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Az eljárások jelölése

* Konzultációs eljárás 
a leadott szavazatok többsége

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

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

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament tagjainak többsége, az EK-Szerződés 105., 107., 161. 
és 300. cikkében, valamint az EU-Szerződés 7. cikkében szereplő 
eseteket kivéve

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

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

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
a leadott szavazatok többsége, a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Jogszabályszövegek módosítása

A Parlament módosításaiban a módosított szövegek vastagított dőlt betűvel
vannak kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés az illetékes osztályoknak 
szól, és a jogszabály szövegének azon részeit jelöli, melyre nézve a végleges 
szöveg elkészítésének segítése érdekében javítást javasoltak (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Ezek a 
javasolt javítások az érintett osztályok jóváhagyásától függenek.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló 
„Kapacitások” egyedi programról szóló tanácsi határozatra vonatkozó javaslatról
(COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanácsnak szóló (COM(2005)0443) bizottsági javaslatra1,

– tekintettel az EK-Szerződés 166. cikkére, melynek alapján a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0384/2005),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. szabályára,

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

1. Jóváhagyja a módosított bizottsági javaslatot;

2. Felkéri a Bizottságot, hogy javaslatát az EK-Szerződés 250. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően eszerint módosítsa;

3. Felkéri a Tanácsot, hogy értesítse a Parlamentet, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. Felkéri a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha a bizottság javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja;

5. Utasítja az Elnökét, hogy továbbítsa ezt az álláspontot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
I. melléklet, 1. téma, „Kutatási infrastruktúrák”, „Tevékenységek” alcím, 1.2. pont, (1a) 

bekezdés (új)

Az ESFRI-t, valamint a technológiai 
platformokat, a közös technológiai 
kezdeményezéseket és az Európai Kutatási 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Tanácsot fel fogják kérni, hogy 
egyértelműen fejezzék ki kutatási 
infrastruktúrákkal kapcsolatos igényeiket.

Indokolás

Minden érdekeltnek ki kell nyilvánítania az új kutatási infrastruktúrák építésével és a 
meglevők fejlesztésével kapcsolatos véleményét.

Módosítás 2
I. melléklet, 1. téma, „Kutatási infrastruktúrák”, „Tevékenységek” alcím, 1.2.2, pont, 2. pont, 

(1) bekezdés

A második lépcsőben az elért technikai, 
jogi, adminisztratív és pénzügyi 
megállapodásokra építve és a nemzeti és 
közösségi eszközök (például a strukturális 
alapok vagy az Európai Beruházási Bank) 
közötti kiegészítő jelleg felhasználásával 
meg kell valósítani az építési terveket. A 
kiépítési szakaszban a keretprogramból 
pénzügyi támogatás nyújtható azoknak a 
kiemelt fontosságú projekteknek, amelyek 
esetében a támogatás rendkívül 
szükségesnek bizonyul. Ezekben az 
esetekben a döntéshozatal egy, a szükséges 
támogatás jellegétől és mértékétől függő 
mechanizmuson keresztül történik (pl. 
közvetlen támogatás; európai beruházási 
banki kölcsönök, amelyekhez a hozzájutást 
a „kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus” segíti elő (III. melléklet); 
171. cikk).

A második lépcsőben az elért technikai, 
jogi, adminisztratív és pénzügyi 
megállapodásokra építve és a nemzeti és 
közösségi eszközök (például a strukturális 
alapok vagy az Európai Beruházási Bank) 
közötti kiegészítő jelleg felhasználásával, a 
megfelelő pénzügyi magánintézmények 
bevonásával meg kell valósítani az építési 
terveket. A kiépítési szakaszban a 
keretprogramból pénzügyi támogatás 
nyújtható azoknak a kiemelt fontosságú 
projekteknek, amelyek esetében a 
támogatás rendkívül szükségesnek 
bizonyul. Ezekben az esetekben a 
döntéshozatal egy, a szükséges támogatás 
jellegétől és mértékétől függő 
mechanizmuson keresztül történik (pl. 
közvetlen támogatás; európai beruházási 
banki kölcsönök, amelyekhez a hozzájutást 
a „kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus” segíti elő (III. melléklet); 
171. cikk).

Indokolás

A kutatási infrastruktúrák megvalósításához a lehető legkiterjedtebb támogatást kell 
megszerezni.

Módosítás 3
I. melléklet, 4. téma, „Kutatási potenciál”, „Tevékenységek” alcím, (1) bekezdés, 1. pont
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• a know-how és a tapasztalatok cseréje a 
kutatószemélyzet transznacionális 
cseréjével a feltételeknek eleget tevő 
régiókban működő kiválasztott központok 
és egy vagy több, másik EU-tagállamban
működő partnerszervezet között, a 
feltételeknek eleget tevő régiókban 
működő kiválasztott központokból 
kiküldött kutatószemélyzet számára 
beépített kötelező hazatérési 
mechanizmussal;

• a know-how és a tapasztalatok cseréje a 
kutatószemélyzet és a vezetők 
transznacionális cseréjével a feltételeknek 
eleget tevő régiókban működő kiválasztott 
központok és egy vagy több, a 
tagállamokban, a társult országokban, a 
szomszédos országokban vagy harmadik 
országokban működő partnerszervezet 
között, a feltételeknek eleget tevő 
régiókban működő kiválasztott 
központokból kiküldött kutatószemélyzet 
számára beépített kötelező hazatérési 
mechanizmussal;

Indokolás

Fontos, hogy a kutatási és innovációs tevékenységek terén a vezetőket is bevonják a 
munkatársak csereprogramjaiba.

Módosítás 4
I. melléklet, 5. téma, „Tudomány a társadalomban”, „Célkitűzés” alcím, (1a) bekezdés (új)

Különösen a környezetvédelmi politika 
lesz a tudományos ismeretek és a 
társadalmi fejlődés találkozási pontja. 
Emellett az irracionális érvekkel szemben 
a vitában több mennyiségi elemre van 
szükség.

Indokolás

A tudományos ismereteket és a társadalmi fejlődést párhuzamosan kell fejleszteni.

Módosítás 5
I. melléklet, 5. téma, „Tudomány a társadalomban”, „Megközelítés” alcím, „Első cselekvési 
irányvonal: a tudomány és a társadalom kapcsolatának dinamikusabb irányítása” alcím, 3. 

pont, 4a. francia bekezdés (új)

- Kockázatértékelő és –kezelő eljárások, 
mint a döntéshozatal eszközei, az 
irracionális társadalmi reakciók 
korlátozása érdekében.
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Indokolás

A kockázatértékelés olyan eljárás, ami lehetővé teszi különböző választási lehetőségek 
mennyiségi összehasonlítását. Minden erőfeszítést meg kell tenni a polgárok tájékoztatása 
érdekében, hogy így a döntéshozatallal kapcsolatos irracionális következményeket korlátozni 
lehessen.
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MAGYARÁZÓ NYILATKOZAT

A kutatás és a műszaki fejlesztés kulcsfontosságú az európai versenyképesség szempontjából. 
Különösen az ipari kutatás szerepét kell fokozni és megerősíteni, ha az EU-ban nem akarjuk 
gyártási képességeinket elveszíteni. Másrészről nem lehetséges az európai tervezési kapacitást 
fenntartani úgy, hogy a gyártási képességek ne lennének minden ágazatban a felső 
tartományban.

A 7. keretprogram igen jó lehetőséget nyújt átfogó erőfeszítések kialakítására a teljes Unió 
versenyképességének visszanyerése érdekében, a lisszaboni menetrend teljes körű 
végrehajtása révén.

Hangsúlyozni kell, hogy a 7. keretprogram tulajdonképpen annak a kifejezésre juttatása, hogy 
a K+MF Uniós szintű kezelésére van szükség, és erre az Unió gazdasági és társadalmi 
fejlődési politikájának kulcsfontosságú elemként kell törekedni. A verseny olyan szereplők 
között zajlik, melyek egész földrésznyi vagy ezzel összevethető területeket fednek le, és 
jelentősen meghaladják egyetlen tagállam méreteit. A kiválóságra ezért európai szinten kell 
törekedni.

A keretprogram e részében végzett tevékenységek célja a kutatási politika következetes 
kialakításának támogatása, a szubszidiaritás elve alapján meghatározva a regionális szinten 
teljesíthető feladatokat.

A kutatási és innovációs kapacitást a következők révén kell fokozni:

– A kutatási infrastruktúrák felhasználásának és fejlesztésének optimalizálása.

– A KKV-k innovatív kapacitásának, illetve a kutatás előnyös hatásainak kihasználására 
irányuló képességük erősítése.

– A regionális kutatásorientált csoportok kialakításának támogatása.

– Az EU konvergenciarégióiban és a legkülső régiókban rejlő kutatási potenciál
kihasználása.

– A tudomány és a társadalom közelítése a tudománynak és a technológiának az európai 
társadalomba történő harmonikus beépítése érdekében.

– Horizontális fellépések és intézkedések a nemzetközi együttműködés támogatása 
érdekében.

A meglevő és új kutatási infrastruktúrák támogatásának, valamint az emberi potenciál 
fejlesztésének kell a fő tevékenységnek lennie.

A kutatási infrastruktúrák alapvető fontosságúak az európai kapacitásépítés szempontjából, 
mivel képzést, kutatást és új üzleti lehetőségeket biztosítanak; emellett segítik az európai 
kiválósági kutatás láthatóbbá tételét.
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Európában a meglevő infrastruktúrák használatának optimalizálása érdekében fokozottabb 
koordinációra van szükség, és közösségi tevékenységet kell folytatni a meglevő kutatási 
infrastruktúrák közötti hálózat kialakításához.

A nagyszabású infrastruktúrák következő generációjának kiépítéséhez európai stratégiát kell 
meghatározni, melyet a tudományos közösség igényeinek azonosításával kell kezdeni.

Minden érdekelt kifejtheti véleményét az új kutatási infrastruktúrák építésével, illetve a 
meglevők fejlesztésével kapcsolatban. Az ESFRI-nek ebben kulcsszerepet kell betöltenie, de 
a technológiai platformokat, a közös technológiai kezdeményezéseket és az Európai Kutatási 
Tanácsot is a kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos igényeik kifejezésére fogják ösztönözni.

Az új infrastruktúrák építése tekintetében a megfelelő pénzügyi magánintézmények bevonása 
mellett biztosítani fogják a közösségi pénzügyi eszközök, a keretprogram és különösen a 
strukturális alapok hatékony koordinációját. A kutatási infrastruktúrák megvalósításához a 
lehető legkiterjedtebb támogatást kell megszerezni.

A kutatás és az ipar világa között jobb kapcsolatra kell törekedni. A tagállamoknak fiskális 
és/vagy egyéb intézkedéseket kell elfogadniuk az ipari innováció ösztönzése érdekében, 
különösen a KKV-kat illetően. Másrészről a szellemi tulajdon védelme elengedhetetlen eleme 
az EKT fejlesztésének.

Abszolút elengedhetetlen átlátható és egyszerűsített eljárásokat biztosítani a szellemi 
tulajdonjogok számára, ami leginkább a KKV-k hasznára válna.

Az összes európai vállalkozás – akár kis, akár közepes, akár nagy méretűek – általános 
bevonása az innovációs erőfeszítésekbe teljes mértékben szükséges a gyártó ágazataink 
versenyképessége szempontjából. A technológiai platformok és a közös technológiai 
kezdeményezések megfelelő eszközt biztosítanak ahhoz, hogy valamennyi vállalkozás 
élvezhesse az innovációt célzó tudományos és technológiai kutatás előnyeit.

A technológiai platformoknak kell az európai versenyképesség előmozdítását szolgáló 
általános eszközzé válniuk, az egyes szakmák alulról felfelé történő önszerveződése révén. A 
vállalkozások lesznek a fő érdekeltek, míg a többi közé a helyi intézmények, a 
kutatóközpontok és egyetemek, a tagállamok, a bankok és a kereskedelmi kamarák tartoznak.

A technológiai platformok megfelelő esetben jogi személyiséggel rendelkezhetnek, hogy 
munkájukat megszervezhessék, és elfogadhassák és kezelhessék a legkülönbözőbb helyekről 
származó forrásokat.

A technológiai platformok regionális szinten regionális kutatásorientált csoportok formájában 
tagolódhatnak annak érdekében, hogy az egyes területeken az eges ágazatok versenyképességi 
potenciálját teljes mértékben kihasználhassák (például „A tudás régiói”).

A tudományos csoportok – a technológiai platform keretében, KKV-k bevonásával történő –
létrehozásának támogatása még regionális szinten is elengedhetetlen. A kutatás és az 
innováció előnyös hatásainak teljes mértékű kihasználása érdekében a regionális csoportokat 
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a szélesebb európai dimenzióba kell beilleszteni.

E tekintetben az egyes KKV-knak vagy a KKV-k szövetségeinek nyújtott támogatás igen 
hasznos eszköz.

Regionális szinten a kutatási politikához és tevékenységekhez erős elkötelezettségre van 
szükség a vállalkozások, valamint a helyi intézmények, kutatóközpontok, egyetemek, bankok 
és kereskedelmi kamarák részéről, hogy kiaknázhassák a kutatási projektek hasznos 
eredményeire alapuló KKV-k létrehozásában rejlő lehetőségeket.

Az összes fenti szereplő közötti együttműködés nélkülözhetetlen a megfelelő környezet 
kialakításához, amely lehetővé teszi az európai régiók számára, hogy a K+F beruházások 
terén növeljék kapacitásukat. A technológiai platformok megfelelő eszközként szolgálhatnak 
az ilyen jellegű általános részvételhez. Különösen a regionális hatóságok tervezhetnek 
határozott fellépést azon tényezők előmozdítása érdekében, amelyek az adott térség különös 
erősségét jelentik, mint például az ipari csoportosulások (meglevők vagy létrehozandók). E 
célból törekedni kell a strukturális alapok és a 7. keretprogram forrásai, a saját regionális 
források és egyéb pénzügyi lehetőségek közötti együttműködésre, a K+MF szerepének 
fokozása érdekében, hogy az a csoportok központi jellemzőjévé válhasson, mint azt számos 
európai régió csoportjainak sikertörténete mutatja.

A program célkitűzéseinek megvalósítását illetően jelentős felelősségvállalásra lesz szükség, 
nemcsak a konvergenciarégiók és a legkülső régiók kutatóinak kapacitását illetően, hanem az 
összes pénzügyi mechanizmusnak az egyes régiókban potenciálisan meglevő K+MF 
folyamatába történő bevonásának képességét tekintve is.

Elengedhetetlen a strukturális alapok hatékonyabb kihasználása a regionális szintű K+MF 
támogatása terén. Egyértelműen utalni kell a strukturális és kohéziós alapoknak a kutatási 
infrastruktúrába való beruházás, illetve a kutatás és az innováció közötti rés áthidalása 
érdekében történő felhasználására. Ennek keretében hasznos lehet a kísérleti és demonstrációs 
projektek finanszírozása a kezdő finanszírozás megszerzésének elősegítése érdekében, 
tudatában annak, hogy a K+MF és innováció célú beruházások legalább összevethetők az 
egyes területek hosszú távú fejlesztését célzó, „kemény infrastruktúrába” történő 
beruházással.

Külön hangsúlyt kell fektetni a közvetlen hidrogén-előállítást célzó biomassza-előállító, –
gyűjtő és –kezelő rendszerek szervezésének akár helyi szintű fejlesztésére is. Ez a technológia 
rendkívül ígéretesnek tűnik az ár és a minőség szempontjából egyaránt versenyképes, gyors 
hidrogén-előállításhoz.

A tudomány/technológia és a társadalom/kultúra közötti kapcsolatot gondosan mérlegelni 
kell. Különösen a környezetvédelmi politika lehet e kettő találkozási pontja.

Az éghajlatváltozás szorosan kapcsolódik a fenntartható fejlődéshez, ami a jövő generációi 
iránti szolidaritás kifejezése; ezt egyre inkább az EU kötelező vezérelvének tekintik.

A polgárok jóléte szempontjából fontos feladatot jelent a kockázatértékelés és –becslés, 
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amelynek a polgárok kultúrájának szerves részévé kell válnia, és célja a mennyiségi eszközök 
bevezetése a döntéshozatalba, illetve az érzelmi szempontok befolyásának korlátozása.

Ahhoz, hogy versenyképessé váljon és világszinten vezető szerepet töltsön be, az Európai 
Közösségnek erős és következetes nemzetközi tudományos és technológiai politikára van 
szüksége.
A nyitott együttműködés szellemében törekedni kell a tudomány kiválasztott területein az 
ENPI-vel (Európai Szomszédsági Politikai Eszköz) és harmadik országokkal kialakított 
stratégiai partnerségre, és ezek legjobb tudósainak bevonására az Európában és Európával 
folytatott munkába.
E tekintetben a 7. keretprogramról szóló dokumentumban (I. fejezet, Együttműködés) 
feltüntetett tematikus területeket prioritásként kell értelmezni, melyek nem zárják ki a 
nemzetközi (szomszédos és harmadik országokkal folytatott) együttműködés terén felmerülő 
egyéb témaköröket 
A nemzetközi tudományos együttműködés keretében végzett tudományos kutatás nagy 
potenciállal rendelkezik a kiválóságok felkutatásában, és erős kohézióhoz vezető, egyértelmű 
strukturális hatása van.

Az EBB által a nemzeti és regionális bankrendszerek bevonásával az európai beruházási 
alapoknak nyújtott kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (KMPM) különösen fontossá 
válik. A kockázatmegosztás „kaszkádjának” sokszorozó hatása biztosítja a kockázati tőke 
rendelkezésre állását az innovációhoz, és bevonja a helyi bankrendszereket a kifejezetten az 
innovációval kapcsolatos pénzügyi kockázatértékelésbe.

Az európai versenyképesség fokozása érdekében ösztönözni kell a stratégiai partnerség 
kialakítását az EUREKA és a 7. keretprogram között, a közös technológiai platformokkal 
együttműködve, a jelentős növekedési potenciállal rendelkező KKV-k tevékenységeinek 
elősegítése érdekében is.
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