszereinek 
fenntarthatóságát. A KKK hozzájárul 
annak jobb megértéséhez, hogy az oktatási 
kínálat milyen összefüggésben áll a 
tudásalapú társadalom és a tudás 
áramlásának igényeivel, hogy mely 



PE 368.074v01-00 12/26 PR\600206HU.doc

külső fordítás

HU

elbánásra az oktatásban és hogyan lehet 
hatékonyan felhasználni az oktatás 
erőforrásait.

tényezők hatnak a méltányos elbánásra az 
oktatásban és hogyan lehet hatékonyan 
felhasználni az oktatás erőforrásait, többek 
között megemlítve a nyílt forrású 
szoftvereket.

Indokolás

A tudás globalizációjához alapvetően szükséges, hogy megértsük a tudás terjedésének 
mechanizmusait. 

Módosítás: 17
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.3 pont, első bekezdés, első francia bekezdés 

- Elkészíteni egy fenntartható energia-
referenciarendszert, amely az EU 
politikai igényeit kielégítő tudományos-
technológiai szaktudást ad a technológiai 
innováció és fejlődés terén (minden 
energiaforrásra nézve);

- Elkészíteni egy fenntartható energia-
referenciarendszert, amely az EU 
politikai igényeit kielégítő tudományos-
technológiai szaktudást ad a technológiai 
innováció és fejlődés terén (minden 
energiaforrásra és az energia végső 
felhasználási hatékonyságára nézve);

Módosítás: 18
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.3 pont, első bekezdés, harmadik francia bekezdés 

- Európa energiaellátásának 
megbízhatóságáról tájékoztatni.

-Európa energiaellátásának 
megbízhatóságáról és a megújuló 
energiaforrások hozzáférhetőségéről 
tájékoztatni.

Módosítás: 19
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.3 pont, második bekezdés, harmadik francia bekezdés 

- A társadalmi szempontokkal, a 
területrendezést, az egészségi hatásokat és 
a tudatosítást magukban foglaló 
tevékenységek révén. Az erőfeszítések a 
légi, földi és tengeri közlekedés 
biztonságának és védelmének 

- A társadalmi szempontokkal, a 
területrendezést, építészeti és 
várostervezést, az egészségi hatásokat és a 
tudatosítást magukban foglaló 
tevékenységek révén. Az erőfeszítések a 
légi, földi és tengeri közlekedés 
fenntarthatóságának, biztonságának és 
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szempontjaira is kiterjednek. védelmének szempontjaira is kiterjednek. 

Módosítás: 20
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.4 pont 

A KKK közreműködik az információs 
társadalom technológiáival kapcsolatos, az 
európai tudásalapú társadalom 
versenyképességét szolgáló politikák és 
eszközök kijelölésében, a tudásalapú 
társadalommal kapcsolatos jövőbe mutató 
elemzések és stratégiák kidolgozása révén. 
A növekedés, a közösségvállalás és a 
fenntarthatóság lesz a figyelem 
középpontjában. A KKK hozzájárul azon 
uniós politikák megvalósításához is, 
amelyek szorosan összefüggnek az 
információs társadalom technológiáinak 
fejlődésével, vagy amelyeknek jelentős 
előnye származik belőle. Ez magában 
foglalja azokat az alkalmazásokat, amelyek 
elektronikus kereskedelemmel és 
egészségüggyel, személyi védelemmel, 
elektronikus oktatással és közigazgatással,
valamint a környezetvédelemmel 
kapcsolatosak, továbbá az európai 
növekedési, befogadási és életminőségi 
általános stratégiák lehetséges 
fejleményeinek meghatározását is.

A KKK közreműködik az információs 
társadalom technológiáival kapcsolatos, az 
európai tudásalapú társadalom 
versenyképességét szolgáló politikák és 
eszközök kijelölésében, a tudásalapú 
társadalommal kapcsolatos jövőbe mutató 
elemzések és stratégiák kidolgozása révén, 
nagy hangsúlyt fektetve a szabad és nyílt 
forrású szoftverekre. A növekedés, a 
közösségvállalás, a társadalmi integráció
és a fenntarthatóság lesz a figyelem 
középpontjában. A KKK hozzájárul azon 
uniós politikák megvalósításához is, 
amelyek szorosan összefüggnek az 
információs társadalom technológiáinak 
fejlődésével, vagy amelyeknek jelentős 
előnye származik belőle. A KKK ezen felül 
a szellemi tulajdon esetében 
hatásvizsgálatot folytat a növekedésre és 
versenyképességre vonatkozóan, valamint 
támogatja a digitális korszakban a 
tudásáramlás mechanizmusának 
fejlesztését.Ez magában foglalja azokat az 
alkalmazásokat, amelyek elektronikus 
kereskedelemmel és egészségüggyel, 
személyi védelemmel, elektronikus 
oktatással és közigazgatással, valamint a 
környezetvédelemmel kapcsolatosak, 
továbbá az európai növekedési, befogadási 
és életminőségi általános stratégiák 
lehetséges fejleményeinek meghatározását 
is. A KKK törekszik arra, hogy elősegítse a 
fogyatékkal élő személyek hozzájutását a 
tudásalapú társadalomhoz. 

A KKK az információs társadalom 
technológiái terén „konvergenciára” 
törekszik, hogy fel tudja becsülni a 
versenyképesség, a magánélet, a 
tulajdonviszonyok és a társadalom 
befogadóképessége terén jelentkező 

A KKK az információs társadalom 
technológiái terén „konvergenciára” 
törekszik, hogy fel tudja becsülni a 
versenyképesség, a magánélet, az erkölcs, 
a tulajdonviszonyok és a társadalom 
befogadóképessége terén jelentkező 
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társadalmi hatásokat. Konvergenciára fog 
törekedni az egészségügyi (bioérzékelők, 
nanotechnológia és kognitív tudományok), 
a biztonsági (érzékelők, közbiztonság és 
személyi sérthetetlenség) és a környezeti 
(felügyeleti technológiák és fenntartható 
környezetigazgatás) alkalmazásoknál.

társadalmi hatásokat. A konvergenciát 
figyelembe fogja venni az egészségügyi 
(bioérzékelők, nanotechnológia és kognitív 
tudományok), a biztonsági (érzékelők, 
közbiztonság és személyi sérthetetlenség) 
és a környezeti (felügyeleti technológiák és 
fenntartható környezetigazgatás) 
alkalmazásoknál, valamint a lehetséges 
társadalmi, környezeti és egészségügyi 
hatások értékelésénél. 

Indokolás

Szociolingvisztikai koherencia más nyelvi változatokkal 

Módosítás: 21
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.5 pont, első bekezdés 

Sok politikai területen az élettudományok 
és a biotechnológia nagyban 
hozzájárulhatnak a lisszaboni célkitűzések 
eléréséhez. Ezt a lehetőséget széles körben 
felismerték az egészségügyben, a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
környezetvédelemben és más ágazatokban 
is, ahol az alkalmazások gyorsan fejlődnek. 
Referenciaanyagok és jóváhagyott 
módszerek létrehozásához fejlett 
biotechnológiai eszközök egész sorának a 
használata és ismerete szükséges. A KKK 
ezen a területen is igyekszik 
szakavatottabbá válni, tekintettel a törvényi 
és rendeleti jogi környezetre.

Sok politikai területen az élettudományok 
és a biotechnológia nagyban 
hozzájárulhatnak az EU-célkitűzések 
eléréséhez. Ezt a lehetőséget széles körben 
felismerték az egészségügyben, a 
mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a 
környezetvédelemben és más ágazatokban 
is, ahol az alkalmazások gyorsan fejlődnek. 
Referenciaanyagok és jóváhagyott 
módszerek létrehozásához fejlett 
biotechnológiai eszközök egész sorának a 
használata és ismerete szükséges. A KKK 
ezen a területen is igyekszik 
szakavatottabbá válni, tekintettel a törvényi 
és rendeleti jogi környezetre.

Módosítás: 22
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.5 pont, második bekezdés 

A KKK többek között tanulmányokat fog 
készíteni bizonyos biotechnológiai és 
élettudományi alkalmazások társadalmi-
gazdasági hatásairól a majdani szabályozás 
alátámasztására. A nanobiotechnológiának, 
a fizikának, a biológiának és a kémiának a 

A KKK többek között tanulmányokat fog 
készíteni bizonyos biotechnológiai és 
élettudományi alkalmazások társadalmi-
gazdasági hatásairól a majdani szabályozás 
alátámasztására. A nanobiotechnológiának, 
a fizikának, a biológiának és a kémiának a 
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detektálási technikában való alkalmazása 
érdekében tett átfogó erőfeszítései által a 
KKK új stratégiák és technológiák 
kifejlesztéséhez járul hozzá a környezet- és 
egészségfelügyelet, az (öko)toxikológiai 
tanulmányok, az élelmiszer-ellenőrzés és 
az élelmiszerbiztonság területein.

detektálási technikában való alkalmazása 
érdekében tett átfogó erőfeszítései által a 
KKK új stratégiák és technológiák 
kifejlesztéséhez járul hozzá a környezet- és 
egészségfelügyelet, az (öko)toxikológiai és 
epidemiológiai tanulmányok, az 
élelmiszer-ellenőrzés és az 
élelmiszerbiztonság területein. E törekvést 
a magánélet és az etika vonatkozásában 
az elővigyázatosság elvének világos 
alkalmazása alapozza meg. 

Módosítás: 23
Melléklet, 3. szakasz, 3.1.5 pont, harmadik bekezdés, 1. pont, első francia bekezdés 

– Színvonalas minőségbiztosítási eszközök 
előteremtése a genetikai kísérletekhez;

– Színvonalas minőségbiztosítási eszközök 
előteremtése a genetikai kísérletekhez, és 
ellenőrzések  azok megfelelő társadalmi 
felhasználásának biztosítására ;

Módosítás: 24
Melléklet, 3. szakasz ,3.1.5 pont, harmadik bekezdés, 2. pont, első francia bekezdés 

– Feltáró tanulmányok a biotechnológia 
legújabb élelmiszeripari alkalmazásairól 
(pl. funkcionális élelmiszerek, 
klónozottállat-tartás és molekuláris 
„gyógyászati” növénytermesztés);

– Feltáró tanulmányok a biotechnológia 
legújabb élelmiszeripari alkalmazásainak 
lehetséges utóhatásairól (pl. funkcionális 
élelmiszerek, klónozottállat-tartás és 
molekuláris „gyógyászati” 
növénytermesztés);

Módosítás: 25
Melléklet, 3. szakasz, 3.2.1 pont, harmadik bekezdés, második francia bekezdés 

- Környezeti vonatkozások: a kedvező 
mezőgazdasági és környezeti 
körülményekből eredő következmények 
felmérése és a mezőgazdasági-környezeti 
intézkedéseknek a talaj- és 
vízkörülményekre, a biodiverzitásra és az 
európai tájakra tett hatásának 
tanulmányozása. A mezőgazdaság 

- Környezeti vonatkozások: a kedvező 
mezőgazdasági és környezeti 
körülményekből eredő következmények 
felmérése és a mezőgazdasági-környezeti 
intézkedéseknek a talaj- és 
vízkörülményekre, a biodiverzitásra és az 
európai tájakra tett hatásának 
tanulmányozása. A mezőgazdaság 
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fejlődése, a vidékfejlesztés és a regionális 
politikák, valamint ezeknek az európai 
földhasználatot módosító hatása közötti 
összefüggések elemzése mutatók és 
térbeli modellek kidolgozásával. 
Vidékfejlesztési programok 
megvalósítására irányuló célzott területi 
stratégiák kialakításának támogatása. Az 
éghajlatváltozás mezőgazdasági 
hatásainak felmérése alkalmazkodási 
intézkedések céljából. Hozzájárulás az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérsékléséhez kifejezetten 
energiatermelési célú 
növénytermesztéssel és 
mezőgazdaságihulladék-
újrahasznosítással.

fejlődése, a vidékfejlesztés és a regionális 
politikák, valamint ezeknek az európai 
földhasználatot módosító hatása közötti 
összefüggések elemzése mutatók és 
térbeli modellek kidolgozásával. Az 
alacsony ráfordítású mezőgazdaságra és 
a biogazdálkodásra vonatkozó 
intézkedések elősegítésének értékelése. 
Vidékfejlesztési programok 
megvalósítására irányuló célzott területi 
stratégiák kialakításának támogatása. Az 
éghajlatváltozás mezőgazdasági 
hatásainak felmérése alkalmazkodási 
intézkedések céljából. Hozzájárulás az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
mérsékléséhez kifejezetten 
energiatermelési célú 
növénytermesztéssel és 
mezőgazdaságihulladék-
újrahasznosítással.

Módosítás: 26
Melléklet, 3. szakasz, 3.2.1 pont, első bekezdés, harmadik francia bekezdés 

- Termelői/fogyasztói vonatkozások: a 
politikák stratégiai elemzése olyan 
területeken, mint: a KAP reformjának 
hatása a földművelési rendszerek 
fenntarthatóságára; a mezőgazdaságnak a 
fogyasztók igényeire való fogékonysága: 
élelmiszerek meghatározó jellemzése és 
ellenőrzése, a minőségbiztosítás és az 
ellátási láncokba beiktatott tanúsítási 
rendszerek hatása, valamint a környezeti 
és állatjóléti szabványokra való 
fogékonyság; feltáró és politikai 
hatásvizsgálati elemzések a főbb európai 
mezőgazdasági árucikkekről a termelés, a 
világkereskedelem, az árak, a jövedelem 
és a fogyasztók jóléte szempontjából; a 
kereskedelmi politikában és az árucikkek 
világpiacában bekövetkező változások 
keltette hatások; mezőgazdasági politikák 
a vidékfejlesztésben, más politikákkal 
egybekötve Különös figyelmet kap a 
KAP reformjának a hatása az új 

- Termelői/fogyasztói vonatkozások: a 
politikák stratégiai elemzése olyan 
területeken, mint: a KAP reformjának 
hatása a földművelési rendszerek 
fenntarthatóságára; a mezőgazdaságnak a 
fogyasztók igényeire való fogékonysága: 
élelmiszerek meghatározó jellemzése és 
ellenőrzése, a minőségbiztosítás és az 
ellátási láncokba beiktatott tanúsítási 
rendszerek hatása, valamint a környezeti 
és állatjóléti szabványokra való 
fogékonyság; feltáró és politikai 
hatásvizsgálati elemzések a főbb európai 
mezőgazdasági árucikkekről a termelés, a 
világkereskedelem, az árak, a jövedelem 
és a fogyasztók jóléte szempontjából; a 
kereskedelmi politikában és az árucikkek 
világpiacában bekövetkező változások 
keltette hatások; mezőgazdasági politikák 
a vidékfejlesztésben, más politikákkal
egybekötve Különös figyelmet kap a 
KAP reformjának a hatása az új 
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tagállamokra és a tagjelölt országokra. tagállamokra és a tagjelölt országokra és 
a multifunkcionális vidékfejlesztési 
programok, valamint azok 
hatékonysága. 

Módosítás: 27
Melléklet, 3. szakasz, 3.2.1 pont, második bekezdés 

A közös halászati politika célkitűzéseinek 
ügyét színvonalasabb és naprakészebb 
tudományos adatok és az igazgatási döntési 
lehetőségek gazdasági és szociális 
hatásainak a felmérésére kifejlesztett 
eljárások fogják szolgálni. A hiányosságok 
felderítésére új technológiák lesznek 
alkalmazva, beleértve a hal származási 
helyének azonosítását DNS-vizsgálat 
alapján. Az érdekelt felek bevonását 
előnyben részesítő megoldások különös 
figyelmet kapnak. A kialakulófélben lévő 
uniós tengeri politikával összhangban a 
kereskedelmi hajók azonosítására is 
kiterjeszthetőkké válnak a halászatnak 
szánt szolgáltatások, például a hajók 
nyomon követése távérzékeléssel és 
elektronikus jelentésekkel. Felmérés készül 
a akvakultúra-ágazat bővülésének 
hatásáról.

A közös halászati politika célkitűzéseinek 
ügyét színvonalasabb és naprakészebb 
tudományos adatok és az igazgatási döntési 
lehetőségek gazdasági és szociális 
hatásainak a felmérésére kifejlesztett 
eljárások fogják szolgálni. A hiányosságok 
felderítésére új technológiák lesznek 
alkalmazva, beleértve a hal származási 
helyének azonosítását DNS-vizsgálat 
alapján. Az érdekelt felek bevonását 
előnyben részesítő megoldások különös 
figyelmet kapnak. A kialakulófélben lévő 
uniós tengeri politikával összhangban a 
kereskedelmi hajók azonosítására is 
kiterjeszthetőkké válnak a halászatnak 
szánt szolgáltatások, például a hajók 
nyomon követése távérzékeléssel és 
elektronikus jelentésekkel. Felmérés készül 
a akvakultúra-ágazat bővülésének 
környezeti, társadalmi és egészségügyi 
értelemben is vett hatásáról.

Módosítás: 28
Melléklet, 3. szakasz, 3.2.2 pont, második bekezdés, hatodik francia bekezdés 

- Strukturális és kohéziós programok 
hatásvizsgálata, valamint az uniós 
regionális politikák meghatározásának és 
értékelésének támogatása regionális és 
városi szintű területi mutatók révén.

- Strukturális és kohéziós programok 
hatásvizsgálata, valamint az uniós 
regionális politikák meghatározásának és 
értékelésének támogatása regionális és 
városi szintű területi mutatók, a 
szomszédsági politika és annak cselekvési 
terve révén. 

Módosítás: 29
Melléklet, 3. szakasz, 3.2.3 pont, első a) francia bekezdés (új) 
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- Biotechnológiai gyógyszerészeti célú 
állatkísérletek javítására, csökkentésére és 
helyettesítésére irányuló, és a vegyi 
anyagok toxikusságának in vitro 
sejtkultúrák, magas technológiai forgalom 
és toxikogenomika általi előrejelzésére 
irányuló fejlett módszerek fejlesztése és 
érvényesítése;

Indokolás

Lásd az előadó indokolását.

Módosítás: 30
Melléklet, 3. szakasz, 3.2.3 pont, második francia bekezdés 

– Az egészségi hatások felmérése 
kísérletezés útján, biomonitoring 
rendszerrel, a géntoxikológiai 
vizsgálatokkal, számítástechnikai 
módszerekkel és elemzőeszközökkel;

– Az egészségi hatások felmérése 
kísérletezés útján, biomonitoring 
rendszerrel, a géntoxikológiai és 
epidemiológiai vizsgálatokkal, 
számítástechnikai módszerekkel és 
elemzőeszközökkel

Módosítás: 31
Melléklet, 3. szakasz, 3.2.3 pont, harmadik a) francia bekezdés (új) 

- Az egészségügyi elemzések három 
tényezőből indulnak ki: i. szindrómák és 
krónikus expozíciók, ii. toxikus 
anyagokkal való interakció és az anyagok 
elegyedése, iii. a genetikai polimorfizmus 
és immunológiai vizsgálatok elemzése, 
beleértve a transzformációs és 
limfocitaaktivitási vizsgálatokat

Indokolás

A környezeti gyógyítás különbözik a munkahelyi gyógyítástól abban az értelemben, hogy az 
anyagok mérgezést okozó dózisainak hatása lehetséges, hogy gyenge, azonban folyamatos; e 
terület tehát megfelelő elemzési eszközöket kíván : az elemzés három részből áll és lehetővé 
teszi az egyének azon eltérő genetikai sajátosságainak figyelembe vételét, amelyek miatt 
egyesek érzékenyebbek a mérgező anyagokra, mint mások.
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Módosítás: 32
Melléklet, 3. szakasz, 3.3.1 pont, ,második bekezdés, negyedik francia bekezdés 

- A határok biztonságának és 
felügyeletének biometrikus érzékelők 
szabványosításával és kikísérletezésével, a 
tiltott kereskedelem felderítésére szolgáló 
figyelőrendszerekkel és a migrációs 
áramlatok figyelemmel kísérésével való 
megvalósítása;

- A határok biztonságának és felügyeletének 
biometrikus érzékelők szabványosításával 
és kikísérletezésével, a tiltott kereskedelem 
felderítésére szolgáló figyelőrendszerekkel 
és a migrációs áramlatok figyelemmel 
kísérésével való megvalósítása, különös 
tekintettel az emberi jogok megsértésének 
megelőzésére; 

Indokolás

Az emberkereskedelem az alapvető emberi jogok súlyos megsértéséhez vezet.

Módosítás: 33
Melléklet 3. szakasz 3.3.3 pont 2. bekezdés hatodik a) francia bekezdés (új) 

- Biotechnológiai gyógyszerészeti célú 
állatkísérletek javítására, csökkentésére és 
helyettesítését célzó, és a vegyi anyagok 
toxikusságának in vitro sejtkultúrák, 
magas technológiai forgalom és 
toxikogenomika általi előrejelzésére 
irányuló fejlett módszerek fejlesztése és 
érvényesítése;

Módosítás: 34
Melléklet, 3. szakasz ,3.4 pont, első bekezdés 

A KKK külkapcsolati eszközök (fejlesztési 
együttműködés, kereskedelem és 
válságkezelő eszközök, beleértve a 
stabilitás és a humanitárius segélyezés 
eszközeit) keretében támogatja az uniós 
döntéshozatali eljárást.

A KKK külkapcsolati eszközök (fejlesztési 
együttműködés, kereskedelem és 
válságkezelő és békés konfliktusrendezési 
eszközök, beleértve a stabilitás és a 
humanitárius segélyezés eszközeit) 
keretében támogatja az uniós 
döntéshozatali eljárást

Indokolás

A KKK törekszik az uniós politikák támogatására is. 
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Módosítás: 35
Melléklet, 3. szakasz, 3.4.2 pont, negyedik bekezdés 

A főbb szereplőkkel (FAO, EUMETSAT, 
Világélelmezési program, ESA, GMES-
GMFS) való szorosabb együttműködésre 
kell törekedni.

A főbb szereplőkkel (UNEP, FAO, 
EUMETSAT, Világélelmezési Program, 
ESA GMES-GMFS) való szorosabb 
együttműködésre kell törekedni.

Indokolás

Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja jelentős nemzetközi szervezet. 

Módosítás: 36
Melléklet, 3. szakasz, 3.4 pont, „Etikai szempontok” alcím, első bekezdés 

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

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

valamint az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) vonatkozó határozatai alapján.

Indokolás

Az állatok védelméről és állatjólétről szóló jegyzőkönyvben szereplő alapvető etikai elveket 
bele kell foglalni ebbe a pontba. Tekintetbe véve a Bizottság etikai felülvizsgálati eljárásának 
módosítását, ezen elvek gyakorlati alkalmazását a keretprogram által támogatott minden 
kutatási tevékenység esetében figyelembe kell venni.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Az előadó örömmel fogadja a Bizottság javaslatát, és úgy ítéli meg, hogy a KKK a 
tudományos tanácsadásra és az uniós politikákat támogató technikai know-how-ra 
összpontosító tevékenységek megfelelő folytatását alkotja. Mindamellett néhány javaslatot 
tesz arra vonatkozóan, hogy megerősítse a KKK szerepét, kibővítse tevékenységét és 
megerősítse annak ügyfélközpontú szemléletét. 

A KKK szerepe
Az 1957-ben létrehozott KKK kutatásalapú, politikai támogatást élvező szervezet és az 
Európai Bizottság European Commission szerves részét képezi. Fő feladata, hogy a 
döntéshozók részére, különösen az Európai Bizottság, a Tanács Council, az Európai 
Parlament European Parliament és a tagállamok részére független tudományos és technikai 
támogatást nyújtson. A KKK supports European institutions támogatja az európai 
intézményeket a fő európai politikák kialakításában, és a mérésekre, elemzésekre és 
vizsgálatokra szakosodott KKK nyújtja az európai uniós jogalkotási folyamathoz szükséges 
tudományos alapot.

Az  előadó azonban úgy véli, hogy a KKK-nak sokkal nyitottabbnak kell lennie a külvilágra –
természetesen kellő titkossággal –, mivel az olyan kutatásokat végez, amelyekre az uniós 
polgárok büszkék lennének, ha tudnának róluk. A KKK-nak nyitottnak kellene lennie olyan 
civil társadalmi szervezetekkel való együttműködésre, amelyeknek kutatásra lehet szükségük.

A KKK tevékenységei 

A KKK tevékenységei, mint ahogy az egyedi programban javasoltuk, nagyrészt négy politikai 
témakörre irányulnak: 

– jólét a tudásintenzív társadalomban
– közösségvállalás és az erőforrások felelősségteljes kezelése 
– biztonság és szabadság
– Európa mint partner a világban

E politikai témakörök sok különböző, részletesebb csoportokba sorolt kutatási tevékenységet 
ölelnek fel. Bármennyire sokféle is, e nagyon értékes tevékenységek közül néhánynak további 
megerősítést kell kapnia:

http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
http://www.europarl.eu.int/
http://www.jrc.cec.eu.int/page.asp@sidsz=what_we_do&sidstsz=serving_european_institutions.htm
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o egészség: veszélyes vegyi anyagok kockázatáról szóló vizsgálatok, a levegő minőségének 
külső és belső mérésére szolgáló szabványai, egészség- és fogyasztóvédelem, 
közegészségügy;

o környezet: a járművek károsanyag-kibocsátásának EK4 és EK5 szerinti ellenőrzése, az 
egészségről és a nanotechnológia környezeti kihívásairól és az éghajlati és természeti 
katasztrófák feltérképezéséről szóló átfogó tanulmány, környezeti egészség;

o mezőgazdaság: alacsony ráfordítású mezőgazdaság, biogazdálkodás, a GMO-k nyomon 
követhetősége;

o nemzetközi együttműködés és külügyek, különösen az európai szomszédsági politikával 
kapcsolatban;

o megújuló energiaforrások: a megújuló technológiák érvényesítése és ismertetése;
o ECVAM és a hatékony alternatív vizsgálati módszerek támogatása;
o társadalomtudományok, tudomány és társadalom, beleértve a társadalom- és 

természettudományok közötti kölcsönhatást, tekintettel arra, hogy a KKK-ban több 
interdiszciplináris munkára van szükség;

o IT: szabad és nyílt forrású szoftverek, beleértve a jogi védelmet. (A KKK állította elő az 
egyetlen általános felhasználói engedéllyel (GPL) forgalmazott szoftvert. Ezt a kísérletet 
nemcsak hogy meg lehetne ismételni, de jobban ki kellene terjeszteni, és különösen az IP-
jogok kezelésének jogi vonatkozásaira. Ez megkönnyítené a KKK munkájának 
elterjesztését és jogi kereteket adhatna más bizottsági főigazgatóságok által készített 
szoftvereknek.)

A KKK mint közös kutatóintézet

A. Nyitott tudomány 

A főként állami alapokból finanszírozott KKK olyan tudást hoz létre, amelyet lehetőség 
szerint az emberek és különösképpen a tudományos közösségek számára hozzáférhető tudássá 
kell alakítani. A konkrét adatokhoz való hozzáféréstől és azok használatától függő 
tudományok és a tudományos vizsgálatok egyre inkább adatigényessé válnak, legyen szó akár 
meteorológiáról, genomikáról, orvostudományról vagy nagyenergiájú részecskefizikáról, 
olyan kutatásokról, amelyek az összetett adatbázisok rendelkezésre állásától, az összetett köz-
és magánforrásoktól, illetve azok egyszerű újraegyesítésétől, vizsgálatától és feldolgozásától 
függenek. 

Ugyanakkor az állami alapok kutatási szerepe is megváltozik: a közpénzekből finanszírozott 
kutatások érdekeltek abban, hogy kutatásaikhoz potenciális kereskedelmi célú felhasználási 
lehetőséget keressenek. Az egyetemek partnerként vesznek részt a kutatásban és a munka 
gyümölcsének learatásában. Ez a folyamat sok esetben kitűnő eredményeket mutat, de 
ugyanakkor összetett jogi követelményeket is állít. Az ilyen többszereplős jogi munka idő- és 
pénzráfordítását illetően „kimerítheti” a szellemi tulajdont – sokkal költségesebb elvégezni a 
jogi munkát, mint amennyiért a terméket a szabad piacon értékesíteni lehet a jogi munka 
elvégzése után. Ez akadályozza a tudományos innovációt, mivel a tudományos információ 
értéke más tudományos információkkal kapcsolatban nő, és nagyon alacsony az értéke abban 
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az esetben, ha a jog cserbenhagyja. Sok tudós ironikusan mutat rá arra, hogy most, ebben a 
történelmi pillanatban, amikor rendelkezésünkre állnak azok a technológiák, amelyek a 
tudományos adatokhoz való hozzáférést és azok széleskörű feldolgozását lehetővé teszik, az 
átvitelre vonatkozó jogi korlátozások nehezítik meg az adatokhoz való hozzáférést. 

Ezért az előadó helyénvalóan ítéli meg, hogy a KKK tanulmányozza a kreatív általános 
tudomány és a nyílt hozzáférésről szóló berlini nyilatkozat modelljét. A nyílt hozzáférésű 
adatbázis  eredeti tudományos kutatási eredményeket, alapadatokat és metaadatokat, 
forrásanyagokat, képi és grafikus anyagok digitális megjelenítését és iskolai multimédiás 
anyagokat tartalmaz. A nyílt hozzáférésű adatbázisnak két követelménynek kell eleget tennie: 

1. az ilyen adatbázisok szerzője/szerzői és jogosultja/jogosultjai minden felhasználó számára 
az egész világon szabad, visszavonhatatlan hozzáférési jogot adnak, és engedélyezik a munka 
nyilvános másolását, használatát, elküldését, továbbítását és megjelenítését, illetve 
másodlagos munkák készítését és elküldését bármely digitális közegben, bármilyen felelős 
céllal, a megfelelő szerzői hozzájárulással (a közösségi előírások, mint ahogy eddig is, 
továbbra is gondoskodnak a közzétett munka megfelelő célú és felelősségteljes használatára 
vonatkozó mechanizmusról) , valamint azzal a kikötéssel, hogy személyes használat céljára 
kis példányszámú másolat nyomtatható. 

2. A munka és minden kiegészítő anyag teljes verzióját, beleértve a fent említett hozzájárulás 
másolatát, egy megfelelő standard elektronikus adatformátumban legalább egy megfelelő 
műszaki szabványt (mint például nyílt okmánytár-meghatározásokat) használó online 
adattárban helyezik el (és ezáltal teszik közzé), amelyet egy felsőoktatási intézmény, 
tudományos társaság, állami szerv, vagy más jól megalapozott szervezet támogat és tart fenn, 
amely nyílt hozzáférést tesz lehetővé, korlátozás nélküli terjesztésre, interoperabilitásra és 
hosszú távú archiválásra törekszik. 

B. Önálló tudomány 

A KKK másik fontos szerepe, hogy biztosítsa a tudományos ismeretek nyilvános forrását, ha 
a jogalkotónak pártatlan és független tudományos szakvéleményre van szüksége. Garantálni 
kell a KKK ilyen függetlenségét, ezért az előadó osztja azt a nézetet, hogy 10-15 %-os ajánlat 
jó kiindulópont. 

C. Tudomány a társadalomban

Végül a KKK fontos intézmény a tudományba vetett általános bizalom visszaszerzésének 
elősegítésében, mivel a KKK olyan tárgykörben végez független kutatást, amelyre az európai 
társadalomnak szüksége van. Ez fontos akkor, amikor sok európai meglehetősen szkeptikus a 
tudományos munka sok területét illetően, mint ahogy ezt Potočnik biztos felvázolta a bécsi 
beszédében. 

A KKK bővített szerepe
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A KKK-nak az európai uniós jogalkotás tudományos alapjául szolgáló támogatását ki kell 
terjeszteni más intézményekre, és az Európai Parlament esetében a támogatást fokozni kell. 
Az előadó sajnálja, hogy az Európai Parlament, ahol az ilyen támogatás nagy segítség lenne a 
törvényhozók számára a döntéshozatali eljárásban (adott, hogy az európai uniós jogalkotás 
több mint 25 %-ának valóban szakmai vagy tudományos alapja van) nem elegendő mértékben 
használja fel a KKK szakértelmét. A kölcsönös kapcsolat elősegítése érdekében újra folytatja 
a tevékenységét az EP és a KKK közötti állandó kapcsolattartó csoport, amelyről a 2002.9.13-
i Versenyképességi Tanács határozott1. 

Etika

Az egyedi program és az abból eredő kutatási tevékenységek végrehajtása során tiszteletben 
kell tartani az etikai alapelveket. Ide tartoznak többek között az Európai Unió alapjogi 
chartájában foglalt elvek, beleértve az emberi méltóság és az emberi élet védelmét, a 
személyes adatok és a magánélet védelmét, továbbá a közösségi jognak megfelelően  az 
állatok és a környezet védelmét is, összhangban a vonatkozó nemzetközi egyezmények és 
magatartási kódexek – többek között a Helsinki Nyilatkozattal, az emberi jogokról és a 
biogyógyászatról szóló, 1997- április 4-én Oviedóban aláírt Európa tanácsi egyezmény és 
ennek kiegészítő jegyzőkönyve, a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, az UNESCO 
által elfogadott, az emberi génállományról és az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozat, 
a biológiai és mérgező fegyverekről szóló ENSZ-egyezmény (BTWC), az élelmiszer- és 
mezőgazdasági felhasználású növényi genetikai erőforrásokról szóló nemzetközi szerződés, 
az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 2005. március 8-i állásfoglalása (A/RES/59/280),  , az 
emberi petesejtek kereskedelméről szóló 2005. március 10-i, és a biotechnológiai találmányok 
szabadalmáról szóló 2005. október 26-i, európai parlamenti állásfoglalás, valamint az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) vonatkozó határozatai – legújabb változatával. .

A szubszidiaritás elvének és az Európában jelenlévő megközelítések sokféleségének 
megfelelően a kutatási projektek résztvevői kötelesek megfelelni a kutatás végrehajtásának 
helye szerinti országokban hatályos jogszabályoknak, előírásoknak és etikai szabályoknak. A 
nemzeti rendelkezéseket minden esetben alkalmazni kell, így nem támogatható közösségi 
finanszírozással olyan kutatás, amely tilos abban a tagállamban vagy egyéb országban, ahol 
azt végeznék.

A kutatási projekteket végrehajtó személyek szükség esetén a K+F-tevékenység megkezdése 
előtt kötelesek az illetékes nemzeti vagy helyi etikai bizottságok jóváhagyásáért folyamodni. 
A Bizottság etikai szempontból következetesen felülvizsgálja az etikailag érzékeny 
kérdésekre irányuló, illetőleg az etikai vonatkozásokkal nem kielégítő módon foglalkozó 
pályázatokat.

A Szerződéshez csatolt, az állatok védelméről és kíméletéről szóló jegyzőkönyv szerint a 
Közösségnek teljes mértékben figyelembe kell vennie az állatok kíméletére vonatkozó 

  
1 Lásd a Bizottság hivatalos nyilatkozatát, amely az EU Versenyképességi Tanácsának 2002.9.13-i, Brüsszelben 
tartott üléséről készült 2451. jegyzőkönyv függeléke (12S23/02ADD1rev1, 2002.10. 21).
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követelményeket a közösségi politikák kialakításakor és végrehajtásakor, a kutatásokat is 
beleértve. A 86/609/EGK tanácsi irányelv szerint a kísérleti és egyéb tudományos célokra 
felhasznált állatok védelmében minden kísérletet úgy kell megtervezni, hogy a kísérleti 
állatokat megkíméljék a tartós nélkülözéstől, valamint a szükségtelen fájdalomtól és 
szenvedéstől, hogy minél kevesebb állatot használjanak fel ahhoz, hogy az idegélettani 
szempontból legkevésbé érzékeny állatokon végezzék, és hogy minél kevesebb fájdalmat, 
szenvedést, tartós nélkülözést vagy maradandó károsodást okozzanak vele. Az állatok 
genetikai örökségének megváltoztatására és az állatok klónozására csak akkor kerülhet sor, ha 
annak céljai etikailag indokoltak, körülményei pedig garantálják az állatok jólétét és 
figyelembe veszik a biodiverzitás alapelveit. A program végrehajtása során az esetleges 
fejlemények figyelembevétele érdekében a Bizottság rendszeresen figyelemmel kíséri a 
tudományos előrehaladást és a nemzeti és nemzetközi rendelkezéseket. 
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