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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 (2007–2013) végrehajtására irányuló 
„Együttműködés” egyedi programról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 
(COM (2005)0440 – C6-0381/2005 –2005/0185 (CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM (2005)0440)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 166. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0381/2005),

– tekintettel Eljárási Szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási 
Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) 
bekezdése szerinti módosítására;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja 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
(4) preambulumbekezdés 

(4) A keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a lisszaboni célkitűzések 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 

(4) Ez az egyedi program kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a lisszaboni célkitűzések 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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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.

törekvéshez szükséges közösségi 
cselekvéseket. Ezért a program részét 
képező cselekvéseket a lehető 
leghatékonyabbá kell tenni azáltal, hogy 
fokozzák a szinergiát és a kiegészítő 
jelleget egyéb közösségi programokkal és 
cselekvésekkel, 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, a 
környezetvédelem és az információs 
társadalom területére vonatkozókkal.

Indokolás

Az egyedi program keretében finanszírozott tevékenységeknek szorosan kell kapcsolódniuk az 
egyéb programok és cselekvések értelmében végrehajtott tevékenységekhez annak biztosítása 
érdekében, hogy kiegészítsék egymást, és hogy koordinálják az ehhez a területhez kapcsolódó 
különböző EU-politikákat.

Ezenkívül törekedni kell a szinergiákra az információs társadalomhoz kapcsolódó 
cselekvésekkel.

Módosítás: 2
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Az „Együttműködés” egyedi program 
keretében különleges figyelmet kell 
fordítani a multidiszciplinaritásra és az 
interdiszciplinaritásra, összhangban az 
Európai Kutatási Tanácsadó Bizottság 
ajánlásaival (EURAB, 2004. április 9, 
04.009) és  a Tudomány és technológia -
Iránymutatások az Európai Unió 
kutatástámogató politikájához című, 2005. 
március 10-i európai parlamenti 
állásfoglalással1.
________________________
HL C 320. E., 2005.12.15., 259. o.

Indokolás

Az egyedi program nem hagyhat figyelmen kívül egy olyan dolgot, ami központi szerepet kap 
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a tudományos és technológiai körökben, és különleges intézkedéseket kell tenni annak 
biztosítására, hogy a programokban és projektekben a multidiszciplinaritás és az 
interdiszciplinaritás nagyobb szerepet kapjon.

Módosítás: 3
(4b) preambulumbekezdés (új)

(4b) Az egyedi programnak különösen a 
tudás, az eredmények és a technológiák az 
állami kutatási ágazat részéről a 
vállalkozások – különösen a KKV-k –
számára történő átadására kell 
koncentrálnia, valamint olyan 
mechanizmusokra, amelyek biztosítják, 
hogy a vállalkozások igényei hatékony és 
koordinált módon eljutnak a 
kutatócsoportokhoz.

Indokolás

Az egyedi program egyik célja, hogy az európai gazdaságot versenyképesebbé tegye. Ezért 
fontos, hogy a program keretében támogatott és az állami szervek által elért kutatási 
eredményeket felhasználják a vállalkozások a termékek, folyamatok stb. fejlesztésére. Új 
mechanizmusokat és ösztönzőket kell bevezetni, valamint a meglévőket javítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy az átadott tudás, kapacitás és technológiák ismertek legyenek a 
vállalkozások – különösen a KKV-k – számára, amelyek magukévá teszik és felhasználják 
azokat.

Módosítás: 4
(5) preambulumbekezdés 

(5) Az e keretprogramban támogatott 
innovációs és KKV-vonatkozású 
tevékenységeknek ki kell egészíteniük a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram alapján végzett 
tevékenységeket.

(5) Az „Együttműködés” egyedi 
programnak a program valamennyi 
cselekvésében és projektjében különösen a 
KKV-k megfelelő részvételének 
biztosítására kell összpontosítania. A 
lehető legnagyobb mértékű szinergiára és 
kiegészítő jellegre kell törekedni az egyedi 
programban és a versenyképességi és 
innovációs keretprogram, illetve más 
közösségi programok és cselekvések
alapján végzett tevékenységek keretében
támogatott innovációs és KKV-
vonatkozású tevékenységek között.
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Indokolás

A KKV-k az európai ipar sarokkövét jelentik, ugyanakkor köztudott, hogy az ilyen 
vállalkozások milyen nehézségekkel néznek szembe innovációs tevékenységek, különösen 
kutatás-fejlesztési feladatok elvégzésekor. Ezért sokkal inkább gyakorlati és koncentráltabb 
intézkedéseket kell meghozni annak érdekében, hogy ösztönözzék a KKV-knek a 
programokban való részvételét.

Módosítás: 5
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) Az „Együttműködés” egyedi 
programnak kellőképpen figyelembe kell 
venni az Európai Kutatási Térség 
megvalósításában a régiók által betöltött 
fontos szerepet, amelyet a Bizottság is 
elismer az Európai Kutatási Térség 
regionális dimenziójáról szóló 
közleményében (COM(2001)0549).

Indokolás

A COM(2001)0549. sz. bizottsági közlemény szerint a „regionális kutatás és az innovációs 
politikák és kezdeményezések biztosíthatják a legfontosabb alkotóelemeket az agglomerációs 
gazdaságok és a sikeres ipari klaszterek kialakulásához”. A közlemény legfontosabb üzenete 
az, hogy a kutatást is magában foglaló, vonatkozó európai politikák figyelembevételével 
erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a régiók összekapcsolásával egy valódi 
Európai Kutatási Térség jöjjön létre.

Módosítás: 6
(7) preambulumbekezdés 

(7) Az EBB kölcsöneihez való hozzájutás 
megkönnyítése érdekében az egyedi 
programnak hozzá kell járulnia az Európai 
Beruházási Banknak a 
„kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus” létrehozása érdekében 
nyújtott támogatáshoz.

(7) Az EBB kölcsöneihez való hozzájutás 
megkönnyítése érdekében az egyedi 
programnak hozzá kell járulnia az Európai 
Beruházási Banknak a 
„kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmus” létrehozása érdekében 
nyújtott támogatáshoz. Hasonlóképpen az 
egyedi programnak azonos mértékű 
pénzügyi támogatást kell biztosítania a 
KKV-k projektekben való részvételéből 
eredő kockázatok fedezésére, ezzel 
megkímélve őket attól, hogy 
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bankgaranciákat kelljen felmutatniuk.

Indokolás

A KKV-k olyan típusú vállalkozások, amelyeknek – sajátos jellegük és felépítésük 
következtében – leginkább szükségük van egyszerűbb eljárásokra ahhoz, hogy hozzájussanak 
az EBB támogatásaihoz.

Módosítás: 7
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A nemzetközi együttműködésnek két 
prioritásra kell koncentrálnia, amelyek a 
következők: a fejlett országokkal való 
együttműködés adott, kölcsönös 
érdekeltségű témákban, elsősorban a 
program témáihoz szorosan kapcsolódó 
területeken; és a fejlődő országokkal –
mint például a latin-amerikai országokkal 
– való együttműködés olyan projektekben, 
amelyek célja többek között a gazdasági és 
társadalmi jólét javításának elősegítése, 
valamint a környezet és a természetes 
erőforrások megóvása.

Indokolás

A harmadik országokkal való együttműködésnek két különböző, de egymást kiegészítő 
prioritásra kell koncentrálnia, amelyek a következők: a fejlett országokkal (pl. USA, Kanada 
és Japán) való együttműködés, ami elsőrendű fontosságú a különféle tudományágak és 
kiválósági területek élvonalában való megmaradáshoz; és a fejlődő területek gazdasági és 
társadalmi fejlődésének támogatását célzó együttműködés, különös tekintettel azokra az 
országokra, mint például Latin-Amerika országai, amelyeket régóta fennálló történelmi 
kapcsolatok, valamint kulturális és társadalmi rokonság fűzi az Európai Unió országaihoz.

Módosítás: 8
(8b) preambulumbekezdés (új)

(8b) Mivel az Eurekahoz hasonló 
kormányközi struktúrák keretében 
végrehajtott tevékenységek hasznos 
modellként szolgálhatnak a vállalkozások 
hangsúlyosabb részvételéhez az 
„Együttműködés” egyedi programban, és 
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az Eureka-klaszterek pozitívan járultak 
hozzá a kutatás adott stratégiai 
területeinek fejlődéséhez, nagyobb 
mértékű kiegészítő jelleget és szinergiát 
kell biztosítani az Eureka és ezen egyedi 
program között.

Indokolás

A nem szigorúan a közösségi szférából származó, kormányközi struktúrák által bonyolított 
kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységeket – mint például az Eureka – össze kell 
hangolni a keretprogramban végrehajtott tevékenységekkel, hogy ezzel biztosítsák a 
tapasztalatok és források leghatékonyabb kölcsönös felhasználását.

Módosítás: 9
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) Az egyedi programnak kellőképpen 
figyelembe kell vennie az egyetemek által 
a kiváló tudományos és technológiai 
kutatások végrehajtásának 
alapintézményeiként, valamint az Európai 
Kutatási Térség létrehozásában betöltött 
szerepet, amint azt az egyetemek szerepe a 
tudás Európájában című bizottsági 
közlemény (COM(2003)0058) is elismeri.

Indokolás

Az említett közlemény elismeri, hogy az Európai Uniónak „szüksége van egy egészséges és 
virágzó egyetemi világra”, és hogy „Európának szüksége van a kiválóságra egyetemein 
annak érdekében, hogy javítsa a tudásalapú társadalom alapját képező folyamatokat.” A 
dokumentum emellett felhívja a figyelmet arra, hogy szükség van az egyetemek által betöltött 
szerep növelésére, hogy versenyképesebbé váljanak az EU-n kívüli, legfejlettebb országokban 
található versenytársaikkal szemben. Az európai egyetemeknek ezért kiemelt szerepet kell 
kapniuk az egyedi programban.

Módosítás: 10
(9c) preambulumbekezdés (új)

(9c) Az „Együttműködés” egyedi 
programnak növelnie kell az 
együttműködést EU tagállamai és régiói 
között a tudomány és a technológia terén, 
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ezzel elősegítve a különböző területek 
közötti technológiai különbségek 
csökkentését.

Indokolás

A földrajzi területek közötti kohéziót biztosító szakpolitikáknak – amelyek alapvető 
fontosságúak az EU számára – tájékoztatást kell nyújtaniuk a többi európai szakpolitika 
számára, ideértve a tudománnyal, a technológiával és az innovációval foglalkozókat. Ezért az 
egyedi programnak segítséget kell nyújtania az EU tagállamai és régiói közötti technológiai 
különbségek csökkentésében.

Módosítás: 11
(10) preambulumbekezdés 

(10) A keretprogram hozzájárul a 
fenntartható fejlődés előmozdításához.

(10) Az „Együttműködés” egyedi program 
és a keretprogram egésze hozzájárul a 
fenntartható fejlődés előmozdításához.

Indokolás

A módosítás célja, hogy kiterjessze e preambulumbekezdés hatókörét annak biztosítása 
érdekében, hogy az egyedi programmal és a hetedik keretprogrammal érintett valamennyi 
területet a lisszaboni stratégiával összhangban, a fenntartható fejlődésre vonatkozó célkitűzés 
fényében tekintsenek. 

Módosítás: 12
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) Az „Együttműködés” egyedi 
programnak azzal a céllal kell 
hozzájárulnia a tudományos és 
technológiai adatok terjesztéséhez, hogy a 
tudomány és a technológia közelebb 
kerüljön a társadalomhoz.

Indokolás

A tudomány és a technológia a 21. századi kultúra fontos része, ezért a program keretében 
végrehajtott cselekvéseknek segíteni kell a társadalom tudomány iránti tudatosságának 
növelését.

Módosítás: 13
(10b) preambulumbekezdés (új)
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(10b) Az Európai Parlament és a Tanács 
között a 2007–2013 közötti időszakra szóló 
pénzügyi tervről született megállapodás 
nem biztosítja az „Együttműködés” egyedi 
program céljainak megvalósításához 
szükséges pénzügyi forrásokat. Ezért az 
Unió nagyra törő terveivel összhangban új 
javaslatot kell benyújtani a pénzügyi terv 
2009-ben tartandó felülvizsgálatakor.

Indokolás

Az Európai Tanács 2005. decemberi ülésén és azt követően a Tanács és az Európai 
Parlament a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervről szóló 
megállapodásában, a hetedik keretprogram tekintetében biztosított előirányzatokat az eredeti 
javaslathoz viszonyítva megközelítőleg 30%-kal csökkentették. Az egyedi program 
tekintetében nyújtott támogatás ennek megfelelően csökkenni fog.

Mindazonáltal a Tanács és a Parlament közötti megállapodás előírja, hogy a Közösség 
költségvetését 2009-ben felül kell vizsgálni. A Bizottságnak és a Tanácsnak megállapodásra 
kell jutni a Parlamenttel az előirányzatok jelentős mértékű növelését illetően.

Módosítás: 14
(11) preambulumbekezdés 

(11) Az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelettel, a költségvetési rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelettel, valamint ennek 
esetleges jövőbeni módosításaival 
összhangban biztosítani kell a 
keretprogram vonatkozásában a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodást, a lehető 
leghatékonyabb és leginkább 
felhasználóbarát végrehajtást, valamint 
meg kell könnyíteni a résztvevők 
hozzáférését a keretprogramhoz.

(11) A Bizottság feladata annak 
biztosítása, hogy az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelettel, a költségvetési rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelettel, valamint ennek 
esetleges jövőbeni módosításaival 
összhangban biztosítani kell a 
keretprogram és az „Együttműködés” 
egyedi program vonatkozásában a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, 
a lehető legegyszerűbb és leghatékonyabb 
végrehajtást, valamint meg kell könnyíteni 
a résztvevők hozzáférését a 
keretprogramhoz, ugyanakkor 
átláthatóságot és egyértelmű kereteket kell 
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biztosítani mindkettő számára.

Indokolás

Ezt az elvet egyértelművé kell tenni a preambulumbekezdésekben.

Módosítás: 15
3. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. A fenti számokat a pénzügyi terv 2009-
ben történő felülvizsgálatát követően 
kiigazítják.

Indokolás

Az Európai Tanács 2005. decemberi ülésén, és azt követően a Tanács és az Európai 
Parlament a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervről szóló 
megállapodásában, a hetedik keretprogram tekintetében biztosított előirányzatokat az eredeti 
javaslathoz viszonyítva megközelítőleg 30%-kal csökkentették. Az egyedi program 
tekintetében nyújtott támogatás ennek megfelelően csökkenni fog.

Mindazonáltal a Tanács és a Parlament közötti megállapodás előírja, hogy a Közösség 
költségvetését 2009-ben felül kell vizsgálni. A Bizottságnak és a Tanácsnak megállapodásra 
kell jutni a Parlamenttel az előirányzatok jelentős mértékű növelését illetően.

Módosítás: 16
6. cikk, második 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, és elő kell 
segíteni az ilyen tevékenységeknek a 
munkaprogram tevékenységeivel való 
összehangolását, illetve támogatni kell 
kölcsönös fejlődésüket. A 
munkaprogramot szükség szerint 
aktualizálni kell.

Indokolás

A közösségi K+F cselekvések jobb szervezése, illetve hatásuk javítása érdekében, a 
támogatott tevékenységeknek elő kell segíteniük a nemzeti erőfeszítések összehangolását és 
fokozniuk kell hatásukat a Közösség szintjén.
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Módosítás: 17
6. cikk, harmadik 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 kiválóságra, a hatásra és a 
végrehajtásra vonatkoznak, és e keretek 
között a munkaprogram konkrétabb vagy 
további követelményeket, súlyozásokat és 
küszöbértékeket állapíthat meg.

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 tudományos és technikai 
kiválóságra, a gazdasági és társadalmi 
fejlődésre gyakorolt hatásra és a minőségi 
és hatékony végrehajtásra vonatkoznak, 
ideértve a források hatékony 
felhasználását. E keretek között a 
munkaprogram konkrétabb vagy további 
követelményeket, súlyozásokat és 
küszöbértékeket állapíthat meg.

Indokolás

Pontosan meg kell határozni a projekt kiválasztási kritériumait, és külön említést kell tenni a 
tudományos és technikai kiválóságról, a gazdasági és társadalmi fejlődésre gyakorolt 
hatásról, valamint a végrehajtás hatékonyságáról, különös tekintettel a források hatékony 
felhasználására, annak érdekében, hogy biztosítsák a beruházások jobb megtérülését, 
jutalmazva az azonos összegű finanszírozás esetében a legtöbb forrást mobilizáló 
csoportokat.</Amend>

Módosítás: 18
7. cikk, második bekezdés, (a) pont

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

(a) a 6. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott munkaprogram 
elfogadására, ideértve a prioritásokkal 
összhangban alkalmazandó eszközöket, 
minden későbbi kiigazítást a kijelölt 
felhasználási mód tekintetében, a 
felhívások tartalmát és az alkalmazandó 
kiválasztási és értékelési kritériumokat.

Indokolás

A fenti pont tartalmának részletezése a 8. cikk rendelkezéseinek hatékonyabb végrehajtása 
érdekében szükséges.
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Módosítás: 19
8a. cikk (új)

8a. cikk
1. A Bizottság rendszeres jelentéseket 
nyújt be az Európai Parlamenthez az 
egyedi program végrehajtásának általános 
helyzetéről, és a Parlament által a 
megfelelő ellenőrzés érdekében kért 
valamennyi információt rendelkezésre 
bocsátja. 
2. Az Európai Parlament vélemény készít 
az alábbiakról:
a) a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
munkaprogram;
b) a II. mellékletben megállapított összeg 
tájékoztató jellegű bontásának bármely 
kiigazítása.

Indokolás

Mivel a Szerződés előírja, hogy konzultálni kell a Parlamenttel az egyedi program 
elfogadásáról, ebből logikusan következik, hogy a munkaprogramról és az összeg tájékoztató 
jellegű bontásának bármely kiigazításáról is konzultálni kell a Parlamenttel.

Módosítás: 20
I. melléklet, 5a. bekezdés (új)

Különös figyelmet kell fordítani az EU 
tagállamai és régiói közötti kohézió 
növelésére a tudomány és a technológia 
terén, különös tekintettel a különböző 
területek között meglévő technológiai 
különbségek csökkentését célzó 
intézkedésekre, amelyek szelektív módon 
fokozzák a vállalkozások technológiai 
kapacitását valamennyi szinten. Ebből a 
célból a keretprogram tevékenységeit 
össze kell hangolni más közösségi 
politikák cselekvési irányaival, különösen 
a regionális politikával és a 
versenyképességgel, valamint az 
innovációs politikával.
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Indokolás

A földrajzi területek közötti kohéziót biztosító szakpolitikáknak – amelyek alapvető 
fontosságúak az EU számára – tájékoztatást kell nyújtaniuk a többi európai szakpolitika 
számára. Az EU tagállamai és régiói közötti technológiai eltérések – a technológiai 
különbségek – általában hangsúlyosabbak a gazdasági, vagy az életminőségben 
megnyilvánuló különbségeknél. Az „Együttműködés” egyedi programnak elsődleges feladata, 
hogy elősegítse az eltérések csökkentését az EU tagállamai és régiói vállalkozásainak 
technológiai kapacitása terén, továbbá hogy e célból közös fellépéseket tegyen a program és a 
regionális politika keretében. 

Módosítás: 21
I. melléklet, „Több tudományágra és témára kiterjedő kutatás, közös pályázati kiírások” cím, 

első bekezdés, bevezetés

Különös figyelmet kell fordítani a több 
témára kiterjedő, kiemelt fontosságú 
kutatási területekre, mint például a 
tengertudományokra és technológiákra. A 
multidiszciplinaritást a több témát érintő 
kutatási és technológiai kérdések közös, 
multitematikus megközelítésével kell 
bátorítani. E multitematikus megközelítés 
érdekében:

Különös figyelmet kell fordítani a több 
témára kiterjedő, kiemelt fontosságú 
kutatási területekre, mint például a 
tengertudományokra és az 
idegenforgalommal kapcsolatos 
technológiákra. A multidiszciplinaritást a 
több témát érintő kutatási és technológiai 
kérdések közös, multitematikus 
megközelítésével kell bátorítani. E 
multitematikus megközelítés érdekében:

Indokolás

Az idegenforgalmi ágazat és az ahhoz kapcsolódó technológiák a legjobb példái annak, hogy 
szükség van a több témára kiterjedő kutatási megközelítésre. Magának az idegenforgalomnak 
a hatása mellett más tényezőket is figyelembe kell venni, például a partvonal 
fenntarthatóságát, hidraulikus berendezések által gyakorolt hatást, a hulladékkezelő 
létesítmények és a vidéki és városi környezet közötti kölcsönhatást stb.

Módosítás: 22
I. melléklet, „Több tudományágra és témára kiterjedő kutatás, közös pályázati kiírások” cím, 

1a. bekezdés (új) 

A munkaprogram egyedi intézkedéseket 
állapít meg annak érdekében, hogy –
különösen egyedi felhívásokkal –
támogassa a különböző tematikus 
prioritások közötti, illetve az azokon belüli 
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több tudományágat átfogó jelleget.

Indokolás

A munkaprogramnak meg kell határoznia a több tudományágat átfogó jelleg támogatására 
alkalmazandó mechanizmusokat és eszközöket, ideértve az egyedi felhívásokat az egyes 
tematikus prioritásokon belül, valamint a témák közötti közös felhívásokat.

Módosítás: 23
I. melléklet, „Több tudományágra és témára kiterjedő kutatás, közös pályázati kiírások” cím, 

második bekezdés 

Az egyedi program témái és a hetedik 
keretprogram többi egyedi programja 
keretében végzett cselekvések – mint 
például a „Kapacitások” egyedi program 
keretében a kutatási infrastruktúrát érintők 
– közötti összhangról az Európai Bizottság 
gondoskodik.

Az egyedi program témái és a hetedik 
keretprogram többi egyedi programja 
keretében végzett cselekvések – mint 
például a „Kapacitások” egyedi program 
keretében a kutatási infrastruktúrát érintők 
– közötti összhangról az Európai Bizottság 
gondoskodik. A munkaprogramban 
meghatározzák azokat a tevékenységeket, 
amelyeket különösen össze kell hangolni 
más egyedi programok tevékenységeivel, 
továbbá megállapítják azokat a 
mechanizmusokat, amelyek az ilyen 
összhang hatékony működéséhez 
szükségesek.

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani az egyedi program kutatási tevékenységeinek a 
végrehajtásukat, terjesztésüket és felhasználásukat elősegítő, más egyedi programokhoz 
tartozó tevékenységekkel való összehangolására.

Módosítás: 24
I. melléklet, „Alkalmazkodás a változó igényekhez és lehetőségekhez” cím, első bekezdés

Az egyes témák ipari relevanciájának 
folyamatos biztosítása érdekében 
támaszkodni kell többek között a 
különböző „európai technológiai 
platformok” munkájára. Az egyedi 
program ezáltal hozzájárul az európai 
technológiai platformok által felállított és 
kidolgozott stratégiai kutatási menetrendek 

Az egyes témák ipari relevanciájának 
folyamatos biztosítása érdekében 
támaszkodni kell többek között a 
különböző „európai technológiai 
platformok” munkájára. Az egyedi 
program ezáltal hozzájárul az európai 
technológiai platformok által felállított és 
kidolgozott stratégiai kutatási menetrendek 
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megvalósításához, amennyiben ezek 
tényleges hozzáadott értéket képviselnek 
Európa számára. A rendelkezésre álló 
stratégiai kutatási menetrendekben 
megjelölt általános kutatási igények máris 
jól tükröződnek a következőkben 
bemutatandó kilenc témában. A 
menetrendek szakmai tartalmának 
részletesebb figyelembevételére később, az 
egyes pályázati felhívások részletes 
munkaprogramjának kidolgozásakor kerül 
sor.

megvalósításához, amennyiben ezek 
tényleges hozzáadott értéket képviselnek 
Európa számára. A keretprogram 
végrehajtása során – figyelembe véve a 
kezdeményezés újszerű jellegét – új 
mechanizmusokat kell kidolgozni a 
tematikus prioritásokat és az általános 
kérdéseket érintő stratégiai kutatási 
menetrendekre irányuló javaslatok közötti 
koordinációra, ezzel elősegítve 
végrehajtásuk lehetséges összehangolását 
és harmonizálását. Mivel megközelítőleg 
harminc technológiai platform létezik, 
egységes kritériumokat kell alkalmazni, és 
javítani kell azok cselekvéseit tekintettel 
arra, hogy e platformok az ipar nézeteit és 
kötelezettségvállalásait tükrözik. A 
menetrendek szakmai tartalmának 
részletesebb figyelembevételére később, az 
egyes pályázati felhívások részletes 
munkaprogramjának kidolgozásakor kerül 
sor.

Indokolás

A technológiai platformok újszerű fejlemények, amelyek célja a hetedik keretprogramban 
szereplő cselekvések versenyképességének fokozása, és az ipar bevonása a kutatás-fejlesztésre 
irányuló magánberuházások növelésébe. Mivel ezek új mechanizmusok az iparral való 
konzultációban, mind a tematikus prioritások terén, mind pedig az általános kérdésekben 
biztosítani kell stratégiai a stratégiai kutatási menetrendek végrehajtására irányuló 
javaslatok összhangját és megvalósíthatóságát. Különös figyelmet kell fordítani az ezek között 
meglévő lehetséges szinergiákra annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a kettős 
finanszírozás és magasabb szintű multidiszciplinaritás valósuljon meg.

Módosítás: 25
I. melléklet, „Alkalmazkodás a változó igényekhez és lehetőségekhez” cím, harmadik 

bekezdés

Az egyes témákon belül a meghatározott 
tevékenységek mellett nyitott és rugalmas 
módon biztosítani kell az „újonnan 
felmerülő igények” és az „előre nem 
látható politikai igények” kielégítését célzó 
egyedi cselekvések megvalósítását is. E 
cselekvések végrehajtása az egyedi 
program teljes egészében egyszerű, 

Az egyes témákon belül a meghatározott 
tevékenységek mellett, és a kiemelt 
témákon túlmenően, nyitott és rugalmas 
módon biztosítani kell az „újonnan 
felmerülő igények” és az „előre nem 
látható politikai igények” kielégítését célzó 
egyedi cselekvések megvalósítását is. E 
cselekvések végrehajtása az egyedi 
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következetes és összehangolt megközelítést 
biztosít és gondoskodik a tudományágakat 
átszelő vagy a megjelölt témákon kívül 
elhelyezkedő kutatás finanszírozásáról.

program teljes egészében egyszerű, 
következetes és összehangolt megközelítést 
biztosít és gondoskodik a tudományágakat 
átszelő vagy a megjelölt témákon kívül 
elhelyezkedő kutatás finanszírozásáról.

Indokolás

El kell határozni, hogy tudományos támogatást kell nyújtani a kiemelt témák felett álló és az 
azokon túlmenő politikáknak.

Módosítás: 26
melléklet I. melléklet, „Alkalmazkodás a változó igényekhez és lehetőségekhez” cím, 

harmadik bekezdés, 2. pont

• Előre nem látható politikai igények:
a keretprogram időtartama alatt 
felmerülő új politikai igények –
előre nem látható fejlemények vagy 
gyors reakciót igénylő események, 
mint például új járványok, 
élelmiszer-biztonsági aggodalmak, 
természeti katasztrófák vagy 
szolidaritási akciók – rugalmas 
megválaszolása. A megvalósítás 
során szoros kapcsolatot kell 
kialakítani az érintett európai uniós 
politikákkal. Sürgős kutatási 
szükségletek felmerülése esetén az 
éves munkaprogram módosítható.

• Előre nem látható politikai igények:
a keretprogram időtartama alatt 
felmerülő, a tagállamokkal 
együttműködésben megállapított új 
politikai igények – előre nem 
látható fejlemények vagy gyors 
reakciót igénylő események, mint 
például új járványok, élelmiszer-
biztonsági aggodalmak, természeti 
katasztrófák vagy szolidaritási 
akciók – rugalmas megválaszolása. 
A megvalósítás során szoros 
kapcsolatot kell kialakítani az 
érintett európai uniós politikákkal. 
Sürgős kutatási szükségletek 
felmerülése esetén az éves 
munkaprogram módosítható.

Indokolás

A tagállamokat be kell vonni az előre nem látható, új politikai igényekkel kapcsolatos 
döntéshozatalba.

Módosítás: 27
I. melléklet, „Terjesztés, tudásátadás és szélesebb körű elkötelezettség” cím, első bekezdés, 

bevezetés

Az Európai Unióban végzett kutatás 
eredményeinek szélesebb körű elterjedése 

Az Európai Unióban végzett kutatás 
eredményeinek szélesebb körű elterjedése,
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és jobb felhasználása érdekében 
valamennyi tématerületen támogatásban 
részesül a tudás terjesztése és az 
eredmények átadása – a politikai 
döntéshozók számára is –, többek között a 
hálózatba szervezésre és a közvetítésre 
vonatkozó kezdeményezéseken, 
szemináriumokon és rendezvényeken, a 
külső szakértők közreműködésén és az 
elektronikus információs szolgáltatások 
finanszírozásán keresztül. Ennek 
biztosítása céljából valamennyi 
tématerületen törekedni kell:

jobb felhasználása és hatása érdekében 
valamennyi tématerületen támogatásban 
részesül a tudás terjesztése és átadása, 
valamint az eredmények felhasználása –
ideértve a politikai döntéshozók számára 
történő terjesztést is –, többek között a 
hálózatba szervezésre és a közvetítésre 
vonatkozó kezdeményezéseken, 
szemináriumokon és rendezvényeken, a 
külső szakértők közreműködésén és az 
információs és tanácsadói szolgáltatások 
finanszírozásán keresztül. Ennek 
biztosítása céljából valamennyi 
tématerületen törekedni kell:

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kutatást jól használják fel, a kutatási eredményeket is 
meg kell említeni.

Módosítás: 28
I. melléklet, „Terjesztés, tudásátadás és szélesebb körű elkötelezettség” cím, első bekezdés, 

második franciabekezdés

– célzott segítségnyújtás felajánlására 
a projektek és a konzorciumok számára 
annak érdekében, hogy hozzáférjenek a 
szükséges szaktudáshoz és optimálisan 
használhassák fel az eredményeket;

– célzott segítségnyújtás felajánlására 
a projektek és a konzorciumok számára 
annak érdekében, hogy hozzáférjenek a 
szükséges szaktudáshoz és forrásokhoz –
különösen a pénzügyi forrásokhoz –, és 
optimálisan használhassák fel az 
eredményeket;

Indokolás

Erőfeszítéseket kell tenni azon korlátok csökkentésére, amelyek a kutatókat akadályozzák, 
amikor eredményeik piaci bevezetéséhez szükséges támogatáshoz szeretnének hozzájutni.

Módosítás: 29
I. melléklet, „Terjesztés, tudásátadás és szélesebb körű elkötelezettség” cím, második 

bekezdés

A keretprogram végrehajtása során 
mindvégig gondoskodni kell a terjesztés és 
a tudásátadás összehangolásáról. Az 

A keretprogram végrehajtása során 
mindvégig gondoskodni kell a terjesztés és 
a tudásátadás elősegítésének és 
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innováció támogatását célzó kiegészítő 
cselekvések megvalósítására a 
versenyképességi és innovációs program 
keretében kerül sor. Törekedni kell az 
oktatás és a kutatás közötti esetleges 
szinergiák kiaknázására és a bevált 
gyakorlati megoldások megtalálására, 
különösen a kutatók szakmai 
életpályájának vonatkozásában.

alkalmazásának összehangolásáról egy 
integrált stratégia végrehajtásén és 
folyamatos ellenőrzésén keresztül, ami 
szinergiát képez az innováció támogatását 
célzó kiegészítő cselekvésekkel a 
versenyképességi program keretében. 
Törekedni kell az oktatás és a kutatás 
közötti esetleges szinergiák kiaknázására 
és a bevált gyakorlati megoldások 
megtalálására, különösen a kutatók 
szakmai életpályájának és mobilitásának 
vonatkozásában.

Aregionális fejlesztési politika alapvető 
eszközeit alkotó strukturális alapokat az 
egyedi program keretében megvalósuló 
cselekvések összehangolásának 
elősegítésére használják. Ebből a célból a 
Bizottság átdolgozza mindkét program 
végrehajtási szabályait, hogy 
megszüntesse a megfelelő együttműködés, 
illetve az egyes cselekvések alapját képező 
elvek közötti kiegészítő jelleg akadályait. 
Az Együttműködés program keretében a 
cselekvési felhívások megfelelő 
záradékokat tartalmaznak, amelyek 
elősegítik a források egyesítését. A 
részvételi szabályok rendelkezni fognak a 
két program közötti ilyen összhangról.

Indokolás

A K+F tevékenységek strukturális támogatása összevonta a K+F struktúrákat a források 
területi megoszlása és alapvető konvergencia-kritériumok alapján. A keretprogram 
finanszírozása főként a kutatásra koncentrált, a kiválóság, a versenyképesség és az országok 
közötti együttműködés alapján.

A két kritérium különálló és összhang nélküli alkalmazása komoly eltéréseket eredményezett a 
struktúrák és tevékenységek terén.

Az Együttműködés programot ezért össze kell hangolni a strukturális alapok keretében 
végrehajtott intézkedésekkel.

Módosítás: 30
I. melléklet, „A kis- és középvállalkozások részvétele” cím '

Valamennyi témában elő kell mozdítani a Valamennyi témában elő kell mozdítani a 
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kis- és középvállalkozások (KKV-k) 
optimális részvételét, különösen jobb 
pénzügyi és adminisztratív eljárásokkal, 
valamint a finanszírozási rendszer 
rugalmasabb megválasztásának 
lehetőségén keresztül. Ezen túlmenően a 
KKV-k kutatási igényei és potenciálja 
kellő figyelmet kapott az egyedi program 
témáinak tartalmi kidolgozása során, és a 
KKV-k számára különösen lényeges 
területeket a munkaprogram külön is 
megjelöli. A KKV-k és szövetségeik javára 
folytatott kutatás támogatására szolgáló 
egyedi cselekvések a „Kapacitások” egyedi
programban találhatók, a KKV-knek a 
teljes keretprogramban való részvételét 
elősegítő cselekvések pedig a 
versenyképességi és innovációs program 
keretében kapnak finanszírozást.

kis- és középvállalkozások (KKV-k) 
optimális részvételét, különösen jobb 
pénzügyi és adminisztratív eljárásokkal, a 
finanszírozási rendszer rugalmasabb 
megválasztásának lehetőségén keresztül, 
valamint a részvételre irányuló egyedi 
ösztönzőkkel. Ezen túlmenően a KKV-k –
ideértve az alacsonyabb szintű 
technológiát alkalmazó vállalkozásokat –
kutatási igényei és potenciálja kellő 
figyelmet kapott az egyedi program 
témáinak tartalmi kidolgozása során. Az 
ehhez szükséges gyakorlati lépéseket –
ideértve a KKV-k sajátos igényeihez 
igazított pályázati felhívások közzétételét –
valamint a KKV-k számára különösen 
lényeges területeket a munkaprogram és 
egy, a KKV-k részvételét elősegítő 
integrált program külön is megjelöli. A 
KKV-k és szövetségeik javára folytatott 
kutatás támogatására szolgáló egyedi 
cselekvések a „Kapacitások” egyedi 
programban találhatók. a KKV-knek a 
teljes keretprogramban való részvételét 
elősegítő. Az ilyen cselekvések kiegészítik 
a versenyképességi és innovációs program 
keretében előírt cselekvéseket, illetve 
összhangba hozzák azokat ezekkel a 
cselekvésekkel.

Indokolás

Ahhoz, hogy megfelelően kiaknázzák a KKV-kben az innovációban rejlő lehetőségeket az 
egyes tematikus és ágazati területeken, egyedi stratégiát kell kidolgozni, végrehajtani és 
időszakosan értékelni. Leginkább arra van szükség, hogy adott esetben a KKV-k – ideértve az 
alacsony szintű technológiát alkalmazó ágazatokban tevékenykedőket – sajátos igényeihez 
szabott pályázati felhívásokat tegyenek közzé. Az ilyen ágazatok technológiai fejlesztése 
kritikus fontosságú az EU-ban a növekedés és a foglalkoztatás elősegítéséhez.

Módosítás: 31
. melléklet, „A kis- és középvállalkozások részvétele” cím, 1a., 1b., 1c. bekezdés (új) 

Általában véve a „Kapacitások” egyedi 
programban a KKV-k tekintetében előírt
egyedi cselekvések mellett a cél az, hogy a 
teljes költségvetés legalább 20%-át 
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kijelöljék a KKV-k számára az 
Együttműködés programban.
A KKV-k részvételét elősegítik a kiemelt 
témákhoz kapcsolódó projektek és 
technológiai platformok klaszterekbe 
szervezésével.
A KKV-k részvételével zajló projektek 
finanszírozásakor törekednek arra, hogy a 
lehető legnagyobb hozzájárulást 
biztosítsák valamennyi közösségi 
finanszírozási forrásból, beleértve az EBB 
és az EBA forrásait is.
Ez az egyedi program támogatást nyújt a 
KKV-k projektekben való részvételéből 
eredő kockázatok fedezésére, így nem 
szükséges bankgaranciát kérni tőlük.

Indokolás

Klaszterek létrehozásával kell ösztönözni a KKV-k részvételét. Ahhoz, hogy az ilyen 
intézkedések hatásosak legyenek, garantált minimális költségvetésre van szükség, megfelelő 
irányítási kötelezettséggel.

Módosítás: 32
I. melléklet, „Etikai szempontok”, első bekezdés

Az egyedi program és az abból eredő 
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 

Az egyedi program és az abból eredő 
kutatási tevékenységek végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani az alapvető etikai 
elveket, és ügyelni kell a tudomány terén 
történő csalások megakadályozása 
érdekében. 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 
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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.

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.

Indokolás

A tudomány terén történő csalások elszigetelt esetei alááshatják a tudósok és munkájuk 
hitelességét, valamint a beléjük vetett hitet.

Az egyedi programnak intézkedéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a jogszabálysértő cselekedeteket a program által finanszírozott 
tevékenységek során, segítséget nyújtva ezzel abban, hogy minden kétséget eloszlassanak a 
tudományos tevékenységek szabályszerűségét illetően.

Módosítás: 33
I. melléklet, „Együttműködésben végzett kutatás”, 1a. bekezdés (új)

Az EU tudományos és technológiai 
alapjainak megerősítése céljából az 
egyetemeknek rendkívül fontos szerepük 
van a kiváló kutatás alapintézményeiként, 
valamint az Európai Kutatási Térség 
létrehozásában.

Indokolás

A Bizottság az egyetemek szerepe a tudás Európájában tudásban című közleményében 
(COM(2003)0058) elismeri, hogy „Európának szüksége van a kiválóságra egyetemein annak 
érdekében, hogy javítsa a tudásalapú társadalom alapját képező folyamatokat.” A 
dokumentum emellett felhívja a figyelmet arra, hogy szükség van az egyetemek által betöltött 
szerep növelésére, hogy versenyképesebbé váljanak az EU-n kívüli, legfejlettebb országokban 
található versenytársaikkal szemben. Az európai egyetemeknek ezért kiemelt szerepet kell 
kapniuk az egyedi programban. 
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Módosítás: 34
I. melléklet, „Közös technológiai kezdeményezések” cím

Néhány, korlátozott számú esetben a KTF-
célkitűzés hatóköre és a szükséges források 
mértéke indokolttá teszi hosszú távú 
partnerségek közös technológiai 
kezdeményezések formájában való 
létrehozását a köz- és a magánszféra 
között. Ezen, főként az európai 
technológiai platformok munkájából eredő 
és a területükön egy vagy néhány 
kiválasztott kutatási szempontot lefedő 
kezdeményezések összekapcsolják a 
magánszférabeli befektetéseket a nemzeti 
és európai közfinanszírozással, beleértve a 
kutatási keretprogram támogatásait és az 
Európai Beruházási Bank 
kölcsönfinanszírozását is. A közös 
technológiai kezdeményezésekről külön 
javaslatok alapján születik döntés (például 
a Szerződés 171. cikke alapján).

Néhány, korlátozott számú esetben a KTF-
célkitűzés hatóköre és a szükséges források 
mértéke indokolttá teszi hosszú távú 
partnerségek közös technológiai 
kezdeményezések formájában való 
létrehozását a köz- és a magánszféra 
között. Ezen, főként az európai 
technológiai platformok munkájából eredő 
és a területükön egy vagy néhány 
kiválasztott kutatási szempontot lefedő 
kezdeményezéseknek össze kell kapcsolni
a magánszférabeli befektetéseket a nemzeti 
és európai közfinanszírozással, beleértve a
tőkebevitelt és a kutatási keretprogram 
támogatásait. A hetedik keretprogram 
mechanizmusait és az Európai Beruházási 
Bank kölcsönfinanszírozását úgy kell 
felépíteni, hogy az elősegítse az EBB 
részvételét a közös technológiai 
kezdeményezések megvalósításáért felelős 
közös vállalkozásokban. A közös 
technológiai kezdeményezésekről külön 
javaslatok alapján születik döntés (például
a Szerződés 171. cikke alapján).

A közös technológiai kezdeményezéseket a 
következő kritériumok alapján kell 
kijelölni:

A közös technológiai kezdeményezéseket a 
következő kritériumok alapján kell 
kijelölni:

- az európai szintű részvételben rejlő 
hozzáadott érték;

- az európai szintű részvételben rejlő 
hozzáadott érték a kitűzött célok 
tekintetében;
- a köz- és magánszféra közötti partnerség 
bizonyítéka;

- a kitűzött cél meghatározásának 
részletessége és érthetősége;

- a kitűzött cél meghatározásának 
részletessége és érthetősége;

- az ipar pénzügyi és erőforrásra vonatkozó 
kötelezettségvállalásának mértéke;

- az ipar pénzügyi és erőforrásra vonatkozó 
kötelezettségvállalásának mértéke;

- az ipari versenyképességre és a 
növekedésre gyakorolt hatás mértéke;

- az ipari versenyképességre és a 
növekedésre gyakorolt hatás mértéke;

- az általánosabb politikai célkitűzésekhez 
való hozzájárulás jelentősége;

- az általánosabb politikai célkitűzésekhez 
való hozzájárulás jelentősége;

- további nemzeti támogatás megszerzésére - további nemzeti támogatás megszerzésére 
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és a jelenlegi vagy jövőbeli ipari 
finanszírozás tekintetében 
multiplikátorhatás kifejtésére való 
képesség;

és a jelenlegi vagy jövőbeli ipari 
finanszírozás tekintetében 
multiplikátorhatás kifejtésére való 
képesség;

- a meglévő eszközök alkalmatlansága a 
célkitűzés elérésére.

- a meglévő eszközök alkalmatlansága a 
célkitűzés elérésére.

Különös figyelmet kell fordítani a közös 
technológiai kezdeményezések és az 
ugyanazon területre vonatkozó nemzeti 
programok és projektek globális 
koherenciájára és összehangolására. 
Lehetőség szerint bátorítani kell továbbá a 
KKV-k részvételét.

Különös figyelmet kell fordítani a közös 
technológiai kezdeményezések és az 
ugyanazon területre vonatkozó nemzeti 
programok és projektek globális 
koherenciájára és összehangolására. 
Lehetőség szerint bátorítani kell továbbá a 
KKV-k részvételét azzal, hogy 
előmozdítják a közös technológiai 
kezdeményezések irányításáért felelős 
közös vállalkozásokban való részvételhez 
szükséges minimális tőkebevitel 
csökkentését.

A közös technológiai kezdeményezések 
egy első csoportját a III. melléklet jelöli 
meg; ezekre külön javaslatok irányulnak 
majd (például a Szerződés 171. cikke 
alapján). További közös technológiai 
kezdeményezések a fent felsorolt 
kritériumok szerint, a hetedik keretprogram 
megvalósítása során tett javaslat alapján 
alapíthatók.

A közös technológiai kezdeményezések 
egy első csoportját a III. melléklet jelöli 
meg; ezekre külön javaslatok irányulnak 
majd (például a Szerződés 171. cikke 
alapján).

További közös technológiai 
kezdeményezések a fent felsorolt 
kritériumok szerint, a hetedik keretprogram 
megvalósítása során tett javaslat alapján 
alapíthatók. A megvalósításukra 
vonatkozó döntésekkel kapcsolatos 
prioritásokat konszolidált irányítási 
szempontok alapján határozzák meg. 
Mivel a közös technológiai 
kezdeményezések új technikai és pénzügyi 
irányítási eszközök, és az 
„Együttműködés” egyedi programban 
való részvétel új módjai, a Bizottságnak 
irányítási mechanizmusokat kell 
kidolgozni annak érdekében, hogy 
biztosítsa a kritériumok teljesülését és a 
prioritások átláthatóságát, amelyről 
időszakos jelentéseket nyújt be az Európai 
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Parlament számára.

Indokolás

A hetedik keretprogramban új eszközök a közös technológiai kezdeményezések, amelyeket a 
171. cikk alapján kell végrehajtani, és amelyek tekintetében közös vállalkozásokat kell 
létrehozni. Ezért a prioritások meghatározása céljából rendkívül fontos biztosítani a köz- és a 
magánszféra részvételét is a közös vállalkozások tőkéjében.

Módosítás: 35
I. melléklet, „Nem közösségi programok összehangolása” cím

Az ezen a területen elvégzendő 
cselekvések két fő eszközt használnak fel: 
az ERA-NET rendszert és a közösen 
végrehajtott nemzeti kutatási 
programokban való közösségi részvételt (a 
Szerződés 169. cikke). Ez a cselekvés a 
keretprogram és a kormányközi struktúrák 
– mint például az EUREKA, az 
EIROforum és a COST – keretében végzett 
tevékenységek kiegészítő és egymást 
erősítő jellegének fokozására is alkalmas. 
Az egyedi program pénzügyi támogatást 
nyújt a COST igazgatási és összehangolási 
tevékenységéhez, így a COST továbbra is 
hozzájárulhat a nemzeti szinten 
finanszírozott kutatócsoportok cseréjéhez 
és tevékenységének összehangolásához.

Az ezen a területen elvégzendő 
cselekvések két fő eszközt használnak fel: 
az ERA-NET rendszert és a közösen 
végrehajtott nemzeti kutatási 
programokban való közösségi részvételt (a 
Szerződés 169. cikke). Ez a cselekvés a 
keretprogram és a kormányközi struktúrák 
– mint például az EUREKA, az 
EIROforum és a COST – keretében végzett 
tevékenységek kiegészítő és egymást 
erősítő jellegének fokozására is alkalmas, 
amennyiben alátámasztják a 
keretprogram átfogó céljait és 
egyértelműen a tematikus prioritások 
mentén haladnak. Az egyedi program 
pénzügyi támogatást nyújt a COST 
igazgatási és összehangolási 
tevékenységéhez, így a COST továbbra is 
hozzájárulhat a nemzeti szinten 
finanszírozott kutatócsoportok cseréjéhez 
és tevékenységének összehangolásához,
összhangban a keretprogram 
célkitűzéseivel, és az egyéb közösségi 
szintű szervezetek szélesebb körű 
részvételének megvalósítása céljával.

Ha a kérdéses cselekvés valamely téma 
területére esik, akkor az adott téma szerves 
részeként részesülhet támogatásban. Ha a 
kérdéses cselekvés horizontális jellegű, 
akkor valamennyi téma keretében 
együttesen kap támogatást

Ha a kérdéses cselekvés valamely téma 
területére esik, akkor az adott téma szerves 
részeként részesülhet támogatásban. Ha a 
kérdéses cselekvés horizontális jellegű, 
akkor valamennyi téma keretében 
együttesen kap támogatást

Ha a kérdéses cselekvés másik, a hetedik 
keretprogram végrehajtására irányuló 

Ha a kérdéses cselekvés másik, a hetedik 
keretprogram végrehajtására irányuló 
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egyedi program területére esik, akkor az 
adott egyedi programban nyer támogatást.

egyedi program területére esik, akkor az 
adott egyedi programban nyer támogatást.

Az ERA-NET rendszer létrehozza és 
megerősíti a nemzeti és regionális kutatási 
tevékenységek összehangolását:

Az ERA-NET rendszer létrehozza és 
megerősíti a nemzeti és regionális kutatási 
tevékenységek összehangolását:

- keretet biztosítva a közszféra kutatási 
programjainak végrehajtását végzők 
számára tevékenységük összehangolásának 
erősítésére. A támogatás kiterjed új ERA-
NET-ek létrehozására és a meglévő ERA-
NET-eknek például a partnerségek 
kiterjesztésével, valamint programjuk 
kölcsönös megnyitásával történő bővítésére 
és mélyítésére;

- keretet biztosítva a közszféra és/vagy a 
magánszféra kutatási programjainak 
végrehajtását végzők számára 
tevékenységük összehangolásának 
erősítésére, ideértve azon tevékenységeket, 
amelyek hozzájárulnak a technológiai 
platformok és egyéb nagy köz- és 
magánszféra közötti társulások 
létrehozásához, a keretprogrammal való 
összhang biztosítása érdekében. A 
támogatás kiterjed új ERA-NET-ek 
létrehozására és a meglévő ERA-NET-
eknek például a partnerségek 
kiterjesztésével, valamint programjuk 
kölcsönös megnyitásával történő bővítésére 
és mélyítésére;

- további európai uniós pénzügyi támogatás 
nyújtásával azon résztvevők számára, 
amelyek nemzeti és regionális 
programjaikra vonatkozó közös pályázati 
felhívások céljából közös alapot hoznak 
létre („ERA-NET PLUS”).

- európai uniós pénzügyi támogatás 
nyújtásával azon résztvevők számára, 
amelyek nemzeti és regionális 
programjaikra vonatkozó közös pályázati 
felhívások céljából közös alapot hoznak 
létre vagy folytatják a nagy léptékű, 
mobilizáló hatást kifejtő tevékenységek 
koordinálását („ERA-NET PLUS”).

A Közösségnek a közösen végrehajtott 
nemzeti kutatási programokban való, a 
169. cikken alapuló részvétele különösen 
lényeges az azonos szükségletekkel 
és/vagy érdekekkel rendelkező tagállamok 
közötti nagy léptékű, „változó 
geometriájú” európai együttműködés 
szempontjából. Ilyen, a 169. cikk szerinti 
kezdeményezéseket a tagállamokkal 
szoros együttműködésben meghatározott 
területeken (beleértve a kormányközi 
programokkal való esetleges 
együttműködést is) kell indítani a hetedik 
keretprogramról szóló határozatban 
meghatározott kritériumok alapján.

A Közösségnek a közösen végrehajtott 
nemzeti kutatási programokban való, a 
169. cikken alapuló részvétele különösen 
lényeges az azonos szükségletekkel 
és/vagy érdekekkel rendelkező tagállamok 
közötti nagy léptékű, „változó 
geometriájú” európai együttműködés 
szempontjából. Ilyen, a 169. cikk szerinti 
kezdeményezéseket a hetedik 
keretprogramról szóló határozatban 
meghatározott kritériumok alapján kell 
indítani.

A IV. mellékletben található leírás több, A IV. mellékletben található leírás több, 
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nemzeti kutatási programok közös 
végrehajtására irányuló kezdeményezést 
jelöl meg, amelyekre a Szerződés 169. 
cikke alapján külön határozat vonatkozik 
majd. További kezdeményezések a hetedik 
keretprogram megvalósítása során tett 
javaslat alapján indíthatók.

nemzeti kutatási programok közös 
végrehajtására irányuló kezdeményezést 
jelöl meg, amelyekre a Szerződés 169. 
cikke alapján külön határozat vonatkozik 
majd. További kezdeményezések a hetedik 
keretprogram megvalósítása során tett 
javaslat alapján indíthatók.

Indokolás

Támogatást kell nyújtani a több tagállam állami vagy a magánszférát képviselő szereplőivel 
folytatott közös kezdeményezések számára, ha azok összhangban vannak a hetedik 
keretprogram célkitűzéseivel és nem alkalmaznak megkülönböztetést más résztvevőkkel 
szemben.

Különös figyelmet kell fordítani a nemzeti és regionális kezdeményezések összehangolására a 
köz- és magánszféra közötti nagy léptékű együttműködési platformok létrehozásának 
támogatása érdekében. Az ilyen kezdeményezések közösségi szintű koordinációja 
hozzájárulhat az új, innovatív piacok kifejlesztéséhez szükséges kritikus tömeg eléréséhez.

Módosítás: 36
I. melléklet, „Nemzetközi együttműködés” cím, harmadik bekezdés

A nemzetközi együttműködést az egyedi 
program valamennyi témájában, illetőleg 
több témára kiterjedően a következőképpen 
kell megvalósítani:

A nemzetközi együttműködést az egyedi 
program valamennyi témájában, illetőleg 
több témára kiterjedően a következőképpen 
kell megvalósítani:

- Az egyes tématerületeken végrehajtott 
valamennyi tevékenység megnyitásával a 
nemzetközi együttműködésben partner 
országok, illetőleg az iparilag fejlett 
országok kutatói és kutatóintézetei előtt. 
Emellett különös hangsúlyt kap a 
kölcsönös érdekűként megjelölt területeken 
a harmadik országok részvételének 
bátorítása.

- Az egyes tématerületeken végrehajtott 
valamennyi tevékenység megnyitásával és 
a nemzetközi együttműködésben partner 
országok, illetőleg az iparilag fejlett 
országok kutatói és kutatóintézetei 
részvételének támogatásával. Emellett 
különös hangsúlyt kap a kölcsönös 
érdekűként megjelölt területeken a 
harmadik országok részvételének 
bátorítása.

- A harmadik országok számára 
létrehozott, együttműködésre irányuló 
egyedi cselekvések révén minden egyes 
tématerületen, konkrét témákban történő 
együttműködésre, kölcsönös érdeklődés 
esetén. A különös igényeket és 
prioritásokat az EU és az érintett országok 
vagy országcsoportok között fennálló 

- A harmadik országok számára 
létrehozott, együttműködésre irányuló 
egyedi cselekvések révén minden egyes 
tématerületen, konkrét témákban történő 
együttműködésre, kölcsönös érdeklődés 
esetén. A különös igényeket és 
prioritásokat az EU és az érintett országok 
vagy országcsoportok között fennálló 
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vonatkozó kétoldalú együttműködési 
megállapodásokkal és a folyamatban lévő 
többoldalú és régióközi párbeszéddel 
szoros összhangban kell meghatározni. A 
prioritásokat az adott régió vagy ország 
különös igényei, lehetőségei és gazdasági 
fejlettségének szintje alapján kell 
megállapítani. Ennek érdekében konkrét, 
célirányos, egy-egy témán belüli vagy több 
témát átfogó cselekvéseket tartalmazó 
nemzetközi együttműködési stratégiát és 
végrehajtási tervet kell kidolgozni például 
az egészségügy, a mezőgazdaság, a 
csatornázás, a vízügy, az 
élelmiszerbiztonság, a társadalmi kohézió, 
az energiaügy, a környezetvédelem, a 
halászat, az akvakultúra és a természeti 
erőforrások, a fenntartható 
gazdaságpolitika és az információs és 
kommunikációs technológiák területén. 
Ezek a cselekvések kitüntetett szerepet 
kapnak az EU és az érintett országok 
közötti együttműködés megvalósításában. 
A szóban forgó cselekvések különösen a 
tagjelölt, a szomszédos, a fejlődő és a 
fellendülőben lévő országok kutatási 
kapacitásának és együttműködési 
képességének megerősítésére 
irányulhatnak. A cselekvéseket célzott 
pályázati felhívások útján kell 
megvalósítani, és megkülönböztetett 
figyelmet kell fordítani az érintett 
harmadik országok – ezen belül különösen 
a fejlődő országok – cselekvésekhez való 
hozzáférésének elősegítésére.

vonatkozó kétoldalú együttműködési 
megállapodásokkal és a folyamatban lévő 
többoldalú és régióközi párbeszéddel 
szoros összhangban kell meghatározni. A 
prioritásokat az adott régió vagy ország 
különös igényei, lehetőségei és gazdasági 
fejlettségének szintje alapján kell 
megállapítani. Ennek érdekében konkrét, 
célirányos, egy-egy témán belüli vagy több 
témát átfogó cselekvéseket tartalmazó 
nemzetközi együttműködési stratégiát – a 
regionális prioritások meghatározása 
érdekében –, és egy végrehajtási tervet kell 
kidolgozni például az egészségügy, a 
mezőgazdaság, a csatornázás, a vízügy, az 
élelmiszerbiztonság, a társadalmi kohézió, 
az energiaügy, a környezetvédelem, a 
halászat, az akvakultúra és a természeti 
erőforrások, a fenntartható 
gazdaságpolitika és az információs és 
kommunikációs technológiák területén. 
Ezek a cselekvések kitüntetett szerepet 
kapnak az EU és az érintett országok és 
régiók közötti együttműködés 
megvalósításában. A szóban forgó 
cselekvések különösen a tagjelölt, a 
szomszédos, a fejlődő és a fellendülőben 
lévő országok kutatási kapacitásának és 
együttműködési képességének 
megerősítésére irányulhatnak. A 
cselekvéseket célzott pályázati felhívások 
útján kell megvalósítani, és 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
az érintett harmadik országok – ezen belül 
különösen a fejlődő országok –
cselekvésekhez való hozzáférésének 
elősegítésére.

Indokolás

Támogatni kell egy olyan Európai Kutatási Térség létrehozását, amely nyitott a világ 
szükségleteire. Ez nem csupán a részvétel előtti nyitottságot jelenti, hanem a részvétel 
elősegítését is. Ennek megfelelően a prioritások megállapításakor különös figyelmet kell 
fordítani a regionális szintekre, hogy egyedi regionális együttműködési területeket hozzanak 
létre, ahol a témákat hozzáigazítják a tudományos kapacitásokhoz, valamint a gazdasági és 
társadalmi fejlesztési prioritásokhoz.
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Módosítás: 37
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Célkitűzés” alszakasz

Az európai polgárok egészségének javítása 
és az egészségügyhöz kapcsolódó európai 
iparágak és vállalkozások
versenyképességének növelése, világszintű 
egészségügyi problémák – beleértve az 
újonnan fellépő járványokat –
megoldásának keresése mellett. Hangsúlyt 
kap az átültető kutatás (az alapkutatás 
felfedezéseinek klinikai alkalmazásokba 
való átültetése), az új terápiák kifejlesztése 
és validálása, az egészségjavítási és 
betegségmegelőzési módszerek, a 
diagnosztikai eszközök és technológiák, 
valamint a fenntartható és hatékony 
egészségügyi rendszerek.

Az európai polgárok egészségének javítása 
és az egészségügyhöz kapcsolódó európai 
ipar versenyképességének növelése, 
világszintű egészségügyi problémák –
beleértve az újonnan fellépő járványokat –
megoldásának keresése mellett. Hangsúlyt 
kap az átültető kutatás (az alapkutatás 
klinikai alkalmazásokba való átültetése), 
ideértve a kísérleti eredmények 
tudományos validálása, illetve azok 
átültetését az általános klinikai 
gyakorlatba, az új gyógyszerek, terápiák 
kifejlesztése és validálása, az egészséges 
öregedés támogatása, az egészségjavítási 
és betegségmegelőzési módszerek, a 
diagnosztikai eszközök és technológiák, 
valamint a fenntartható és hatékony 
egészségügyi rendszerek, különös 
hangsúlyt fektetve a közegészségügyre.

Indokolás

A módosítás az „átültető” kutatásra helyezi a hangsúlyt (az alap- és kísérleti kutatás 
átültetése az általános klinikai gyakorlatba).

Fontos az életminőség előtérbe helyezése az egészséges öregedés támogatása érdekében, 
valamint a közegészségügy részére egyedi támogatás biztosítása.

Módosítás: 38
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Végrehajtás” alszakasz, első bekezdés

A kutatás a jó egészségi állapot 
hatékonyabb elősegítésével, a jelentősebb 
betegségek megelőzésével és kezelésével 
és az egészségügyi ellátás nyújtásával 
kapcsolatos ismereteinket szélesíti. 
Segítségével egységes rendszerbe 
foglalható a nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló genomikai adat, és 
ennek köszönhetően az orvostudomány és 
a biotechnológia területén új tudás és új 
alkalmazások hozhatók létre. Hozzájárul az 
átültető egészségügyi kutatás 

A kutatás a jó egészségi állapot 
hatékonyabb elősegítésével, a jelentősebb 
betegségek megelőzésével és kezelésével 
és az egészségügyi ellátás nyújtásával 
kapcsolatos ismereteinket szélesíti. 
Segítségével egységes rendszerbe 
foglalható a nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló genomikai adat, és 
ennek köszönhetően az orvostudomány és 
a biotechnológia területén új tudás és új 
alkalmazások hozhatók létre. Hozzájárul az 
átültető egészségügyi kutatás 
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előmozdításához, ami alapvető fontosságú 
az orvosbiológiai kutatásban rejlő 
gyakorlati lehetőségek kiaknázása 
szempontjából. Lehetővé teszi, hogy 
Európa hatékonyabban vehessen részt a 
globális jelentőségű betegségekkel 
szembeni harcra irányuló nemzetközi 
erőfeszítésekben, amint azt a HIV/AIDS, a 
malária és a tuberkulózis elleni küzdelem 
vonatkozásában jól példázza a jelenleg is 
folyamatban lévő „Európai és Fejlődő 
Országok Klinikai Kísérletek Területén 
Létrejött Partnersége” (EDCTP) 
elnevezésű program (169. cikk). 
Megerősíti az egészségügyi politika által 
meghatározott európai szintű kutatást, és 
különösen a nemzeti adatbankokban tárolt 
modellek, rendszerek és adatok 
összehasonlítását.

előmozdításához, ami alapvető fontosságú 
a közegészségügy és az életminőség 
javulását eredményező orvosbiológiai 
kutatásban rejlő gyakorlati lehetőségek 
kiaknázása szempontjából.

Számos betegség (például a rák, a szív- és 
érrendszeri betegségek – ideértve a 
trombózist –, a reumás betegségek, 
légzőszervi megbetegedések, fertőző 
betegségek, a mentális és neurológiai 
betegségek, különösen az öregedéshez 
kapcsolódók, mint például az Alzheimer-
vagy a Parkinson-kór) klinikai vizsgálata 
nemzetközi vizsgálatokon alapul, 
amelyeket egynél több központban 
hajtanak végre annak érdekében, hogy 
rövid időn belül elérhessék a szükséges 
számú beteget. A járványtani 
kutatásokhoz a népességet/a népesség 
csoportjait széles körben kell vizsgálni 
ahhoz, hogy komoly következtetéseket 
vonhassanak le. Új diagnosztikai 
módszerek és ritka rendellenességek 
kezelési módjainak kifejlesztéséhez, 
valamint az ilyen betegségek 
epidemológiai vizsgálatához szintén több 
ország részvétele szükséges annak 
érdekében, hogy növeljék az egyes 
tanulmányokban részt vevő betegek 
számát. Ezenkívül az egészségügyi politika 
által meghatározott európai szintű kutatás 
végzése lehetővé teszi modellek, 
rendszerek, valamint a betegekre 
vonatkozó, a nemzeti adatbankokban és 
biobankokban tárolt adatok és minták 
összehasonlítását, és lehetővé teszi, hogy 
Európa hatékonyabban vehessen részt a 
globális jelentőségű betegségekkel 
szembeni harcra irányuló nemzetközi 
erőfeszítésekben, amint azt a HIV/AIDS, a 
malária és a tuberkulózis elleni küzdelem 
vonatkozásában jól példázza a jelenleg is 
folyamatban lévő „Európai és Fejlődő 
Országok Klinikai Kísérletek Területén 
Létrejött Partnersége” (EDCTP) 
elnevezésű program (169. cikk). 
Megerősíti az egészségügyi politika által 
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meghatározott európai szintű kutatást, és 
különösen a nemzeti adatbankokban tárolt 
modellek, rendszerek és adatok 
összehasonlítását.

Indokolás

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az orvosbiológiai kutatás elsődleges célja a 
közegészségügy és az életminőség javítása.

Csupán néhány olyan esetet lehet példaként említeni, amikor az európai uniós támogatás 
jelentős hozzáadott értéket biztosít és hozzájárul a kutatási munka sikeréhez.

Módosítás: 39
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Végrehajtás” alszakasz, 1a. bekezdés 

(új)

Ebből a célból törekedni kell a 
legmagasabb szintű kiegészítő jelleg és 
szinergia megvalósítására más közösségi 
programokkal és cselekvésekkel, illetve a 
különböző tagállamokban meglévő 
nemzeti és regionális kutatási 
programokkal.

Indokolás

Minden (akár közösségi, akár tagállami szintű) programot megfelelően kell koordinálni az 
erőfeszítések felesleges megkettőzése helyett, azok összefogása érdekében.

Módosítás: 40
I. melléklet, Témák, 1. pont Egészségügy, „Végrehajtás” albekezdés, második bekezdés

A kutatás segíti az egészségügyi ellátáshoz 
kapcsolódó európai – elsősorban a KKV-k 
részvételére épülő – biotechnológiai és 
orvostechnológiai ágazat, valamint az 
európai gyógyszeripar 
versenyképességének javítását. Az 
elképzelések szerint támogatja különösen 
egy, az innovatív gyógyszerekkel 
foglalkozó európai technológiai platform 
tevékenységét, amelynek célja a 
gyógyszerfejlesztés folyamatában található, 
kutatással összefüggő szűk 

A kutatás segíti az egészségügyi ellátáshoz 
kapcsolódó európai – elsősorban a KKV-k 
részvételére épülő – biotechnológiai és 
orvostechnológiai ágazat, valamint az 
európai gyógyszeripar 
versenyképességének javítását. Ezért 
lépéseket fognak tenni a KKV-k 
kutatásban, fejlesztésben és innovációban 
való részvételének elősegítésére, az e célra 
előirányozott költségvetés legalább 20%-át 
kijelölve e kiemelt téma tekintetében. Az 
elképzelések szerint támogatja különösen 
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keresztmetszetek kiküszöbölése. A 
koncepcionális igazolás és a klinikai 
validálás támogatásán keresztül különös 
figyelmet kap a kutatási tevékenységek és 
a gazdasági hasznosítás közötti szakadék 
áthidalása. A kutatás hozzájárul továbbá az 
új, fejlett terápiákra (például a regeneratív 
gyógyászatra) vonatkozó normatív 
szabályok és szabványok kidolgozásához, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy az EU 
ipara megállja a helyét a globális 
versenyben.

egy, az innovatív gyógyszerekkel 
foglalkozó európai technológiai platform 
tevékenységét, amelynek célja a 
gyógyszerfejlesztés folyamatában található, 
kutatással összefüggő szűk 
keresztmetszetek kiküszöbölése. A 
koncepcionális igazolás és a klinikai 
validálás támogatásán keresztül különös 
figyelmet kap a kutatási tevékenységek és 
a gazdasági hasznosítás közötti szakadék 
áthidalása. A kutatás hozzájárul továbbá az 
új, fejlett terápiákra (például a regeneratív 
gyógyászatra) vonatkozó normatív 
szabályok és szabványok kidolgozásához, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy az EU 
ipara megállja a helyét a globális 
versenyben.

Indokolás

A KKV-k az európai ipar sarokkövét jelentik ezen a területen, ugyanakkor köztudott, hogy az 
ilyen vállalkozások milyen nehézségekkel néznek szembe kutatás-fejlesztési feladatok és az 
innovációs tevékenységek végrehajtásakor. Ezért sokkal inkább gyakorlati és koncentráltabb 
intézkedéseket kell meghozni annak érdekében, hogy ösztönözzék a KKV-knek a hetedik 
keretprogramban való részvételét. 

Ahhoz, hogy az ilyen intézkedések hatásosak legyenek, garantált minimális költségvetésre van 
szükség, megfelelő irányítási kötelezettséggel.

Módosítás: 41
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Végrehajtás” alszakasz, 2a. bekezdés 

(új)
Finanszírozni kell az olyan kutatásokat, 
amelyeket a sikeres mesterséges 
megtermékenyítés arányának növelése 
érdekében olyan emberi embriókkal 
végeznek, amelyeket kifejezetten 
meddőségi kezelés céljából hoztak létre, 
fejlődésük korai szakaszában vannak 
(legfeljebb 14 napos korig), és amelyek a 
szükséges szám felettiek, de amelyekre 
már nincs szükség, és ezért megsemmisítik 
azokat, mivel az ilyen kutatásokat egyes 
olyan tagállamok engedélyezik, azt a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
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szigorúan szabályozzák és ellenőrzik.

Indokolás

A szükséges szám feletti, megsemmisítésre szánt embriókkal folytatott kutatás elengedhetetlen 
annak érdekében, hogy új őssejteket nyerjenek, ami lehetővé teszi, hogy haladást érjenek el a 
meddőség kezelésében, és újabb ismeretekkel gazdagodjanak a veleszületett és degeneratív 
betegségek okaival kapcsolatban. Az ilyen kutatást szigorú ellenőrzési szabályok alapján és a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok szigorú felügyelete mellett folytatják a tagállamokban. 

Újabb őssejteket kell létrehozni annak érdekében, hogy feltárják az ilyen típusú kutatásban 
rejlő valamennyi lehetőséget és megtartsák Európa függetlenségét és vezető szerepét e téren.

Módosítás: 42
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Végrehajtás” alszakasz, 2b. bekezdés 

(új)

Az egészséget befolyásoló tényezők 
megértése döntő fontosságú az egészséges 
életmód elősegítéséhez, a 
betegségmegelőzéshez és a szolgáltatások 
megtervezéséhez. Az ezen a téren folytatott 
kutatásoknak bővíteniük kell a vonatkozó 
környezeti, szociális és genetikus 
tényezőkkel, illetve e tényezőknek a 
betegségek kialakulásában betöltött 
szerepével kapcsolatos ismereteket.

Indokolás

A betegségmegelőzés elsődleges fontosságú a mai világban, ezért nagyon fontos, hogy több 
kutast végezzenek és több tanulmány készüljön a betegségek kialakulását befolyásoló 
tényezőkről.

Módosítás: 43
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Végrehajtás” alszakasz, 2c. bekezdés (új)

Az orvosbiológiai kutatás során végzett 
állatkísérletek alternatív módszereinek 
kidolgozására irányuló kutatás, fejlesztés 
és innováció rendkívül fontos annak 
érdekében, hogy kezeljék a nyilvánosság e 
témával kapcsolatos aggályait, amelyeket 
figyelembe kell venni az e téren folytatott 
kutatás minden, leginkább vonatkozó 



PE 368.072v03-00 36/138 PR\613357HU.doc

külső fordítás

HU

területén. Különösen az őssejt-
technológiák lehetséges felhasználási 
területeit, pontosabban az embrionális 
őssejt-technológiákat kell mindezek 
figyelembevételével vizsgálni.

Indokolás

Az állatok védelméről és jólétéről szóló jegyzőkönyvben megállapított követelményeknek való 
megfelelés, a nyilvánosság által megfogalmazott komoly aggályokra való reagálás, illetve a 
kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 86/609/EGK 
tanácsi irányelvben megállapított célkitűzések elérésének elősegítése, valamint a nem emberi 
főemlősök kutatásban történő felhasználásának csökkentése érdekében, az Európai Uniónak 
hangsúlyoznia kell annak szükségességét, hogy alternatívákat fejlesszenek ki és validáljanak 
az állatkísérletek tekintetében.

Módosítás: 44
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Végrehajtás” alszakasz, harmadik 

bekezdés

A kutatás során értelemszerűen figyelembe 
kell venni és a projektekbe be kell építeni a 
nemekkel kapcsolatos szempontokat. Az 
orvosbiológiai és a genetikai kutatás újabb 
fejleményei vonatkozásában különös 
figyelmet kell fordítani a kutatási 
eredményekkel kapcsolatos 
kommunikációra és a civil társadalommal, 
különösen a betegek csoportjaival 
folytatandó minél korábbi párbeszédre. 
Gondoskodni kell továbbá az eredmények 
széles körű terjesztéséről és 
felhasználásáról.

A kutatás során értelemszerűen figyelembe 
kell venni és a projektekbe be kell építeni a 
nemekkel kapcsolatos szempontokat. A 
kockázati tényezők, biológiai 
mechanizmusok, okok, klinikai tünetek, 
valamint a betegségek következményei és 
kezelése gyakran eltér a nők és a férfiak 
esetében. Ezenkívül néhány betegség 
kizárólag – vagy legtöbb esetben – csak a 
nők vagy férfiak esetében fordul elő (ilyen 
a fibromyalgia és a krónikus fáradtság, 
amelyeknek előfordulási esélye sokkal 
magasabb a nők körében). Ennek 
megfelelően az e téma keretében 
finanszírozott tevékenységeknek magában 
kell foglalniuk annak a lehetőségét, hogy 
az ilyen különbségeket meghatározzák a 
vonatkozó kutatási jegyzőkönyvekben, 
módszertanokban és az eredmények 
elemzéseiben. Az orvosbiológiai és a 
genetikai kutatás újabb fejleményei 
vonatkozásában különös figyelmet kell 
fordítani a kutatási eredményekkel 
kapcsolatos kommunikációra és a civil 
társadalommal, különösen a betegek 
csoportjaival folytatandó minél korábbi 
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párbeszédre. Gondoskodni kell továbbá az 
eredmények széles körű terjesztéséről és 
felhasználásáról.

Indokolás

Sürgős szükség van a nemek kérdésének bevonására az egészségügyi politikák 
kidolgozásában és végrehajtásában. A krónikus fáradtság és a fibromyalgia „láthatatlan” 
betegségek a diagnosztizálás nehézségei miatt, illetve a kutatás és kezelés céljaira elkülönített 
források hiánya miatt. Az ezekben a betegségekben szenvedők 90%-a nő, ezért e betegségeket 
nevezhetjük egy adott nemre jellemző betegségnek.

Haladéktalanul ki kell vizsgálni e betegségek eredetét és okait, és javítani kell a kezelésüket. 
Ehhez elengedhetetlen a kutatási célokra biztosított finanszírozás növelése.

Módosítás: 45
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, első cím 

(„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”), 
első franciabekezdés

- Nagy áteresztőképességű (high-
throughput) kutatás: a modern biológia 
számára az adatok előállítását jelentősen 
javító és az adatok és a minták (biobankok) 
szabványosítását, beszerzését és elemzését 
elősegítő új kutatási eszközök kifejlesztése. 
A tevékenység a szekvenálás, a 
génexpresszió, a geno- és a fenotipizálás, a 
szerkezeti genomika, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia, valamint más „-omika” 
tudományterületek számára kifejlesztendő 
új technológiákra összpontosít.

- Nagy áteresztőképességű (high-
throughput) kutatás: a modern biológia 
számára az adatok előállítását jelentősen 
javító és az adatok és a minták (biobankok) 
szabványosítását, beszerzését és kísérleti és 
biokomputációs elemzését elősegítő új 
kutatási eszközök kifejlesztése. A 
tevékenység a szekvenálás, a 
génexpresszió, a geno- és a fenotipizálás, a 
szerkezeti genomika, a bioinformatika és a 
rendszerbiológia, valamint más „-omika” 
tudományterületek számára kifejlesztendő 
új technológiákra összpontosít.

Indokolás

Az adatokat kísérleti úton, illetve minden olyan rendelkezésre álló biokomputációs lehetőség 
és forrás felhasználásával meg kell vizsgálni, amely új lehetőségek sorát nyitja meg.

Módosítás: 46
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, első cím 

(„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”), 
második franciabekezdés

- Felismerés, diagnózis és ellenőrzés: - Felismerés, diagnózis és ellenőrzés: 
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megjelenítő, képalkotó, felismerő és 
elemző eszközök és technológiák 
kifejlesztése az orvosbiológiai kutatás, a 
betegségek előrejelzése, diagnózisa, 
figyelemmel kísérése és prognózisa, 
valamint a gyógyászati beavatkozásokkal 
kapcsolatos támogatás és iránymutatás 
céljaira. A tevékenység a 
multidiszciplináris megközelítésre 
összpontosít olyan területek integrálása 
érdekében, mint például a molekuláris és a 
sejtbiológia, a fiziológia, a genetika, a 
fizika, a kémia, a nanotechnológiák, a 
mikrorendszerek, az eszközök és az 
információs technológiák. Hangsúlyt kell 
helyezni a nem vagy csak kis mértékben 
invazív és a kvantitatív módszerekre, 
valamint a minőségbiztosítási 
vonatkozásokra.

megjelenítő, képalkotó, felismerő és 
elemző eszközök és technológiák 
kifejlesztése az orvosbiológiai kutatás, a 
betegségek előrejelzése, diagnózisa, 
figyelemmel kísérése és prognózisa, 
valamint a gyógyászati beavatkozásokkal 
kapcsolatos támogatás és iránymutatás 
céljaira. A tevékenység a 
multidiszciplináris megközelítésre 
összpontosít olyan területek integrálása 
érdekében, mint például a molekuláris és a 
sejtbiológia, a fiziológia, a genetika, a 
fizika, a kémia, a nanotechnológiák, a 
mikrorendszerek, az eszközök, a 
diagnosztikai célú képelemzés és -
feldolgozás, a telemedicina és az 
információs technológiák. Hangsúlyt kell 
helyezni a nem vagy csak kis mértékben 
invazív és a kvantitatív módszerekre, 
valamint a minőségbiztosítási 
vonatkozásokra.

Indokolás

Az orvostudományoknak a távközléssel és az információs technológiával történő kiegészülése 
rendkívül pozitív fejlemény az egészségügyi ágazatban végrehajtott különböző tevékenységek 
fejlődésében. A telemedicina, amely magában foglalja az információs és kommunikációs 
technológiák egészségügyi szakemberek által azzal a céllal történő felhasználását, hogy 
információt cseréljenek az adott diagnózissal és a betegségek vagy sérülések kezelésével és 
megelőzésével kapcsolatban, a kutatás és az értékelés érdekében, illetve a közegészségügyben 
dolgozók továbbképzése céljából, alapvető fontosságú mind az egyéni, mind a kollektív 
egészség javítása tekintetében.

Módosítás: 47
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, első cím 

(„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”),
harmadik franciabekezdés

- Innovatív gyógyászati megközelítések és
beavatkozás: potenciálisan széles 
alkalmazási körű, fejlett terápiák és 
technológiák megszilárdítása és 
továbbfejlesztésének biztosítása. A 
tevékenység a gén- és sejtterápiára, a 
regeneratív gyógyászatra, a 
transzplantációra, az immunterápiára és a 

- Innovatív gyógyászati megközelítések és 
beavatkozás: potenciálisan széles 
alkalmazási körű, fejlett terápiák és 
technológiák megszilárdítása és 
továbbfejlesztésének biztosítása. A 
tevékenység a gén- és sejtterápiára, a 
regeneratív gyógyászatra, az őssejtekre, és 
a szervezetbe beültethető szövet in vitro 
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védőoltásokra, valamint más gyógyászati 
eljárásokra összpontosít. Foglalkozik 
továbbá a kapcsolódó technológiákkal, 
mint például a fejlett célzott 
gyógyszeradagoló rendszerekkel, a fejlett 
implantátumokkal és protézisekkel, 
valamint a nem vagy csak kis mértékben 
invazív technológiákkal segített 
beavatkozásokkal.

előállításra („tissue engineering”), a 
transzplantációra, az immunterápiára és a 
védőoltásokra, valamint más gyógyászati 
eljárásokra összpontosít. Foglalkozik 
továbbá a kapcsolódó technológiákkal és a 
„tissue engineeringgel”, mint például a 
fejlett célzott gyógyszeradagoló 
rendszerekkel, a fejlett implantátumokkal 
és protézisekkel, valamint a nem vagy csak 
kis mértékben invazív technológiákkal 
segített beavatkozásokkal, különös 
hangsúlyt fektetve az egyéni 
kórtörténetekre.

Indokolás

Megfelelően figyelembe kell venni az őssejt-kutatások közegészségügyre gyakorolt hatását és 
az e téren elért eredményeket.

Emellett meg kell említeni a „tissue engineering” fogalmát, amely egy új, gyorsan fejlődő 
technológiát takar, ami lehetővé teszi olyan életképes helyettesítő anyagok létrehozását, 
amelyek helyreállítják, fenntartják vagy javítják az emberi szövetet és a szervek működését, és 
ami rendkívül pozitív hatást fejt ki az egyéni és a kollektív egészségre, valamint az 
életminőségre.

Módosítás: 48
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, első cím 

(„Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”), 
negyedik franciabekezdés

- A terápiák megfelelőségének, 
biztonságának és hatékonyságának 
előrejelzése: a betegek számára 
biztonságos és hatékony új biogyógyászati 
terápiák bevezetéséhez szükséges 
paraméterek, eszközök, módszerek és 
szabványok kidolgozása és validálása [a 
gyógyszerek tekintetében ezekkel a 
kérdésekkel az innovatív gyógyszerekkel 
foglalkozó javasolt közös technológiai 
kezdeményezés foglalkozik]. A 
tevékenység többek között olyan 
megközelítéseket helyez előtérbe, mint a 
farmakogenomika, valamint az in silico, az 
in vitro [beleértve az állatkísérleteket 
helyettesítő eljárásokat is] és az in vivo

- A terápiák megfelelőségének, 
biztonságának és hatékonyságának 
előrejelzése: a betegek számára 
biztonságos és hatékony új biogyógyászati 
terápiák bevezetéséhez szükséges 
paraméterek, eszközök, módszerek és 
szabványok kidolgozása és validálása [a 
gyógyszerek tekintetében ezekkel a 
kérdésekkel az innovatív gyógyszerekkel 
foglalkozó javasolt közös technológiai 
kezdeményezés foglalkozhat]. A 
tevékenység többek között olyan 
megközelítéseket helyez előtérbe, mint a 
farmakogenomika, valamint az in silico, az 
in vitro [beleértve az állatkísérleteket 
helyettesítő eljárásokat is, elsősorban 
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módszerek és modellek. őssejt-technológiákat, különösen 
embrionális őssejt-technológiákat 
alkalmazva] és az in vivo módszerek és 
modellek.

Indokolás

Az állatok védelméről és jólétéről szóló jegyzőkönyvben megállapított követelményeknek való 
megfelelés, a nyilvánosság által megfogalmazott komoly aggályokra való reagálás, illetve a 
kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 86/609/EGK 
tanácsi irányelvben megállapított célkitűzések elérésének elősegítése, valamint a nem emberi 
főemlősök kutatásban történő felhasználásának csökkentése érdekében, az Európai Uniónak 
hangsúlyoznia kell annak szükségességét, hogy alternatívákat fejlesszenek ki és validáljanak 
az állatkísérletek tekintetében.

Módosítás: 49
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, második cím 

(„Kutatás az emberi egészség szolgálatában”), 2. alcím, 1. pont

Az agy és betegségei: az agy integrált 
szerkezetének és dinamikájának jobb 
megértése, az agy betegségeinek 
tanulmányozása és új gyógymódok 
keresése. A tevékenység a molekuláris 
szinttől a kognitív szintig az agy 
funkcióinak feltérképezésére, továbbá a
neurológiai és a pszichiátriai betegségekre 
és rendellenességekre (beleértve a 
regeneratív és a restoratív gyógymódokat 
is) összpontosít.

Az agy és betegségei: az agy integrált 
szerkezetének és dinamikájának jobb 
megértése, az agy betegségeinek és az 
öregedéshez kapcsolódó, vonatkozó 
betegségek (például a demencia, az 
Alzheimer- vagy a Parkinson-kór) 
tanulmányozása és új gyógymódok 
keresése. A tevékenység a molekuláris 
szinttől a kognitív szintig az agy 
funkcióinak feltérképezésére, és különösen 
az agy működésének átfogó megértésére
összpontosít interakciós modellek összetett 
hálózatán keresztül. A kutatás során 
neurológiai és a pszichiátriai betegségeket
és rendellenességeket (beleértve a 
regeneratív és a restoratív gyógymódokat 
is) is vizsgálnak.

Indokolás

A demográfiai változások következtében az ilyen betegségek egyre gyakrabban fordulnak elő 
az EU-ban.

Az interakciós hálózatokon alapuló átfogó agyi modellek kidolgozása egyre fontosabbá válik 
a különböző betegségek, például az Alzheimer-kór vagy az epilepszia megértésében.
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Módosítás: 50
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, második cím 

(„Kutatás az emberi egészség szolgálatában”), 3. alcím, 2. pont
HIV/AIDS, malária és tuberkulózis: a 
tevékenység új gyógymódok, diagnosztikai 
eszközök, védőoltások és kémiai átviteli 
gátak, például HIV-mikroba-ölők 
kifejlesztésére összpontosít. A kutatás a
három betegséggel kapcsolatos globális 
szintű problémák megoldását célozza, de 
konkrét európai kérdésekkel is foglalkozik. 
A tevékenység a klinikai kezelést 
megelőző szakban, illetőleg a klinikai 
kezelés korai fázisában felhasználható 
kutatásra helyezi a hangsúlyt, és ahol 
helyénvaló (például a HIV/AIDS-
védőoltások esetében), lehetőséget ad az 
egész világra kiterjedő 
kezdeményezésekkel történő 
együttműködésre is.

HIV/AIDS, malária, hepatitis C és 
tuberkulózis: a tevékenység új 
gyógymódok, diagnosztikai eszközök, 
védekezési módszerek és kémiai átviteli 
gátak, például HIV-mikroba-ölők 
kifejlesztésére összpontosít. A kutatás 
(ideértve az epidemiológiai kutatást) az e 
betegségekkel kapcsolatos globális szintű 
problémák megoldását célozza, de konkrét 
európai kérdésekkel is foglalkozik. A 
tevékenység a klinikai kezelést megelőző 
szakban, illetőleg a klinikai kezelés korai 
fázisában felhasználható kutatásra helyezi 
a hangsúlyt, és ahol helyénvaló (például a 
HIV/AIDS-védőoltások esetében), 
lehetőséget ad az egész világra kiterjedő 
kezdeményezésekkel történő 
együttműködésre is.

Indokolás

A hepatitis C krónikus betegség, amely nagyszámú embert érint, és amelynek káros hatásai 
vannak a kórházhálózatokra és az olyan szakosodott szolgáltatásokra, mint például a 
dialízisre.

Módosítás: 51
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, második cím 

(„Kutatás az emberi egészség szolgálatában”), 4. alcím, 1. pont
Rák: a tevékenység a betegség 
etiológiájára; a megelőzést, a korai 
diagnózist és a kezelést segítő célzott 
gyógyszerek és biológiai markerek 
felkutatására és validálására; valamint a 
prognosztikai, diagnosztikai és gyógyászati 
beavatkozások hatékonyságának 
értékelésére összpontosít.

Rák: a tevékenység a betegség 
etiológiájára, új gyógyszerekre/terápiákra 
és kockázati tényezőkre; környezeti 
befolyásoló tényezők, illetve a megelőzést, 
a korai diagnózist és a kezelést segítő 
célzott gyógyszerek és biológiai markerek 
felkutatására és validálására; valamint a 
prognosztikai, diagnosztikai és gyógyászati 
beavatkozások hatékonyságának 
értékelésére összpontosít.

Indokolás

Új terápiák és gyógyszerek bevezetésével egyre több sikert érnek el a rák elleni küzdelemben. 
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Figyelembe kell venni az ilyen fejlemények valamennyi szempontját.

Alapos kutatásra van szükség a kockázati tényezők terén, amelyek az esetek többségében 
meghatározó szerepet játszanak a rák kialakulásában, mivel az ilyen tényezők vizsgálata 
rendkívül fontos a rák megelőzésében és a kockázat csökkentésében.
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Módosítás: 52
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, második cím 

(„Kutatás az emberi egészség szolgálatában”), 4. alcím, 2. pont
Szív- és érrendszeri betegségek: a 
tevékenység a szív és a véredények 
betegségeinek (beleértve az agyvérzés 
érrendszeri vonatkozásait is) diagnózisára, 
megelőzésére, kezelésére és figyelemmel 
kísérésére összpontosít széles körű, 
multidiszciplináris megközelítésmód 
alkalmazásával.

Szív- és érrendszeri betegségek, ideértve a 
trombózisos megbetegedéseket: a 
tevékenység a szív és a véredények 
betegségeinek (beleértve az agyvérzés 
érrendszeri vonatkozásait is) környezeti 
befolyásoló tényezőire, diagnózisára, 
megelőzésére, kezeléséhez szükséges új 
gyógyszerekre/terápiákra és figyelemmel 
kísérésére összpontosít széles körű, 
multidiszciplináris megközelítésmód 
alkalmazásával.

Indokolás

A trombózisos megbetegedések előfordulása folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Az ilyen 
betegségek korai felismerése csökkentené a későbbi szívrohamok és stroke-ok kockázatát.

Módosítás: 53
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, második cím 

(„Kutatás az emberi egészség szolgálatában”), 4. alcím, 3a. pont (új)
Reumás betegségek: a tevékenység a 
reumás betegségek etiológiájára, korai 
diagnózisára és a biológiai markerekre 
összpontosít, valamint a kezelésre, 
különös tekintettel a gyulladásos reumás 
betegségekre.

Indokolás

Európa népességének megközelítőleg egyharmada (kb. 100 millió ember) szenved reumás 
betegségektől életük valamely szakaszában. Ezért sürgető szükség van a kutatások növelésére 
és a határokon átnyúló együttműködés támogatására az ilyen betegségek okainak jobb 
megértése, illetve új és jobb gyógymódok feltárása céljából.

Az Európai Parlament által 2005. október 13-án elfogadott, 389. sz. írásbeli nyilatkozat 
felhívta a figyelmet a reumás betegségekkel kapcsolatos kutatások fontosságára.

Módosítás: 54
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, második 

cím („Kutatás az emberi egészség szolgálatában”), 4. alcím, 5. pont
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Egyéb krónikus betegségek: a tevékenység 
az időskori életminőséget nagymértékben 
befolyásoló, nem halálos betegségekre, 
mint például a funkcionális leromlásra, az 
érzékszervek csökkent működésére és más 
krónikus betegségekre (például a 
reumatikus betegségekre) összpontosít.

Egyéb krónikus betegségek: a tevékenység 
az időskori életminőséget nagymértékben 
befolyásoló, nem halálos betegségekre, 
mint például a funkcionális leromlásra, az 
érzékszervek csökkent működésére és más 
krónikus betegségekre (például a 
fibromyalgiára és a krónikus fáradtságra) 
összpontosít, illetve a kábítószerfüggőség 
által kiváltott betegségekre. Különös 
figyelmet kell fordítani a sportban 
használt doppingszerek kutatására.

Indokolás

A fibromyalgiában és a krónikus fáradtságban szenvedők 90%-a nő. Ezért sürgősen meg kell 
vizsgálni e betegségek eredetét és okait, javítani kell kezelésüket és össze kell hasonlítani az 
eredményeket. Ezért elengedhetetlen a kutatások finanszírozásának növelése.

A szenvedélybetegségek és a visszaesés okainak, valamint és a kábítószerfüggőség hatásainak 
kutatása megemlíthető ebben a pontban. Ezenkívül ki kell dolgozni a doppingszerek 
kutatásának európai dimenzióját.

Módosítás: 55
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, harmadik 
cím („Az európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”), 

első franciabekezdés
- Az egészséges életmód népszerűsítése és 
a betegségmegelőzés javítása: az életstílus 
és a különböző szintű és hátterű 
beavatkozások szempontjából legjobb 
közegészségügyi intézkedések felkutatása . 
A tevékenység az egészség szélesebb 
értelemben vett meghatározó tényezőire 
(például az étrendre, a stresszre, a 
dohánytermékekre és más anyagok 
fogyasztására, a testmozgásra, a kulturális 
környezetre, a társadalmi-gazdasági és a 
környezeti tényezőkre), valamint ezeknek 
az egyén és a társadalom szintjén 
megvalósuló kölcsönhatására összpontosít. 
Tartalmazza különösen a mentális egészség 
egész életre kiterjedő nézőpontú kutatását.

- Az egészséges életmód népszerűsítése és 
a betegségmegelőzés javítása: az életstílus 
és a különböző szintű és hátterű 
beavatkozások szempontjából legjobb 
közegészségügyi intézkedések felkutatása . 
A tevékenység az egészség szélesebb 
értelemben vett meghatározó tényezőire 
(például az étrendre, a stresszre, a 
dohánytermékekre és más anyagok 
fogyasztására, a testmozgásra, az 
életminőségre, a kulturális környezetre, a 
társadalmi-gazdasági, a táplálkozási és a 
környezeti tényezőkre), valamint ezeknek 
az egyén és a társadalom szintjén 
megvalósuló kölcsönhatására összpontosít. 
Tartalmazza különösen a mentális egészség 
egész életre kiterjedő nézőpontú kutatását.
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Indokolás

Az olyan tényezők mint az egyén vagy a közösség életminősége vagy táplálkozási szokásai 
meghatározók az emberi egészség szempontjából, és pozitív vagy negatív módon 
kölcsönhatásban vannak egyéb tényezőkkel. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket figyelembe 
vegyük az egészséggel kapcsolatos kutatásokban.

Módosítás: 56
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, harmadik 
cím („Az európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”), 

második franciabekezdés

- A klinikai kutatás átültetése a klinikai 
gyakorlatba: beleértve a gyógyszerek jobb 
felhasználását, valamint a viselkedési és a 
szervezeti beavatkozások, illetőleg a 
gyógymódok és az egészségügyi 
technológiák megfelelő alkalmazását is. A 
kutatás különös hangsúlyt helyez a betegek 
biztonságára: a helyes klinikai gyakorlat 
felkutatására; az egészségügyi alap- és 
szakellátásban a klinikai döntéshozatal 
megértésére; valamint a tényadatokon 
alapuló gyógyítás és a betegek felelős 
helyzetbe hozásának elősegítésére. A 
tevékenység a stratégiák összehasonlító 
értékelésére; valamint a farmakovigilanciai 
tényadatok és a beteg sajátosságai (például 
genetikai hajlama, kora, neme és 
együttműködési készsége) és a 
költséghatékonyság figyelembevételével a 
különböző beavatkozások és gyógyszerek 
hatásainak kutatására összpontosít.

- A klinikai kutatás eredményeinek
átültetése a klinikai gyakorlatba: beleértve 
a gyógyszerek jobb felhasználását, 
valamint a viselkedési és a szervezeti,
valamint a közegészségügyi rendszerek 
általi beavatkozások, illetőleg a 
gyógymódok és az egészségügyi 
technológiák megfelelő alkalmazását is. A 
kutatás különös hangsúlyt helyez a betegek 
biztonságára, ideértve a gyógyszerek 
mellékhatásait: a helyes klinikai gyakorlat 
felkutatására; az egészségügyi alap- és 
szakellátásban és a közegészségügyben a 
klinikai döntéshozatal megértésére; 
valamint a tényadatokon alapuló gyógyítás 
és a betegek felelős helyzetbe hozásának 
elősegítésére. A tevékenység a stratégiák 
összehasonlító értékelésére; valamint a 
farmakovigilanciai tényadatok és a beteg 
sajátosságai (például genetikai hajlama, 
kora, neme és együttműködési készsége) és 
az egészséghez, az életminőséghez és a 
helyes gyakorlatokhoz kapcsolódó
költséghatékonyság figyelembevételével a 
különböző beavatkozások és gyógyszerek, 
valamint új gyógyászati technológiák
hatásainak kutatására összpontosít.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a lehető legjobban biztosítsák a betegek biztonságát, figyelembe kell 
venni a gyógyszerek mellékhatásait, mivel azoknak előre nem látható, káros hatásai is 
lehetnek.
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Figyelembe kell venni az új gyógyászati technológiákat, amelyek terén nap mint nap új 
sikereket könyvelhetnek el, valamint a helyes gyakorlatokat, amelyeket össze kell hangolni 
európai szinten annak biztosítása érdekében, hogy azokat az egészséggel kapcsolatos 
valamennyi területen egységesen alkalmazzák.

A köz-egészségügyi rendszereket külön meg kell említeni, mivel ezek kivétel nélkül mindenki 
számára elérhetőek.

Módosítás: 57
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, harmadik 
cím („Az európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”), 

harmadik franciabekezdés

- Az egészségügyi rendszerek minősége, 
szolidaritása és fenntarthatósága: annak 
megalapozása, hogy az egyes országok 
egészségügyi rendszereiket mások 
tapasztalatainak fényében, a nemzeti 
sajátosságok és a népesség jellemzőinek 
(öregedés, mobilitás, migráció, iskolai 
végzettség, társadalmi-gazdasági helyzet és 
a munka változó világa stb.) fontosságát 
figyelembe véve alakíthassák. A 
tevékenység az egészségügyi rendszerek 
szervezeti, finanszírozási és szabályozási 
kérdéseire, gyakorlati megvalósítására és 
eredményeire (eredményességére, 
hatékonyságára és méltányosságára) 
összpontosít. Különös figyelmet kapnak a 
beruházási kérdések és a humán 
erőforrások.

- Az egészségügyi rendszerek minősége, 
hatékonyság, hatásossága, szolidaritása és 
fenntarthatósága: annak megalapozása, 
hogy az egyes országok egészségügyi 
rendszereiket mások tapasztalatainak 
fényében, a nemzeti sajátosságok, a 
hozzáférési lehetőségeket és a népesség 
jellemzőinek (öregedés, mobilitás, 
migráció, iskolai végzettség, társadalmi-
gazdasági helyzet és a munka változó 
világa stb.) fontosságát figyelembe véve, 
másoktól tanulva javíthassák. A 
tevékenység az egészségügyi rendszerek 
szervezeti, finanszírozási és szabályozási 
kérdéseire (a különböző beavatkozások 
költségének, hatékonyságának és jótékony 
hatásainak értékelése, ideértve a betegek 
biztonságához kapcsolódókat), gyakorlati 
megvalósítására és eredményeire 
(eredményességére, hatékonyságára és 
méltányosságára) összpontosít. Különös 
figyelmet kapnak a beruházási kérdések és 
a humán erőforrások.

Indokolás

Az egészségügyi rendszerek javíthatók, ha tanulunk egymástól.

Figyelembe kell venni azt, hogy mennyire könnyű az embereknek hozzájutni az egészségügyi 
rendszerhez.
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Módosítás: 58
I. melléklet, „Témák”, 1. szakasz („Egészségügy”), „Tevékenységek” alszakasz, harmadik 

cím („Az európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása”), 3a. 
franciabekezdés (új)

- Az új technológiák és terápiák megfelelő 
használata. Hosszú távú biztonság, és az 
új gyógyászati technológiák (ideértve a 
berendezéseket) széles körben elterjedt 
használatának figyelemmel kísérése, 
valamint fejlett terápiák, amelyek 
kifejezetten biztosítják a magas szintű 
közegészségügyi védelmet.

Indokolás

A keretprogrammal összhangban az egyedi programnak ki kell terjednie az új technológiák és 
terápiák megfelelő használatára is.

Módosítás: 59
I. melléklet, „Témák”,, 1. szakasz („Egészségügy”), „Nemzetközi együttműködés” alszakasz, 

első bekezdés

A nemzetközi együttműködés a téma 
szerves alkotóeleme, és különösen fontos a 
globális egészségügyi problémákat, mint 
például az antimikrobiális gyógyszerekkel 
szembeni rezisztenciát, a HIV-et/AIDS-t, a 
maláriát, a tuberkulózist és az újonnan 
fellépő, akár egész világrészekre kiterjedő 
járványt okozó fertőző betegségeket érintő 
területeken. Az együttműködés a 
nemzetközi kezdeményezések, mint 
például a globális HIV-védőoltási program 
prioritásainak kitűzésére is kiterjedhet. Ha 
megszilárdul a klinikai kutatás területén az 
Európa és a fejlődő országok közötti 
hosszú távú, fenntartható partnerség, akkor 
elért eredményei és jövőbeni szükségletei 
függvényében további támogatást kap az 
„Európai és Fejlődő Országok Klinikai 
Kísérletek Területén Létrejött Partnersége” 
(EDCTP) elnevezésű program. Az EDCTP 
program középpontjában továbbra is az 
Afrika szubszaharai régiójában jelen lévő 
három betegséggel szembeni új 

A nemzetközi együttműködésnek két 
prioritást kell előtérbe helyeznie, amelyek 
a következők: a fejlett országokkal 
folytatott együttműködés a kölcsönös 
érdeklődést kiváltó témák terén, 
alapvetően azokon a területeken, amelyek 
szorosan kapcsolódnak ehhez a kiemelt 
témához; és a fejlődő országokkal 
folytatott együttműködés a globális 
egészségügyi problémák terén, ideértve az 
antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 
rezisztenciát, a HIV-et/AIDS-t, a maláriát, 
a tuberkulózist és az újonnan fellépő, akár 
egész világrészekre kiterjedő járványt 
okozó fertőző betegségeket. Az 
együttműködés a nemzetközi 
kezdeményezések, mint például a globális 
HIV-védőoltási program prioritásainak 
kitűzésére is kiterjedhet. Egy külső 
tudományos és technikai értékeléstől és a 
programbizottság véleményétől függően, 
valamint ha megszilárdul a klinikai kutatás 
területén az Európa és a fejlődő országok 
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védőoltások, mikrobaölők és gyógyszerek 
kifejlesztésére irányuló fejlett klinikai 
vizsgálatok állnak.

közötti hosszú távú, fenntartható 
partnerség, akkor elért eredményei és 
jövőbeni szükségletei függvényében 
további támogatást kap az „Európai és 
Fejlődő Országok Klinikai Kísérletek 
Területén Létrejött Partnersége” (EDCTP) 
elnevezésű program. Az EDCTP program 
középpontjában továbbra is az Afrika 
szubszaharai régiójában jelen lévő három 
betegséggel szembeni új védőoltások, 
mikrobaölők és gyógyszerek kifejlesztésére 
irányuló fejlett klinikai vizsgálatok állnak

Indokolás

A fejlődés érdekében folytatott tudományos együttműködési tevékenységek szintén 
megkívánják az alapos és tárgyilagos értékelést; a programbizottság véleményét ezért külső 
tudományos és technikai értékeléssel kell alátámasztani.

Módosítás: 60
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Célkitűzés” alszakasz

Az európai tudásalapú biogazdaság
felépítése a tudomány, az ipar és más 
érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével, 
az új és a kialakulóban lévő kutatási 
lehetőségek kiaknázásával, amelyek 
választ adnak korunk társadalmi és 
gazdasági kihívásaira: a biztonságosabb, 
egészségesebb és jobb minőségű élelmiszer 
iránti egyre növekvő igényre az állatok 
jóléte és a vidéki környezet 
figyelembevételével; a megújuló biológiai 
erőforrások fenntartható felhasználására és 
előállítására; a járványos állatbetegségek és 
a zoonózis, valamint az élelmiszerekkel 
összefüggő rendellenességek egyre 
növekvő kockázataira; a mezőgazdasági és
a halászati termelés fenntarthatóságának és 
biztonságosságának különösen az 
éghajlatváltozás miatti 
veszélyeztetettségére.

Az európai tudásalapú biogazdaság 
felépítése a tudomány, az ipar és más 
érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével, 
az új és kialakulóban lévő kutatási 
lehetőségek kiaknázásával, amelyek 
választ adnak korunk társadalmi, 
környezetvédelmi és gazdasági kihívásaira: 
a biztonságosabb, egészségesebb és jobb 
minőségű élelmiszer és a vidék 
szempontjai iránti egyre növekvő igényre; 
a megújuló biológiai erőforrások 
fenntartható felhasználására és 
előállítására; a járványos állatbetegségek és
a zoonózis, valamint az élelmiszerekkel 
összefüggő rendellenességek egyre 
növekvő kockázataira; a mezőgazdasági, 
halászati és az állattenyésztés terén 
megvalósuló termelés fenntarthatóságának 
és biztonságosságának 
veszélyeztetettségére (ideértve az 
éghajlatváltozás miatti 
veszélyeztetettséget), az állatjólét és a 
vidék szempontjainak mindenkori 
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figyelembevételével. 

Indokolás

Az e szakaszban meghatározott célkitűzéseknek kifejezetten magukban kell foglalniuk a 
környezetbarát, valamint a gazdaságilag és társadalmilag fenntartható termelés 
biztosításának kihívását. Ugyanakkor – a szöveg többi részéhez hasonlóan – különbséget kell 
tenni az akvakultúra és a halászat között, mivel azok egyedi megközelítést igényelnek. 

Módosítás: 61
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Végrehajtás” alszakasz, első bekezdés

A téma megerősíti az európai tudásalapú 
biogazdaság tudásalapját, gondoskodik a 
nélkülözhetetlen innovációról és megadja a 
szükséges politikai támogatást. A kutatás a 
biológiai erőforrások fenntartható 
előállítására és felhasználására, valamint az 
azokkal való gazdálkodásra, különösen az 
élettudományokra, a biotechnológiára és a 
más technológiákkal való konvergenciára 
összpontosít új, ökológiai szempontból 
hatékony és versenyképes európai 
mezőgazdasági, halászati, akvakultúra-, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztése érdekében. A 
kutatás nagyban hozzájárul az európai 
uniós szakpolitikák és jogi környezet 
végrehajtásához és kialakításához, és 
előmozdítja és támogatja különösen: a 
közös agrárpolitikát; a mezőgazdasági és a 
kereskedelmi kérdéseket; az élelmiszer-
biztonsági előírásokat; a közösségi állat-
egészségügyi politikát, a járványvédelmi és 
a jóléti előírásokat; a környezetvédelmet és 
a biológiai sokféleséget; az EU erdészeti 
stratégiáját; valamint a halászat és az 
akvakultúra fenntartható fejlődését célzó 
közös halászati politikát. A kutatás emellett 
a felsorolt politikák értékelése, kialakítása 
és figyelemmel kísérése érdekében új 
mutatók kidolgozására és a meglévők 
továbbfejlesztésére is törekszik.

A téma az európai tudásalapú biogazdaság 
tudásalapjának megerősítését sürgeti, 
gondoskodik a nélkülözhetetlen 
innovációról és megadja a szükséges 
politikai támogatást. A kutatás a biológiai 
erőforrások fenntartható előállítására és 
felhasználására, valamint az azokkal való 
gazdálkodásra, az élettudományokra, a 
biotechnológiára és a más technológiákkal 
való konvergenciára vonatkozó európai 
stratégiával összhangban lévő 
interdiszciplináris kutatási megközelítés 
által, egészséges, biztonságos, ökológiai 
szempontból hatékony, jó minőségű és 
ezért versenyképes európai mezőgazdasági, 
halászati (ideértve a tenderi eredetű 
élelmiszereket), akvakultúra-, 
takarmányozási, élelmiszer-ipari,
egészségügyi, erdészeti és más kapcsolódó 
iparágakban előállított termékek 
kifejlesztése érdekében. A kutatás nagyban 
hozzájárul az európai uniós szakpolitikák 
és jogi környezet végrehajtásához és 
kialakításához, és előmozdítja és támogatja 
különösen: a fogyasztók organoleptikus, 
táplálkozási és biztonsági elvárásait; a 
közös agrárpolitikát; a mezőgazdasági és a 
kereskedelmi kérdéseket; az élelmiszer-
biztonsági előírásokat; a közösségi állat-
egészségügyi politikát, a járványvédelmi és 
a jóléti előírásokat; a környezetvédelmet és 
a biológiai sokféleséget; a mezőgazdasági 
és erdészeti sokféleség megőrzését; az EU 
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erdészeti stratégiáját; valamint a halászat és 
az akvakultúra fenntartható fejlődését célzó 
közös halászati politikát. A kutatás emellett 
a felsorolt politikák értékelése, kialakítása 
és figyelemmel kísérése érdekében új 
mutatók kidolgozására és a meglévők 
továbbfejlesztésére is törekszik.

Indokolás

A források és intézkedések meghatározása során prioritást kell élvezniük a fogyasztóknak a 
nyilvánosság az élelmiszerek tápértékével, minőségével és biztonságosságával kapcsolatos  
növekvő elvárásai teljesítése céljából.

Módosítás: 62
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Végrehajtás” alszakasz, második bekezdés

A 90 %-ban KKV-kból álló mezőgazdasági 
alapú élelmiszeripar különösen nagy 
mértékben részesül számos kutatási 
tevékenység eredményeiből, ideértve a 
célzott terjesztési és a technológiaátadási 
tevékenységeket is, különösen a fejlett, 
ökológiai szempontból hatékony 
technológiák, módszerek és folyamatok 
integrálása és alkalmazása, illetőleg a 
szabványok kidolgozása vonatkozásában. 
A bio-, nano- és információs és 
kommunikációs technológiákkal 
foglalkozó, csúcstechnológiát alkalmazó 
induló vállalkozások várhatóan jelentős 
mértékben hozzájárulnak a 
növénynemesítés, a fejlett haszonnövények 
és a növényvédelem, az élelmiszer-
biztonság és az élelmiszer-minőségügy 
fejlett kimutatási és ellenőrzési 
technológiái, valamint az új ipari 
biofolyamatok területén folyó 
kutatásokhoz.

A 90 %-ban KKV-kból álló mezőgazdasági 
alapú élelmiszeripar részt vesz és 
különösen nagy mértékben részesül számos 
kutatási tevékenység eredményeiből, 
ideértve a célzott terjesztési és a 
technológiaátadási tevékenységeket is, 
különösen a fejlett, ökológiai szempontból 
hatékony technológiák, módszerek és 
folyamatok integrálása és alkalmazása, 
illetőleg a szabványok kidolgozása 
vonatkozásában. E prioritást élvező téma 
költségvetésének legalább 20%-át a KKV-
k részvételét elősegítő cselekvés céljára 
különítik el.

A multidiszciplinaritást és az 
interdiszciplinaritást támogatni kell annak 
biztosítására, hogy a bio-, nano- és 
információs és kommunikációs 
technológiákkal foglalkozó, 
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csúcstechnológiát alkalmazó induló 
vállalkozások jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növénynemesítés, a fejlett 
haszonnövények és a növényvédelem, az 
élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-
minőségügy fejlett kimutatási és 
ellenőrzési technológiái, valamint az új 
ipari biofolyamatok területén folyó 
kutatásokhoz.

E prioritást élvező témával kapcsolatban 
folytatott tevékenységek az információ és 
a tudományos eredmények terjesztésével 
kapcsolatos tevékenységektől függnek. 

Indokolás

Ha valóban meg akarják könnyíteni a KKV-k e területen való részvételét, e prioritást élvező 
téma költségvetésén belül meg kell állapítani egy támogatási küszöbértéket. 

Módosítás: 63
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Végrehajtás” alszakasz, második bekezdés a) pont (új)

A lehető legnagyobb mértékű szinergiára 
és komplementaritásra kell törekedni, 
különös tekintettel a közös mezőgazdasági 
és halászati politikák keretében 
megvalósuló, illetve a vidékfejlesztéssel 
(például a vidékfejlesztéssel foglalkozó 
európai mezőgazdasági alap (EAFRD)), 
vagy környezetvédelmi kérdésekkel 
(például a LIFE + programmal) 
kapcsolatos más közösségi programokra 
és cselekvésekre.

Indokolás

A hetedik keretprogram alapján finanszírozott tevékenységeknek szoros kapcsolatban kell 
állniuk más programok keretében támogatott tevékenységekkel, annak érdekében, hogy a 
komplementaritást biztosítani lehessen közöttük.

Módosítás: 64
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Tevékenységek” alszakasz, első rész („A szántóföldi, erdei és vízi környezet biológiai 
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erőforrásainak fenntartható előállítása és az azokkal való fenntartható gazdálkodás”), 2. 
franciabekezdés

A fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozása a környezeti hatások 
csökkentésével párhuzamosan a 
mezőgazdaságban, az erdészetben, a 
halászatban és az akvakultúrában új 
technológiák, berendezések, 
figyelőrendszerek, növények és termelési 
rendszerek kifejlesztése, a halgazdálkodás 
tudományos és műszaki bázisának 
továbbfejlesztése, valamint a teljes 
ökológiai rendszerre kiterjedő 
megközelítés keretében a különböző 
rendszerek közötti kölcsönhatások 
(mezőgazdaság és erdészet, halászat és 
akvakultúra) jobb megértése révén. A 
szárazföldi biológiai erőforrások 
tekintetében különös hangsúlyt kapnak a 
kevés alapanyaggal működő termelési 
rendszerek és a biogazdálkodás, az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodás és az 
új takarmányok, valamint a kedvezőbb 
összetételű, nagyobb mechanikai 
ellenállású, hatékonyabb tápanyag-
felhasználású és jobb felépítésű új 
növények (haszonnövények és fák). Ennek 
érdekében a kutatás az új 
növényrendszerek és termékek biológiai 
értelemben vett biztonságosságára, 
együttélésére és nyomon követhetőségére 
irányul. A növényegészségügy 
előmozdítására az ökológia, a kártevők 
biológiája, a betegségek és más 
fenyegetések jobb megértése révén, 
valamint a járványkitörések elleni 
védekezés támogatásán és a kártevők elleni 
védekezés fenntartható eszközeinek és 
technikáinak fejlesztésén keresztül kerül 
sor. A vízi környezet biológiai erőforrásai 
vonatkozásában hangsúlyosan kell 
foglalkozni az alapvető biológiai 
funkciókkal, a tenyésztett fajok 
biztonságos és környezetbarát tenyésztési 
rendszereivel és takarmányozásával és a 
halbiológiával, a vegyes halászat 

A fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozása a környezeti hatások 
csökkentésével párhuzamosan a 
mezőgazdaságban, az erdészetben, a 
halászatban és az akvakultúrában új 
technológiák, berendezések, 
figyelőrendszerek, növények és termelési 
rendszerek kifejlesztése, a halgazdálkodás 
tudományos és műszaki bázisának 
továbbfejlesztése, valamint a teljes 
ökológiai rendszerre kiterjedő 
megközelítés keretében a különböző 
rendszerek közötti kölcsönhatások 
(mezőgazdaság és erdészet, halászat és 
akvakultúra) jobb megértése révén. 
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dinamikájával, a halászati tevékenység és a 
tengeri ökológiai rendszer 
kölcsönhatásaival, valamint a flottánkénti, 
regionális és többéves gazdálkodási 
rendszerekkel.

- Az őshonos ökoszisztémák (például a 
mediterrán területeké) megőrzése, a bio-
kontrollanyagok kifejlesztése és a 
biológiai sokféleség és a metagenomika 
mikrobiológiai dimenziói. A szárazföldi 
biológiai erőforrások tekintetében különös 
hangsúlyt kapnak a kevés alapanyaggal 
működő termelési rendszerek és a 
biogazdálkodás, a minőségi termékek 
előállításához vezető termelési tervek és a 
genetikailag módosított szervezetek, 
valamint a fenntartható, versenyképes és 
sokoldalú mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás hatásai. Az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodást és 
az új takarmányokat, valamint a kedvezőbb 
összetételű, nagyobb mechanikai 
ellenállású, hatékonyabb tápanyag-
felhasználású és jobb felépítésű új 
növényeket (haszonnövények és fák) 
szintén előmozdítják. Ennek érdekében a 
kutatás az új növényrendszerek és 
termékek biológiai értelemben vett 
biztonságosságára, együttélésére és 
nyomon követhetőségére irányul. 
- A növényegészségügy és a növényi 
kultúrák védelmének előmozdítására az 
ökológia, a kártevők biológiája, a 
betegségek, gyomnövények és más
fenyegetések jobb megértése révén, 
valamint a járványkitörések elleni 
védekezés támogatásán és a kártevők és a 
gyomnövények elleni védekezés 
fenntartható eszközeinek és technikáinak 
fejlesztésén keresztül kerül sor. A vízi 
környezet biológiai erőforrásai 
vonatkozásában hangsúlyosan kell 
foglalkozni az alapvető biológiai 
funkciókkal, a tenyésztett fajok 
biztonságos és környezetbarát tenyésztési 
rendszereivel és takarmányozásával és a 
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halbiológiával, a vegyes halászat 
dinamikájával, a halászati tevékenység és a 
tengeri ökológiai rendszer 
kölcsönhatásaival, valamint a flottánkénti, 
regionális és többéves gazdálkodási 
rendszerekkel.

Indokolás

A jelenlegi mezőgazdasági biztos hivatala ismételten rámutatott az őshonos termékeink 
megőrzése támogatásának és fokozásának fontosságára, minőségük javítása és 
versenyképességük növelése céljából. Ugyanakkor támogatni kell a káros növényi kultúrák, a 
kártevők stb. elleni küzdelem környezetbarát formáira irányuló kutatást.  

Módosítás: 65
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Tevékenységek” alszakasz, első rész („A szántóföldi, erdei és vízi környezet biológiai 
erőforrásainak fenntartható előállítása és az azokkal való fenntartható gazdálkodás”), 3. 

franciabekezdés

Optimalizált állattenyésztés és jólét a 
mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra 
valamennyi területén, többek között a 
genetikai tudásban, az új tenyésztési 
eljárásokban, az állatok élettanának és 
viselkedésének jobb megértésében, 
illetőleg a fertőző állatbetegségekre –
beleértve a zoonózisokat is – vonatkozó 
bővebb ismereteinkben és a hatékonyabb 
védekezésben rejlő lehetőségek 
kihasználásán keresztül. Ez utóbbi kérdés 
kezelésére a nyomon követésre, a 
megelőzésre és a védekezésre irányuló 
eszközök fejlesztése, a védőoltások és a 
diagnosztika terén folytatott alapozó és 
alkalmazott kutatás, az ismert és az új 
betegséghordozók és más fenyegetések –
beleértve a rosszhiszemű cselekményeket 
is – ökológiájának tanulmányozása, 
valamint a különböző művelési rendszerek 
és az éghajlat hatásának kutatása révén is 
sor kerül. Új tudást kell kialakítani továbbá 
az állati hulladékok biztonságos 
ártalmatlanítására és a melléktermékek 
jobb kezelésére vonatkozóan is.

- Optimalizált állattenyésztés, egészség és 
jólét a mezőgazdaság, a halászat és az 
akvakultúra valamennyi területén, többek 
között a genetikai tudásban, az új 
tenyésztési eljárásokban, az állatok 
élettanának és viselkedésének jobb 
megértésében, illetőleg a fertőző 
állatbetegségekre – beleértve a 
zoonózisokat és kórokozó 
mechanizmusaikat is – vonatkozó bővebb 
ismereteinkben és a hatékonyabb 
védekezésben rejlő lehetőségek 
kihasználásán keresztül. Ez utóbbi kérdés 
kezelésére a nyomon követésre, a 
megelőzésre és a védekezésre irányuló 
eszközök fejlesztése, a védőoltások és a 
diagnosztika terén folytatott alapozó és 
alkalmazott kutatás, az ismert és az új 
betegséghordozók és más fenyegetések –
beleértve a rosszhiszemű cselekményeket 
is – ökológiájának tanulmányozása, 
valamint a különböző művelési rendszerek 
és az éghajlat hatásának kutatása révén is 
sor kerül. Új tudást kell kialakítani továbbá 
az állati hulladékok biztonságos 
ártalmatlanítására és a melléktermékek 
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jobb kezelésére vonatkozóan is.

- Figyelembe kell venni az élelmiszer-
előállítás fenntarthatóságát és 
biztonságosságát veszélyeztető tényezőket, 
például a klímaváltozásnak a termelési 
folyamatokra kifejtett esetleges hatásait. 

Indokolás

A zoonózis ellenőrzésével kapcsolatban kiemelkedően fontos a járványok megelőzésével és a 
kitörések felderítésével kapcsolatos kritériumok és a vírusok tenyésztési mechanizmusainak 
alkalmazása. Ez kellően alátámasztja a kórokozók kialakulásának és azok viselkedésének 
tanulmányozására irányuló egyedi intézkedések létjogosultságát.

Módosítás: 66
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Tevékenységek” alszakasz, első rész („A szántóföldi, erdei és vízi környezet biológiai 
erőforrásainak fenntartható előállítása és az azokkal való fenntartható gazdálkodás”), 4. 

franciabekezdés

- A politikai döntéshozók és más érintett 
szereplők által a vonatkozó stratégiák, 
szakpolitikák és jogszabályok 
végrehajtásához, különösen pedig az 
európai tudásalapú biogazdaság 
felépítéséhez és a vidékfejlesztés és a 
tengerparti területek fejlesztése 
szükségleteinek kielégítéséhez igényelt 
eszközök kialakítása. A közös halászati 
politika a tengeri erőforrások 
kiaknázásának a teljes ökológiai rendszert 
figyelembe vevő megközelítésmódját 
támogató, adaptív szemléletmód 
kialakításán keresztül nyer támogatást.  
Valamennyi szakpolitika tekintetében a 
kutatás keretében társadalmi-gazdasági 
tanulmányokra, a különböző művelési 
rendszerek összehasonlító vizsgálatára, 
költséghatékony halgazdálkodási 
rendszerek vizsgálatára, a nem élelmezési 
céllal tartott állatok tenyésztésére és az 
erdészettel való kölcsönhatásra irányuló 
vizsgálatokra, valamint a vidéki és a 
tengerparti megélhetés javítására irányuló 
kutatásra kerül sor.

- A politikai döntéshozók és más érintett 
szereplők által a vonatkozó stratégiák, 
szakpolitikák és jogszabályok 
végrehajtásához, különösen pedig az 
európai tudásalapú biogazdaság 
felépítéséhez és a vidékfejlesztés és a 
tengerparti területek fejlesztése 
szükségleteinek kielégítéséhez igényelt 
eszközök kialakítása. A közös halászati 
politika a tengeri erőforrások 
kiaknázásának a teljes ökológiai rendszert 
figyelembe vevő megközelítésmódját 
támogató, adaptív szemléletmód 
kialakításán keresztül nyer támogatást.  
Valamennyi szakpolitika tekintetében a 
kutatás keretében társadalmi-gazdasági, 
környezetvédelmi és etikai tanulmányokra, 
a különböző művelési rendszerek 
összehasonlító vizsgálatára, 
költséghatékony halgazdálkodási 
rendszerek vizsgálatára, a nem élelmezési 
céllal tartott állatok tenyésztésére és az 
erdészettel való kölcsönhatásra irányuló 
vizsgálatokra, valamint a vidéki és a 
tengerparti megélhetés javítására irányuló 
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kutatásra kerül sor.

Indokolás

Az állatjóléti politikák alapját képező etikai alapelvek és a környezetbarát befogási módszerek 
szintén relevánsak az akvakultúra és a halászat szempontjából.

Módosítás: 67
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Tevékenységek” alszakasz, második rész („A konyhaasztaltól a szántóföldig: élelmiszerek, 
egészség és jólét”) cím 

A konyhaasztaltól a szántóföldig: 
élelmiszerek, egészség és jólét

(Az angol nyelvi változatot nem érinti.)

Indokolás

(Az angol nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás: 68
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Tevékenységek” alszakasz, második rész („A konyhaasztaltól a szántóföldig: élelmiszerek, 
egészség és jólét”), 2. franciabekezdés

- Az étrendi tényezők és szokások mint a 
táplálkozással összefüggő betegségek és 
rendellenességek kialakulásának és 
gyakoriságának csökkentését lehetővé tévő 
legfontosabb befolyásolható tényezők 
megértése. Ennek érdekében törekedni kell 
a táplálkozásgenomika és a 
rendszerbiológia kutatására és 
alkalmazására, továbbá a táplálkozás, 
illetőleg az élettani és a pszichológiai 
funkciók közötti kölcsönhatások 
tanulmányozására. A tevékenység 
eredményeképpen átalakulhatnak a 
feldolgozott élelmiszerek, és új 
élelmiszerek, diétás élelmiszerek, 
táplálkozási vagy egészségügyi 
szempontból előnyösnek tartott 
élelmiszerek kifejlesztésére kerülhet sor. 
Annak megértése szempontjából, hogy 

- Az étrendi tényezők és szokások mint a 
táplálkozással összefüggő betegségek és 
rendellenességek kialakulásának és 
gyakoriságának csökkentését lehetővé tévő 
legfontosabb befolyásolható tényezők 
megértése, ideértve a kóros elhízottságot 
(gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt) 
és az allergiákat; a betegségmegelőzést 
célzó táplálkozást, ideértve az élelmiszerek 
egészségességével, tulajdonságaival és 
összetevőivel kapcsolatos ismereteket.
Ennek érdekében törekedni kell a 
táplálkozásgenomika és a rendszerbiológia 
kutatására és alkalmazására, továbbá a 
táplálkozás, illetőleg az élettani és a 
pszichológiai funkciók közötti 
kölcsönhatások tanulmányozására. A 
tevékenység eredményeképpen 
átalakulhatnak a feldolgozott élelmiszerek, 
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hogyan hatnak egyes élelmiszerek és 
étrendek az egészségre, valamint az 
integrált táplálkozási útmutatás 
kialakításához fontos a hagyományos, a 
helyi és az évszakonként eltérő mértékben 
fogyasztott élelmiszerek és a kapcsolódó 
étrendek vizsgálata is.

és új élelmiszerek, diétás élelmiszerek, 
táplálkozási vagy egészségügyi 
szempontból előnyösnek tartott 
élelmiszerek kifejlesztésére kerülhet sor. 
Annak megértése szempontjából, hogy 
hogyan hatnak egyes élelmiszerek és 
étrendek az egészségre, valamint az 
integrált táplálkozási útmutatás 
kialakításához fontos a hagyományos, a 
helyi és az évszakonként eltérő mértékben 
fogyasztott élelmiszerek és a kapcsolódó 
étrendek vizsgálata is.

Indokolás

E módosítás lehetővé teszi a hetedik keretprogram hatályának az Európai Unió által egyéb 
eszközök – például a közegészségügyi programok – által előmozdított különböző, az étrenddel 
és az egészséges táplálkozással kapcsolatos kezdeményezésekre történő kiterjesztését.

Módosítás: 69
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Tevékenységek” alszakasz, második rész („A konyhaasztaltól a szántóföldig: élelmiszerek, 
egészség és jólét”) , 3. franciabekezdés

- Az európai élelmiszer-ipari innováció 
optimalizálása a fejlett technológiák 
hagyományos élelmiszergyártásba való 
beépítésén, az élelmiszer funkcionalitása 
javítását megvalósító alapvető feldolgozási 
technológiákon, a csúcstechnológiákat 
hasznosító, ökológiai szempontból 
hatékony feldolgozási és csomagolási 
módozatok kidolgozásán és 
demonstrációján, intelligens ellenőrző 
alkalmazásokon és a melléktermékekkel, a 
hulladékkal és az energiával való 
hatékonyabb gazdálkodáson keresztül. Az 
új kutatás kiterjed továbbá az állatok 
takarmányozásának fenntartható és új 
technológiáira, beleértve a biztonságos 
takarmányfeldolgozási eljárásokat is, 
valamint a takarmányozás minőség-
ellenőrzésének technológiáira.

- Az európai élelmiszer-ipari innováció 
optimalizálása a fejlett technológiák 
hagyományos élelmiszergyártásba való 
beépítésén, az élelmiszer funkcionalitása 
javítását, új összetevőknek és 
termékeknek, tartósítási módszereknek 
valamint technológiáknak és 
organoleptikus szempontoknak  az 
élelmiszerek és új élelmiszeripari 
összetevők létrehozása terén való 
létrehozását megvalósító alapvető 
feldolgozási technológiákon, a 
csúcstechnológiákat hasznosító, ökológiai 
szempontból hatékony feldolgozási és 
csomagolási módozatok kidolgozásán és 
demonstrációján, intelligens ellenőrző 
alkalmazásokon és a melléktermékekkel, a 
hulladékkal és az energiával való 
hatékonyabb gazdálkodáson keresztül. Az 
új kutatás kiterjed továbbá az állatok 
takarmányozásának fenntartható és új
technológiáira, beleértve a biztonságos 
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takarmányfeldolgozási eljárásokat is, 
valamint a takarmányozás minőség-
ellenőrzésének technológiáira.

Indokolás

Az élelmiszer-előállítás terén az innovációnak túl kell mutatnia az új termékek termelésén, 
illetve előállításán. Új formulák felfedezése révén javulást lehet és kell is elérni az 
élelmiszerek és élelmiszer-összetevők alapvető tervezése terén. Ugyanakkor folytatni kell a 
termelési folyamattal kapcsolatos technológiák kutatását (jobb csomagolási és tárolási
technológiák kialakítása stb.).

Módosítás: 70
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Tevékenységek” alszakasz, harmadik rész („A fenntartható nem élelmiszer-ipari termékeket 
és folyamatokat alátámasztó élettudományok és biotechnológia”), 1. franciabekezdés

- Az energetikai és ipari célú szárazföldi és 
tengeri biomassza-előállítás tudásalapjának 
megerősítése és technológiáinak 
fejlesztése. Ennek keretében foglalkozni 
kell a növények, az állatok és a mikrobák 
genomikájával és metabolomikájával 
annak céljából, hogy a nagy hozzáadott 
értékű termékekké történő optimális 
átalakítás érdekében javítható legyen a 
nyersanyagok és a biomassza-alapanyagok 
hatékonysága és összetétele, miközben új 
forrásként természetes vagy javított 
szárazföldi és vízi szervezetek 
felhasználására is sor kerül. Ez teljes 
mértékben magában foglalja a 
biotermékekkel kapcsolatos gazdálkodási 
gyakorlat, szállítás, tárolás és forgalomba 
hozatal életciklus-analízisét. Ennek 
megfelelően, a biomassza-finomításban 
rejlő lehetőségek teljes kihasználása 
érdekében foglalkozni kell az ipari 
biotechnológiák teljes haszonnövényláncra 
kiterjedő alkalmazásával, valamint a 
kapcsolódó társadalmi-gazdasági, 
agronómiai, ökológiai és fogyasztóvédelmi 
vonatkozásokkal is. Ezt segíti a növények 
és a mikrobák sejtszintű és szubcelluláris 
anyagcseréjének jobb megértése és 
befolyásolása, aminek révén fokozott 

- Az energetikai és ipari célú szárazföldi és 
tengeri biomassza-előállítás tudásalapjának 
megerősítése és technológiáinak 
fejlesztése. Ennek keretében foglalkozni 
kell a növények, az állatok és a mikrobák 
genomikájával és metabolomikájával 
annak céljából, hogy a nagy hozzáadott 
értékű termékekké történő optimális 
átalakítás érdekében javítható legyen a 
nyersanyagok és a biomassza-alapanyagok 
hatékonysága és összetétele, miközben új 
forrásként természetes vagy javított 
szárazföldi és vízi szervezetek 
felhasználására is sor kerül. Ez teljes 
mértékben magában foglalja a 
biotermékekkel kapcsolatos gazdálkodási 
gyakorlat, szállítás, tárolás és forgalomba 
hozatal életciklus-analízisét. Ennek 
megfelelően, a biomassza-finomításban 
rejlő lehetőségek teljes kihasználása 
érdekében foglalkozni kell az ipari 
biotechnológiák teljes haszonnövényláncra 
kiterjedő alkalmazásával (például 
környezetbarát vegyszerek), valamint a 
kapcsolódó társadalmi-gazdasági, 
agronómiai, ökológiai és fogyasztóvédelmi 
vonatkozásokkal is. Ezt segíti a növények 
és a mikrobák sejtszintű és szubcelluláris 
anyagcseréjének jobb megértése és 



PR\613357HU.doc 59/138 PE 368.072v03-00

külső fordítás

HU

hozamú, minőségű és tisztaságú átalakított 
termékeket felhasználó biofolyamatokon 
alapuló új, értékes árucikkek állíthatók elő, 
ideértve a biokatalitikus folyamatok 
tervezését is. Az erdők és az erdészeti 
termelés (beleértve a faanyag és a 
megújuló bioenergia-készletek előállítását 
is) fenntarthatósága érdekében a 
tevékenységnek ki kell továbbá terjednie 
az új és a továbbfejlesztett, minőségi, nagy 
hozzáadott értékű és megújuló erdőn 
alapuló termékek és folyamatok céljára 
szolgáló biotechnológiák felhasználására és 
fejlesztésére is. Foglalkozni kell végül a 
biotechnológiában a szennyeződések 
kimutatása, figyelemmel kísérése, 
megelőzése, kezelése és felszámolása terén 
rejlő lehetőségekkel is, és ennek során 
hangsúlyt kell helyezni az új 
biofolyamatok egyedüli vagy 
növényrendszerekkel és/vagy vegyi 
katalizátorokkal való együttes 
alkalmazásán keresztül a hulladékok és a 
melléktermékek gazdasági értékének 
maximalizálására.

befolyásolása, aminek révén fokozott 
hozamú, minőségű és tisztaságú átalakított 
termékeket felhasználó biofolyamatokon 
alapuló új, értékes árucikkek állíthatók elő, 
ideértve a biokatalitikus folyamatok 
tervezését is. 

- Az erdők és az erdészeti termelés 
(beleértve a faanyag és a megújuló 
bioenergia-készletek előállítását is) 
fenntarthatósága érdekében a 
tevékenységnek ki kell terjednie az új és a 
továbbfejlesztett, minőségi, nagy 
hozzáadott értékű és megújuló erdőn 
alapuló termékek és folyamatok céljára 
szolgáló biotechnológiák felhasználására és 
fejlesztésére is. 

- Foglalkozni kell végül a 
biotechnológiában a szennyeződések 
kimutatása, figyelemmel kísérése, 
megelőzése, kezelése és felszámolása terén 
rejlő lehetőségekkel is, és ennek során 
hangsúlyt kell helyezni az új 
biofolyamatok egyedüli vagy 
növényrendszerekkel és/vagy vegyi 
katalizátorokkal való együttes 
alkalmazásán keresztül a hulladékok és a 
melléktermékek gazdasági értékének 
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maximalizálására.

- Ugyanakkor figyelembe kell venni a 
természeti örökségek és a kiemelkedő 
szépségű területek megőrzését célzó 
cselekvéseket, amelyek döntő 
fontosságúnak bizonyultak a fenntartható 
és környezetbarát vidéki idegenforgalom 
előmozdításában.

Indokolás

Az 1990-es években az Amerikai Kémiai Társaság megalkotta az ún. „zöld vegyszerek” (azaz 
fenntartható vegyszerek) fogalmát, amely olyan termékek és eljárások megtervezését, 
kifejlesztését és használatát jelenti, amelyek csökkentik vagy kizárják az emberi egészségre 
vagy a környezetre káros anyagok használatát vagy előállítását. Ezt az elvet kellően 
figyelembe kell venni, különösen a maga az EU által a bioüzemanyagok és bioenergia-
források tekintetében életre hívott új kihívások terén.

Fel kell venni  a természeti örökségek megőrzését célzó cselekvéseket, mivel azok korlátlan 
potenciális előnyt jelentenek mind gazdasági, mind fenntarthatósági szempontból.

Módosítás: 71
I. melléklet, „Témák”, 2. szakasz („Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia”), 

„Nemzetközi együttműködés” alszakasz, első bekezdés

Az élelmiszerekre, a mezőgazdaságra és a 
biotechnológiára irányuló kutatásokban 
kiemelt szerepet kap a nemzetközi 
együttműködés, amelyet a teljes 
tudományterületen bátorítani kell. A 
milleniumi fejlesztési célok és a 
folyamatban lévő tevékenységek 
figyelembevételével támogatni kell a 
fejlődő országok egyedi igényeit célzó 
kutatást. Egyedi cselekvéseket kell 
végrehajtani a kiemelt partnerrégiókkal és 
partnerországokkal folytatandó 
együttműködés előmozdítása érdekében, 
különösen azon területek tekintetében, 
amelyekkel régióközi párbeszéd folyik és 
amelyekkel kétoldalú tudományos és 
technológiai megállapodások állnak fenn, 
valamint a szomszédos országokra és a 
fellendülőben lévő gazdasággal rendelkező 
és a fejlődő országokra irányulóan.

Az élelmiszerekre, a mezőgazdaságra és a 
biotechnológiára irányuló kutatásokban 
kiemelt szerepet kap a nemzetközi 
együttműködés, amelyet a teljes 
tudományterületen bátorítani kell. A 
milleniumi fejlesztési célok és a 
folyamatban lévő tevékenységek 
figyelembevételével támogatni kell a 
fejlődő országok egyedi igényeit célzó 
kutatást (például a talaj- és vízgazdálkodás 
javítását szolgáló hálózatok). Egyedi 
cselekvéseket kell végrehajtani a kiemelt 
partnerrégiókkal és partnerországokkal 
folytatandó együttműködés előmozdítása 
érdekében, különösen azon területek 
tekintetében, amelyekkel régióközi 
párbeszéd folyik és amelyekkel kétoldalú 
tudományos és technológiai 
megállapodások állnak fenn, valamint a 
szomszédos országokra és a fellendülőben 
lévő gazdasággal rendelkező és a fejlődő 
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országokra irányulóan.

Indokolás

Az e bekezdésben található szolidaritási és fejlesztési együttműködési összetevő ismeretében 
oda kell figyelni a talaj és vízi erőforrások gazdálkodásával kapcsolatos ismereteink és 
technológiáink exportjának fontosságára.

Módosítás: 72
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Célkitűzés” alszakasz

Az európai ipar versenyképességének 
javítása és Európa élenjáró és meghatározó 
szerepének biztosítása az információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) 
fejlődésében annak érdekében, hogy a 
társadalom és a gazdaság igényei 
kielégítést nyerjenek. A tevékenységek 
megerősítik Európa tudományos és 
technológiai bázisát és világviszonylatban 
betöltött vezető helyét az IKT területén, az 
IKT használata révén segítenek az 
innováció serkentésében és irányának 
meghatározásában, és gondoskodnak arról, 
hogy az IKT területén elért előrehaladás 
gyorsan az európai polgárok, 
vállalkozások, ipar és kormányok 
gyakorlati hasznára váljék.

Az európai ipar versenyképességének 
javítása és Európa élenjáró és meghatározó 
szerepének biztosítása az információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) 
fejlődésében annak érdekében, hogy a 
társadalom és a gazdaság igényei 
kielégítést nyerjenek. A tevékenységek 
megerősítik Európa tudományos és 
technológiai bázisát és világviszonylatban 
betöltött vezető helyét az IKT területén, az 
IKT használata révén segítenek az 
innováció serkentésében és irányának 
meghatározásában, és gondoskodnak arról, 
hogy az IKT területén elért előrehaladás 
gyorsan az európai polgárok, 
vállalkozások, ipar és kormányok 
gyakorlati hasznára váljék. A digitális 
megosztottság és az információból való 
kirekesztettség csökkentése e 
tevékenységek elsődleges célkitűzéseit 
jelentik.

Indokolás

A digitális megosztottság egyike azoknak a kihívásoknak, amelyekkel az épülő, új, tudásalapú 
társadalom és gazdaság szembenéz. A hatóságok feladata annak biztosítása, hogy az 
információs társadalom a digitális megosztottság veszélye nélkül fejlődjön. A különböző EU-
eszközöket és programokat e célkitűzés megvalósításának elősegítésére kell felhasználni, ezért 
a hetedik keretprogramhoz kapcsolódó tevékenységek egyik alapvető célkitűzésének a digitális 
megosztottság csökkentésének kell lennie.
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Módosítás: 73
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Bevezetés” alszakasz, első bekezdés 

Az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) egyedülálló, 
bizonyított szerepet töltenek be valamennyi 
iparágban és szolgáltatási szektorban az 
innováció, a kreativitás és a 
versenyképesség előmozdításában. Az IKT 
elengedhetetlen a kulcsfontosságú 
társadalmi kihívások megválaszolásában és 
a közszolgáltatások korszerűsítésében, és a 
tudomány és a technológia valamennyi 
területén megalapozzák a fejlődést. 
Európának ezért vezető helyről kell 
alakítania az IKT jövőbeni fejlődését, és 
gondoskodnia kell arról, hogy az IKT-
alapú szolgáltatások és termékek 
elterjedtségük és felhasználásuk révén a 
lehető legtöbb előnyt biztosítják a polgárok 
és a vállalkozások számára.

Az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) egyedülálló, 
bizonyított szerepet töltenek be valamennyi 
iparágban és szolgáltatási szektorban az 
innováció, a kreativitás és a 
versenyképesség előmozdításában. Az IKT 
elengedhetetlen a kulcsfontosságú 
társadalmi kihívások megválaszolásában és 
a közszolgáltatások korszerűsítésében, és a 
tudomány és a technológia valamennyi 
területén megalapozzák a fejlődést. 
Európának ezért vezető helyről kell 
alakítania az IKT jövőbeni fejlődését, és 
gondoskodnia kell arról, hogy az IKT-
alapú szolgáltatások és termékek 
elterjedtségük és felhasználásuk révén a 
lehető legtöbb előnyt biztosítják a polgárok 
és a vállalkozások számára. Ezzel 
egyidejűleg figyelembe kell venni azt a 
tényt, hogy az IKT-k hozzájárulhatnak a 
társadalmi és területi kohézió 
létrehozásához azáltal, hogy valamennyi 
egyén és vállalkozás számára hozzáférést 
biztosítanak az információs társadalom 
jelentette előnyökhöz, tartózkodási 
helyüktől, nemüktől, vagy gazdasági 
helyzetüktől függetlenül.                          
Az IKT-vel kapcsolatos egyik kutatási és 
technológiai fejlesztési prioritásnak a 
digitális megosztottság és az információs 
kirekesztettség csökkentésének kell lennie.

Indokolás

Az IKT-k nagy potenciállal rendelkeznek a társadalmi és területi kohézió eszközeként, 
ugyanakkor bizonyos közösségek és vállalkozások az új, tudásalapú társadalomból való 
kirekesztéséhez vezethet. Ezért az információs társadalom fejlődése nem szabad, hogy 
digitális megosztottsághoz vezessen, valamint a kutatás és a technológia fejlesztésének 
központi szerepet kell játszania az információs kirekesztettség megelőzési formáinak 
felismerésében, függetlenül az érintett egyének körülményeire.
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Módosítás: 74
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Bevezetés” alszakasz, negyedik bekezdés 

Az IKT-vel foglalkozó téma a stratégiai 
kutatás prioritásait a kulcsfontosságú 
technológiai pilléreknek megfelelően tűzi 
ki, gondoskodik a technológiák végponttól 
végpontig terjedő integrálásáról, és 
létrehozza az IKT-alapú innovatív 
alkalmazások széles skálájának 
kifejlesztéséhez szükséges tudást és 
eszközöket. Az elvégzendő tevékenység 
serkenti az IKT-ágazat ipari és technológiai 
fejlődését és javítja a fontos IKT-intenzív 
ágazatok versenyképességét – mindkét 
esetben nagy értékű, innovatív IKT-alapú 
termékeken és szolgáltatásokon, illetőleg a 
vállalkozásokban és a közigazgatásban a 
szervezeti folyamatok javításán keresztül. 
A téma ezenkívül az IKT-nek a közszféra 
és a társadalom igényei szolgálatában való 
mozgósítása révén más európai uniós 
politikákat is támogat.

Az IKT-vel foglalkozó téma a stratégiai 
kutatás prioritásait a kulcsfontosságú 
technológiai pilléreknek megfelelően tűzi 
ki, gondoskodik az IKT-k teljes 
integrációjáról, és létrehozza az IKT-alapú 
innovatív alkalmazások széles skálájának 
kifejlesztéséhez szükséges tudást és 
eszközöket. Az elvégzendő tevékenység 
serkenti az IKT-ágazat ipari és technológiai 
fejlődését és javítja a fontos IKT-intenzív 
ágazatok versenyképességét – mindkét 
esetben nagy értékű, innovatív IKT-alapú 
termékeken és szolgáltatásokon, illetőleg a 
vállalkozásokban és a közigazgatásban a 
szervezeti folyamatok javításán keresztül. 
A téma ezenkívül az IKT-nek a közszféra 
és a társadalom igényei szolgálatában való 
mozgósítása révén más európai uniós 
politikákat is támogat.

Indokolás

Szövegbeli pontosítás: „az IKT-k teljes integrációjáról” kifejezés könnyebben értelmezhető.

Módosítás: 75
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Bevezetés” alszakasz, negyedik bekezdés a) pont (új)

Az IKT-knak az egyének és szervezetek 
szükségleteihez történő közelítése 
összetettségük annak érdekében történő 
elrejtését jelenti , hogy könnyebbé és 
hozzáférhetővé váljanak, valamint hogy 
biztonságos, megbízható, a felhasználók 
igényeihez igazítható alkalmazást és 
szolgáltatást tegyenek lehetővé.

Indokolás

A felhasználók igényeit mindig szem előtt kell tartani, ezért hangsúlyt kell fektetni a könnyebb 
és hozzáférhetőbb felhasználói interakcióra, amely jobban megfelel igényeiknek.
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Módosítás: 76
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Bevezetés” alszakasz, ötödik bekezdés 

Az elvégzendő tevékenységek körében 
együttműködési és hálózatépítési 
cselekvésekre, közös technológiai 
kezdeményezések támogatására – beleértve 
a nanoelektronikai technológiák és a 
beágyazott számítástechnikai rendszerek 
területén végzett kutatások egyes 
aspektusait is – és nemzeti 
programkoordinációs kezdeményezésekre 
– beleértve a „saját lakókörnyezetben való 
életvitel segítésére” vonatkozó 
kezdeményezést is – kerül sor. A 
tevékenységek prioritásait többek között az 
európai technológiai platformok 
tevékenységére és más forrásokra 
támaszkodó tématerületek képezik. 
Tematikus szinergiákat kell továbbá 
kialakítani a többi egyedi program 
keretében végrehajtott kapcsolódó 
tevékenységekkel.

Az elvégzendő tevékenységek körében 
együttműködési és hálózatépítési 
cselekvésekre, közös technológiai 
kezdeményezések támogatására – beleértve 
a nanoelektronikai technológiák és a 
beágyazott számítástechnikai rendszerek 
területén végzett kutatások egyes 
aspektusait is – és nemzeti 
programkoordinációs kezdeményezésekre 
– beleértve a „saját lakókörnyezetben való 
életvitel segítésére” vonatkozó 
kezdeményezést is – kerül sor. A 
tevékenységek prioritásait többek között az 
európai technológiai platformok 
tevékenységére és más forrásokra 
támaszkodó tématerületek képezik. 
Tematikus szinergiákat kell továbbá 
kialakítani a többi egyedi program 
keretében végrehajtott kapcsolódó 
tevékenységekkel. Maximális szinergiára 
és komplementaritásra kell ugyanakkor 
törekedni más közösségi programokkal és 
kezdeményezésekkel, különösen a 
strukturális alapokkal, a versenyképességi 
és innovációs programmal, az i-2010-
kezdeményezéssel és a tagállamok IKT-vel 
kapcsolatos nemzeti és regionális 
programjaival.

Indokolás

Minden (akár közösségi, akár tagállami szintű) programot megfelelően kell koordinálni az 
erőfeszítések felesleges megkettőzése helyett, azok összefogása érdekében.

Módosítás: 77
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Bevezetés” alszakasz, hatodik bekezdés 

Az innováció elősegítésében betöltött Számos KKV működik az IKT területén, 
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szerepüknek megfelelően alapvető 
fontosságú, hogy a tevékenységekben 
aktívan részt vegyenek a kis- és 
középvállalkozások, illetőleg más kis 
egységek. Ezek ugyanis létfontosságú 
szerepet játszanak az IKT-re és 
alkalmazásaira vonatkozó új víziók 
kialakításában, életben tartásában és 
üzleti hasznosításában.

ezért azokra kiemelt figyelmet kell 
fordítani, valamint támogatni kell a 
kutatásban, a fejlesztésben és az 
innovációban való részvételüket  e 
prioritást élvező program költségvetésének 
legalább 20%-ának elkülönítésével.

E célkitűzés megvalósítása érdekében meg 
kell könnyíteni a KKV-k szerepvállalását a 
projektek és technológiai platformok 
keretében létrejövő klaszterek révén, és 
egy garantált minimális költségvetést kell 
meghatározni.

Indokolás

A KKV-k által a kutatás, fejlesztés és innováció terén megvalósított tevékenységek 
végrehajtása során tapasztalt nehézségek jól ismertek. E tevékenységben való részvételüket 
klaszterek létrehozásával kell előmozdítani. Ahhoz, hogy az ilyen intézkedések hatásosak 
legyenek, garantált minimális költségvetésre van szükség .

Módosítás: 78
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Bevezetés” alszakasz, hatodik bekezdés a) pont (új)

Kiemelt figyelmet kell fordítani az IKT-vel 
kapcsolatos kutatási eredmények 
terjesztésére és a nyilvánosság 
tudománnyal kapcsolatos tudatosságának 
elősegítésére annak érdekében, hogy a 
tudományt és a technológiát közelebb 
lehessen hozni a társadalomhoz.

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a nyilvánosság a lehető legtöbb ismeretre tegyen szert az IKT-
kutatás eredményei tekintetében. Ez lehetővé teszi a tudományos ismeretek megismertetését a 
társadalommal, és ezáltal a nyilvánosság jobb és szélesebb körű tudással fog rendelkezni az 
IKT-vel kapcsolatos tudományos eredmények jelentőssége és előnyei, valamint azok sikeres 
alkalmazása vonatkozásában.
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Módosítás: 79
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Bevezetés” alszakasz, hatodik bekezdés b) pont (új)
</Article>

Kommunikációs biztonság: új 
technológiák az információ kódolása 
terén, a szoftveralapú kriptográfia 
kiegészítéseként. Hardveralapú 
kódrendszerek létrehozása és kiértékelése 
a vezeték nélküli, műholdas és optikai 
rendszerek tekintetében. Kompakt, stabil 
kódoló berendezések megtervezése. A 
megvalósítható biztonsági szintek 
kiértékelése. Rendszertelen vivőjelek 
(kaotikus jelek) használata az átvitel 
biztonsági szintjének növelése érdekében. 
E technológia, valamint a meglévő 
kommunikációs hálózatokba történő 
integrálása hatékonyságának értékelése. 

Indokolás

A kommunikációs hálózatok biztonságának elemzése alapvető fontosságú az EU társadalmi 
struktúráján belül. Meg kell találni a hagyományos szoftveralapú kódolási technológiák 
alternatíváit. A hardveralapú információs kódolás valószínűleg nem az egyetlen alternatíva, 
hanem egyúttal a meglévő technológiák kiegészítése is. Az EU-kutatás gyerekcipőben jár e 
területen.  </OptDelPrev>

Módosítás: 80
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Tevékenységek” alszakasz, első rész („Az IKT technológiai pillérei”), második 
franciabekezdés

- Mindenütt elérhető és korlátlan
kapacitású hírközlési hálózatok: 
költséghatékony mobil- és széles sávú 
hálózati technológiák és rendszerek, 
beleértve a földi és a műholdas hálózatokat 
is; a különböző személyes, regionális és 
globális hatókörű, helyhez kötött, mobil, 
vezeték nélküli és műsorszóró hálózatok 
konvergenciája; a vezetékes és a vezeték 
nélküli hírközlési szolgáltatások és 
alkalmazások interoperabilitása, a 
hálózatos erőforrások kezelése, a 
szolgáltatások átkonfigurálhatósága; az 

- Mindenütt elérhető és nagy kapacitású 
hírközlési hálózatok: (törlés) mobil- és 
széles sávú hálózati technológiák és 
rendszerek, beleértve a földi és a műholdas 
hálózatokat is; a különböző személyes, 
regionális és globális hatókörű, helyhez 
kötött, mobil, vezeték nélküli és 
műsorszóró hálózatok és szolgáltatások 
konvergenciája; a szolgáltatáselosztó 
infrastruktúra és architektúrák, a 
vezetékes és a vezeték nélküli hírközlési 
szolgáltatások és alkalmazások 
interoperabilitása (ideértve a 
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eseti intelligens multimédiás eszközök, 
érzékelők és mikrocsipek komplex 
hálózatokba szervezése. 

szolgáltatások hatékonyságát és minőségét 
[QoS]) , a hálózatos erőforrások kezelése, a 
szolgáltatások átkonfigurálhatósága; az 
eseti intelligens multimédiás eszközök, 
érzékelők és mikrocsipek komplex 
hálózatokba szervezése. 

Indokolás

A konvergenciát nem csupán a hálózatokra, hanem a szolgáltatásokra is ki kell terjeszteni, 
mivel a nyilvánosság szolgáltatásokat kíván megkapni, tekintet nélkül a használt 
infrastruktúra fajtájára.

Tekintettel a hálózati erőforrások kezelésére, kiemelt figyelemben kell részesíteni annak 
biztosítását, hogy mérsékelt hálózati túlterheltség esetén a szolgáltatás minőségére vonatkozó 
politika alkalmazásra kerüljön.

A hatékonyság mindenkor kívánatos, ezért mindig szem előtt kell tartani azt. </OptDelPrev>

Módosítás: 81
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 
„Tevékenységek” alszakasz, első rész („Az IKT technológiai pillérei”), harmadik 

franciabekezdés

- Beágyazott rendszerek, számítás- és 
vezérléstechnika: nagyobb teljesítményű, 
biztonságosabb, megosztottabb, 
megbízhatóbb és hatékonyabb hardver-
szoftver rendszerek, amelyek érzékelik, 
vezérlik és alkalmazkodnak 
környezetükhöz, miközben optimalizálják 
erőforrás-felhasználásukat; a 
rendszermodellezés, tervezés és kivitelezés 
módszerei és eszközei a komplexitás 
kézben tartása érdekében; nyitott, 
alakítható architektúrák és skálafüggetlen 
platformok, middleware és megosztott 
operációs rendszerek a valóban 
problémamentesen együttműködő és 
környezetintelligens környezetek 
kialakításához az érzékelés, a működtetés, 
a számítások, a kommunikáció, a tárolás és 
a szolgáltatásnyújtás támogatására; 
heterogén, hálózatba szervezett és 
átkonfigurálható alkatrészeket magukban 
foglaló számítási architektúrák, ideértve a 

- Beágyazott rendszerek, számítás- és 
vezérléstechnika: nagyobb teljesítményű, 
biztonságosabb, megosztottabb, 
megbízhatóbb és hatékonyabb hardver-
szoftver rendszerek, amelyek érzékelik, 
vezérlik és alkalmazkodnak 
környezetükhöz, miközben optimalizálják 
erőforrás-felhasználásukat; a 
rendszermodellezés, tervezés és kivitelezés 
módszerei és eszközei a komplexitás 
kézben tartása érdekében; nyitott, 
alakítható architektúrák és skálafüggetlen 
platformok, middleware és megosztott 
operációs rendszerek a valóban 
problémamentesen együttműködő és 
környezetintelligens környezetek 
kialakításához az érzékelés, a működtetés, 
a számítások, a kommunikáció, a tárolás és 
a szolgáltatásnyújtás támogatására; 
heterogén, hálózatba szervezett és 
átkonfigurálható alkatrészeket magukban 
foglaló számítási architektúrák, ideértve a 
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fordítási, programozási és futásidejű 
támogatást is; nagyméretű, megosztott, 
bizonytalan rendszerek vezérlése.

fordítási, programozási és futásidejű 
támogatást is; nagyméretű, megosztott, 
bizonytalan rendszerek vezérlése, a 
validálás, hitelesítés, technológia-
verifikáció és a szabványosítás 
támogatásának figyelembevételével.

Indokolás

[Ezen indokolás első bekezdése nem érinti az angol nyelvi változatot .]

Az IKT-k tekintetében a szabványosítás támogatása alapvető fontosságú, mivel szabványosítás 
nélkül nem lehet megvalósítani az IKT-k  költséghatékonyságát lehetővé tévő 
méretgazdaságosságot.

Módosítás: 82
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 
„Tevékenységek” alszakasz, első rész („Az IKT technológiai pillérei”), negyedik 

franciabekezdés

Szoftver, számítóhálózatok (Gridek), 
biztonság és megbízhatóság: a 
tudásintenzív szolgáltatások alapját képező 
dinamikus és bizalmi szoftverek, 
architektúrák és middleware-rendszerek 
technológiái, eszközei és módszerei, 
ideértve e szolgáltatások 
közszolgáltatásként történő nyújtását is; 
szolgáltatásorientált, interoperábilis és 
skálafüggetlen infrastruktúrák, az 
erőforrások számítóhálózatszerű 
virtualizálása, hálózatközpontú operációs 
rendszerek; nyitott rendszerek és 
együttműködő megoldások a szoftver-, a 
szolgáltatás- és a rendszerfejlesztéshez; 
kompozíciós eszközök; komplex 
rendszerek váratlan viselkedésének 
kezelése; a nagyméretű, megosztott és 
szakaszosan összekapcsolt rendszerek és 
szolgáltatások megbízhatóságának és 
rugalmasságának fejlesztése; biztonságos 
és bizalmi rendszerek és szolgáltatások, 
ideértve a titoktartó hozzáférés-vezérlést és 
hitelesítést, a dinamikus biztonsági és 
bizalmi szabályrendszereket (policy), 
valamint a megbízhatósági és a bizalmi 
metamodelleket is.

Szoftver, számítóhálózatok (Gridek), 
szolgáltatáselosztó architektúra, biztonság 
és megbízhatóság: tudásintenzív 
szolgáltatások alapját képező magas 
színvonalú dinamikus és bizalmi 
szoftverek, magas színvonalú elosztási 
szolgáltatások, fejlesztési és validációs 
technológiák, eszközök és módszerek, 
architektúrák és middleware-rendszerek 
fejlesztési és validációs  technológiái, 
eszközei és módszerei, ideértve e 
szolgáltatások közszolgáltatásként történő 
nyújtását is; szolgáltatásorientált, 
interoperábilis és skálafüggetlen 
infrastruktúrák, az erőforrások 
számítóhálózatszerű virtualizálása, 
hálózatközpontú operációs rendszerek; 
nyitott rendszerek és együttműködő 
megoldások a szoftver-, a szolgáltatás- és a 
rendszerfejlesztéshez; kompozíciós 
eszközök; komplex rendszerek váratlan 
viselkedésének kezelése; a nagyméretű, 
megosztott és szakaszosan összekapcsolt 
rendszerek és szolgáltatások 
megbízhatóságának és rugalmasságának 
fejlesztése; biztonságos és bizalmi 
rendszerek és szolgáltatások, ideértve a 



PR\613357HU.doc 69/138 PE 368.072v03-00

külső fordítás

HU

titoktartó hozzáférés-vezérlést és 
hitelesítést, a dinamikus biztonsági és 
bizalmi szabályrendszereket (policy), 
valamint a megbízhatósági és a bizalmi 
metamodelleket is; szoftvermodellek 
bevezetése az iparba.

Indokolás

A szoftvertervezés egyik égető kérdése a számítógépes fejlesztés minőségének méréséhez 
szükséges metrika problematikája, ezért azt bele kell illeszteni e kutatási területbe.

Az említett témák elméleti szempontjai fontosak, és ugyanilyen fontos azok átültetése az 
iparba. </OptDelPrev>

Módosítás: 83
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Tevékenységek” alszakasz, első rész („Az IKT technológiai pillérei”), ötödik 
franciabekezdés

- Tudásbázisok, értő és tanuló rendszerek: 
a tudás megszerzésének és értelmezésének, 
leírásának és személyre szabásának, a 
benne való navigálásnak és beolvasásának, 
megosztásának és eljuttatásának módszerei 
és technikái, a tartalomban rejlő 
szemantikai viszonyok emberi és gépi 
felhasználásra való felismerése révén; az 
információkat érzékelő, értelmező és 
kiértékelő, együttműködésre, önálló 
cselekvésre és tanulásra képes mesterséges 
rendszerek; a természetes kognitív 
folyamatok, különösen a tanulás és a 
memória tanulmányozásán alapuló, a 
lépésenkénti előrehaladáson túlmutató 
elméletek és kísérletek, az emberi tanulás 
rendszereinek fejlesztése céljából is.

- Tudásbázisok, értő és tanuló rendszerek: 
a tudás megszerzésének és értelmezésének, 
leírásának és személyre szabásának, a 
benne való navigálásnak és beolvasásának, 
megosztásának és eljuttatásának módszerei 
és technikái, a tartalomban rejlő 
szemantikai viszonyok emberi és gépi 
felhasználásra való felismerése révén, a 
megosztott tudásmenedzsment révén; az 
információkat érzékelő, értelmező és 
kiértékelő, együttműködésre, önálló 
cselekvésre és tanulásra képes mesterséges 
rendszerek; a természetes kognitív 
folyamatok, különösen a tanulás és a 
memória tanulmányozásán alapuló, a 
lépésenkénti előrehaladáson túlmutató 
elméletek és kísérletek, az emberi tanulás 
rendszereinek fejlesztése céljából is.

Indokolás

Mivel a kommunikációs infrastruktúrát terjesztik, a tudásmenedzsmenttel is ezt kell tenni, 
ezért ezt e kutatási fejezeten belül külön meg kell említeni. </OptDelPrev>
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Módosítás: 84
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Tevékenységek” alszakasz, első rész („Az IKT technológiai pillérei”), hatodik 
franciabekezdés

- Szimuláció, megjelenítés, interakció és 
vegyes valóság: a modellezés, a 
szimuláció, a megjelenítés, az interakció, a 
virtuális, a kibővített és a vegyes valóság 
eszközei és integrálásuk végponttól 
végpontig terjedő környezetekben; 
innovatív tervezési és kreatív eszközök a 
termékek, a szolgáltatások és a digitális 
audiovizuális média számára; 
természetesebb, intuitívebb és könnyebben 
használható felületek és a technológiával, a 
gépekkel, az eszközökkel és egyéb művi 
dolgokkal való interakció új módjai; 
többnyelvű és automatikus gépi 
fordítórendszerek.

- Szimuláció, megjelenítés, interakció és 
vegyes valóság: a modellezés, a 
szimuláció, a megjelenítés, az interakció, a 
virtuális, a kibővített és a vegyes valóság 
eszközei és integrálásuk végponttól 
végpontig terjedő környezetekben; 
innovatív tervezési és kreatív eszközök a 
termékek, a szolgáltatások és a digitális 
audiovizuális média számára; 
természetesebb, intuitívebb és könnyebben 
használható felületek és a technológiával 
az emberi nyelv, gépek, eszközök és egyéb 
művi dolgok révén való interakció új 
módjai; többnyelvű és automatikus gépi 
fordítórendszerek.

Indokolás

Az élőbeszéd a legtermészetesebb közvetítő a felhasználó és a rendszer közötti interakció 
során. Ezt külön meg kell említeni a kutatás, fejlesztés és innováció e területen belüli 
támogatása fontosságának hangsúlyozásaként. </OptDelPrev>

Módosítás: 85
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 
„Tevékenységek” alszakasz, második rész („A technológiák integrálása”), második 

franciabekezdés

– Otthoni környezetek: kommunikáció, 
megfigyelés, vezérlés és segítség az 
otthoni, épületen belüli és nyilvános 
terekben; valamennyi eszköz zavartalan 
együttműködése és használata a 
költséghatékonyság, a megfizethetőség és a 
használhatóság figyelembevételével; új 
szolgáltatások és az interaktív digitális 
tartalom és szolgáltatások új formái; 
információkhoz való hozzáférés és 
tudásmenedzsment.

Otthoni környezetek: kommunikáció, 
megfigyelés, vezérlés és segítség az 
otthoni, épületen belüli és nyilvános 
terekben; valamennyi eszköz zavartalan 
együttműködése és használata a 
költséghatékonyság, a megfizethetőség és a 
használhatóság figyelembevételével; új 
szolgáltatások (ideértve a szórakoztatással 
kapcsolatos szolgáltatásokat) és az 
interaktív digitális tartalom és 
szolgáltatások új formái; információkhoz 
való hozzáférés és tudásmenedzsment.
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Indokolás

[Ezen indokolás első bekezdése nem alkalmazandó az angol nyelvi változatra.]

A szórakoztató tartalommal kapcsolatos területeket nem szabad kihagyni e témából. 

Módosítás: 86
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Tevékenységek” alszakasz, harmadik rész („Alkalmazások kutatása”), első franciabekezdés, 
első francia albekezdés

– az egészségügy érdekében: olyan nem 
zavaró személyes rendszerek, amelyek 
lehetővé teszik a polgárok számára jólétük 
menedzselését, például az egészséges 
állapot támogatására szolgáló, testen 
hordható és testbe ültethető 
figyelőeszközök és autonóm rendszerek; a 
jobb megelőzés és a személyre szabott 
gyógymódok kialakulófélben lévő 
technikái, például a molekuláris 
képalkotás; új egészségügyi ismeretek 
megszerzése és alkalmazásuk a klinikai 
gyakorlatban; a szervfunkciók modellezése 
és szimulálása; mikro- és nanoszintű 
robotikai eszközök minimális mértékben 
invazív sebészeti és gyógyászati 
alkalmazások céljára;

- az egészségügy érdekében: olyan nem 
zavaró személyes rendszerek, amelyek 
lehetővé teszik a polgárok számára jólétük 
menedzselését, például az egészséges 
állapot támogatására szolgáló, testen 
hordható és testbe ültethető 
kommunikációra képes figyelőeszközök és 
autonóm rendszerek; a jobb megelőzés és a 
személyre szabott gyógymódok 
kialakulófélben lévő technikái, például a 
molekuláris képalkotás; új egészségügyi 
ismeretek megszerzése és alkalmazásuk a 
klinikai gyakorlatban; a szervfunkciók 
modellezése és szimulálása; mikro- és 
nanoszintű robotikai eszközök minimális 
mértékben invazív sebészeti és gyógyászati 
alkalmazások céljára; távolból történő 
segítségnyújtás és távmegfigyelési 
technológiák a krónikus betegségekben 
szenvedő betegek és az idősek számára;

Indokolás

A mérési eredményeket bizalmasan egy ellenőrző központba küldik, ahol egészségügyi 
szakemberek kielemzik azokat. A kutatási, fejlesztési és innovációs folyamatot ezért ki kell 
egészíteni. 

A lakosság öregedése az olyan új módszerek kutatását és kifejlesztését teszi szükségessé, 
amelyek csökkentik a kórházakra nehezedő nyomást, ugyanakkor javítják az emberek 
életminőségét, anélkül, hogy a számukra biztosított segítségnyújtás színvonala csökkenne.

Módosítás: 87
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Tevékenységek” alszakasz, harmadik rész („Alkalmazások kutatása”), első franciabekezdés, 
első francia albekezdés a) pont (új)
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- Az emberek életminősége tekintetében: 
jobb tájékoztatás, valamint hozzáférés a 
tudományos ismeretekhez, hozzáférés a 
létfontosságú közszolgáltatásokhoz 
(például az adóhatóságokhoz) és a 
gyakran használt magánszolgáltatásokhoz 
(szabadidő-létesítmények, bankok stb.);

Indokolás

Az ITK-knak közvetlen és azonnali kihatásuk van az emberek életminőségére, mivel jobb és 
könnyebb hozzáférést biztosítanak a létfontosságú közszolgáltatásokhoz és gyakran használt 
magánszolgáltatásokhoz, ezáltal könnyebbé teszik e szolgáltatások igénybevételét és a velük 
kapcsolatos információk hozzáférhetőségét. </OptDelPrev>

Módosítás: 88
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Tevékenységek” alszakasz, harmadik rész („Alkalmazások kutatása”), első franciabekezdés, 
második francia albekezdés

– a kormányok érdekében: az IKT 
használata az interdiszciplináris 
megközelítésű közigazgatásban, szervezeti 
változtatásokkal és új személyes 
képességek kifejlesztésével együtt a 
mindenkihez eljutó innovatív, 
polgárközpontú szolgáltatások érdekében; 
fejlett IKT-alapú kutatás és megoldások a 
demokratikus és a részvételi folyamatok 
jobbítására, a közszolgáltatások 
teljesítőképességének és minőségének 
javítására, a közigazgatás és a kormány 
közötti kölcsönhatás előmozdítására, 
illetőleg a jogalkotási és a szakpolitika-
fejlesztési folyamatok támogatására a 
demokrácia valamennyi színterén.

a kormányok érdekében: az IKT használata 
az interdiszciplináris megközelítésű 
közigazgatásban, szervezeti 
változtatásokkal és új személyes 
képességek kifejlesztésével együtt a 
mindenkihez eljutó innovatív, 
polgárközpontú szolgáltatások érdekében; 
fejlett IKT-alapú kutatás és megoldások a 
demokratikus és a részvételi folyamatok 
(ideértve az e-demokráciát) jobbítására, a 
közszolgáltatások teljesítőképességének és 
minőségének javítására, a közigazgatás és 
a kormány közötti kölcsönhatás 
előmozdítására, illetőleg a jogalkotási és a 
szakpolitika-fejlesztési folyamatok 
támogatására a demokrácia valamennyi 
színterén.

Indokolás

Az IKT-k ezért felhasználhatók - és fel használni is kell azokat – a demokrácia támogatására.  
E területen az e-demokrácia lehetővé teszi a nyilvánosság szerepvállalását, korlátlan 
lefedettséggel rendelkezik, és lehetővé teszi az adatok gyorsabb gyűjtését és a gyorsabb 
információcserét, valamint nem jár bürokráciával. </OptDelPrev>
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Módosítás: 89
[Az angol nyelvi változatot nem érinti.]

Módosítás: 90
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 

„Tevékenységek” alszakasz, harmadik rész („Alkalmazások kutatása”), második 
franciabekezdés, második francia albekezdés

– technológiailag támogatott, a különböző 
tanulókhoz és tanulási helyzetekhez 
igazított tanulási rendszerek, eszközök és 
szolgáltatások; az IKT mint közvetítő 
médium felhasználásával támogatott 
emberi tanulás alapkérdései; az emberek 
aktív tanulóvá válási képességének 
fejlesztése.

- technológiailag támogatott, a különböző 
tanulókhoz és tanulási helyzetekhez 
igazított tanulási rendszerek, eszközök és 
szolgáltatások (ideértve az e-tanulást), az 
európai oktatási rendszerek 
harmonizációjával kapcsolatban; az IKT 
mint közvetítő médium felhasználásával 
támogatott emberi tanulás alapkérdései; az 
emberek aktív tanulóvá válási 
képességének fejlesztése; az egész életen át 
tartó tanulás;

Indokolás

Az e-tanulás az ismeretek könnyebb elsajátítását teszi lehetővé: a tanulás terén alkalmazott 
IKT-k kiküszöbölik a hagyományos távoktatási médiumok távolsági problematikáját, 
felgyorsítják a kommunikációt (függetlenül a részvevők tartózkodási helyétől) és – többek 
között – hozzájárulnak a tanulók számítógépes készségei fejlesztéséhez. 

Az egész életen át tartó tanulás létfontosságú, amennyiben az emberek szeretnék ismereteiket 
frissíteni az olyan területeken – például az IKT-k terén –, ahol gyors ütemben mennek végbe 
technológiai változások. </OptDelPrev>

Módosítás: 91
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 
„Tevékenységek” alszakasz, harmadik rész („Alkalmazások kutatása”), harmadik 

franciabekezdés, első francia albekezdés

- dinamikus és hálózatorientált üzleti
rendszerek a termékek és a szolgáltatások 
létrehozásához és felhasználóhoz való 
eljuttatásához; intelligens darabok 
decentralizált vezérlése és kezelése; 

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

digitális üzleti ökorendszerek, különösen a 
kis- és a középvállalkozások 
szükségleteihez igazítható szoftveres 
megoldások; a megosztott munkaterek 
kontextusát figyelembevevő
együttműködést segítő szolgáltatásai; 
bővített csoportjelenlét, 
csoportadminisztráció és megosztási 
támogatás.

Indokolás

E módosítás a szöveg egyértelművé tételét szolgálja.

Módosítás: 92
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), 
„Tevékenységek” alszakasz, harmadik rész („Alkalmazások kutatása”), harmadik 

franciabekezdés, első francia albekezdés a) pont (új)

- Új lehetőségek a vállalkozások számára: 
jobb termelékenység az információs és 
kommunikációs technológiák révén, az új 
piacokhoz és beszállítókhoz az e-
kereskedelem révén történő hozzáférés;

Indokolás

Az IKT-k számos új lehetőséget biztosítanak a vállalkozások számára, amelyek javíthatják a 
termelékenységüket az új technológiák használata révén – ezek a technológiák nagyobb 
mértékű és könnyebb hozzáférést biztosítanak számukra, valamint segítségükkel több 
beszállítóval kerülhetnek kapcsolatba.

Módosítás: 93
I. melléklet, „Témák”, 3. szakasz („Információs és kommunikációs technológiák”), „Újonnan 

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

A Jövőbeni és kialakulóban lévő
technológiák elnevezésű tevékenység célja, 
hogy az IKT kialakulóban lévő területein 
vonzza és ösztönözze a több 
tudományterületet érintő kutatási 
kiválóságot. A tevékenység 
gyújtópontjában többek között a 
miniatürizálás és a számítástechnika új 

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

számítástechnika új határainak például a 
kvantumhatások kihasználása terén való 
felderítése; a hálózatba szervezett számítási 
és kommunikációs rendszerek 
összetettségének tanulmányozása révén 
kifejlesztett fogalmak és módszerek 
használata és az IKT-használat a 
társadalmi magatartásra való kihatásának 
tanulmányozása; az új, személyre szabott 
termékek és szolgáltatások érdekében 
létrehozott intelligens rendszerek új 
koncepcióinak felderítése és a velük való
kísérletezés áll, a rendszerkonfiguráció 
jellege és a szoftver viselkedésének 
megfelelő figyelembevételével.

<Crossref></Crossref>

Indokolás

E tevékenységeket jelenleg kizárólag kutatólaboratóriumokban lehet végrehajtani, azonban 
nem szabad szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy végső soron a társadalomban való 
felhasználásra szánják azokat.

A kérdéses rendszerekkel való kísérletezésnek ki kell terjednie a szoftver viselkedésére, amely 
életképességük alapfeltétele.

A komplex generikus jelenségek tanulmányozása során megszerzett tudás szintén alapvető 
fontosságú az európai társadalomban az IKT-használat (például az internethasználat) 
eredményeként létrejött változások és viselkedési formák elemzése során.

Módosítás: 94
I. melléklet, „Témák”, 4. szakasz („Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és 

új gyártástechnológiák”), „Célkitűzés” alszakasz, első bekezdés 

Az európai ipar versenyképességének 
javítása és az erőforrás-intenzív ipar 
tudásintenzív iparrá alakulásának 
elősegítése a különböző technológiák és 
tudományterületek határmezsgyéjén lévő 
alkalmazásokra vonatkozó tudás áttörő 
mértékű fejlesztése révén.

Az európai ipar versenyképességének 
javítása és az erőforrás-intenzív ipar 
tudásintenzív iparrá alakulásának 
elősegítése a különböző technológiák és 
tudományterületek határmezsgyéjén lévő 
alkalmazásokra vonatkozó innovatív tudás 
fejlesztése révén (bizonyos mértékű 
tudományos/technológiai/gazdasági 
kockázat elfogadásával),
az európai ipar átalakításának 
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ösztönzésével a lehető legtöbb ágazatban.

<Crossref></Crossref>

Indokolás

A tudás innovatív fejlesztése magában foglalja egy ésszerű, kiszámított 
tudományos/technológiai/gazdasági kockázati összetevő elfogadását. Kiemelkedő fontosságú, 
hogy a nanotudományok, nanotechnológiák, az anyagtudomány és az új gyártástechnológiák 
területén folytatott kutatás támogassa és előmozdítsa az európai ipar korszerűsítését annak 
legtöbb ágazatában.

Módosítás: 95
I. melléklet, „Témák”, 4. szakasz („Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és 

új gyártástechnológiák”), „Végrehajtás” alszakasz, első bekezdés 

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

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

<Crossref></Crossref>

Módosítás: 96
I. melléklet, „Témák”, 4. szakasz („Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és 

új gyártástechnológiák”), „Végrehajtás” alszakasz, harmadik bekezdés a) pont (új)

Az ipar jövőbeli versenyképessége 
nagymértékben függ a 
nanotechnológiáktól és azok 
alkalmazásától. Az EU piacvezető számos 
nanotechnológiával/nanotudománnyal és 
termeléstechnológiával kapcsolatos 
területen. Ha az erősen versenyképes 
világpiacon meg akarjuk szilárdítani és 
meg kívánjuk erősíteni az EU helyzetét, 
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meg kell erősíteni vezető szerepét és 
támogatni kell az új kezdeményezéseket.

A kutatás és a technológiai fejlesztések 
számos nanotudománnyal és 
nanotechnológiával kapcsolatos területen 
felgyorsíthatja az európai ipar 
átalakításának folyamatát.

<Crossref></Crossref>

Indokolás

Az európai ipar jövőbeli versenyképessége nagyban függ a nanotechnológiáktól és azok 
alkalmazásától, ezért a nanotudománnyal és nanotechnológiával kapcsolatos területen 
folytatott kutatás és fejlesztés felgyorsíthatja az európai ipar átalakításának folyamatát és 
versenyképesebbé teheti azt.

Módosítás: 97
I. melléklet, „Témák”, 4. szakasz („Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és 

új gyártástechnológiák”), „Végrehajtás” alszakasz, ötödik bekezdés 

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

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

<Crossref></Crossref>
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Indokolás

A KKV-k meglehetősen gyakran „spin-off” vállalkozásokként jönnek létre egyetemeken vagy 
hasonló testületekben, ezekben az esetekben valóban csúcstechnológiát képviselnek, de 
általában ez nem jellemző rájuk. Ezért jobb lenne törölni a „csúcstechnológiát alkalmazó” 
kifejezést, annak érdekében, hogy a nem csúcstechnológiát alkalmazó, de részvételre törekvő 
KKV-k ne kerüljenek kirekesztésre.

Módosítás: 98
I. melléklet, „Témák”, 4. szakasz („Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és 
új gyártástechnológiák”), „Tevékenységek” alszakasz, első rész, harmadik bekezdés a) pont 

(új)

Kutatást végeznek továbbá a 
nanotechnológiák társadalmi hatásairól 
és a nanotudományok és 
nanotechnológiák által a társadalmi 
problémák megoldásában játszott szerep 
fontosságáról, valamint bizonyos 
nanotechnológiai fejlesztések esetleges, 
még nem ismert kockázatairól és 
utóhatásairól.

<Crossref></Crossref>

Indokolás

A nanotudományok és nanotechnológiák társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálata, 
valamint azoknak a  társadalmi problémák megvilágításában és megoldásában betöltött 
szerepe döntő fontosságúak. Részletesen kell továbbá tanulmányozni bizonyos technológiai 
fejlesztések esetleges, még nem ismert kockázatait és utóhatásait, amelyek bizonyos körökben 
ellenállást váltanak ki.

Módosítás: 99
I. melléklet, „Témák”, 4. szakasz („Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és 

új gyártástechnológiák”), „Tevékenységek”alszakasz, második rész, első bekezdés 

A több tudást tartalmazó, új funkciók 
betöltésére képes és kedvezőbb viselkedésű 
új, fejlett anyagok egyre kritikusabb 
szerepet töltenek be az ipar 
versenyképességében és fenntartható 
fejlődésében. Az új gyártóipari modellek 

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

szerint a termékek értékének és 
teljesítményének növelése szempontjából a 
feldolgozás egyes szakaszai helyett egyre 
inkább maga az anyag számít az első 
lépésnek.

<Crossref></Crossref>

Indokolás

Nem csak az új anyagokat kell megemlíteni, hanem azokat is, amelyek tulajdonságait és 
jellemzőit továbbfejlesztették.

Módosítás: 100
I. melléklet, „Témák”, 4. szakasz („Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és 

új gyártástechnológiák”), „Tevékenységek”alszakasz, második rész, második bekezdés 

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

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

<Crossref></Crossref>

Indokolás

A metaanyagok egy új, olyan anyagtípust jelölnek, amelyek a természetben nem megfigyelhető 
tulajdonságokat hordoznak és  innovatív, valamint jövőbeli jelentőségük miatt nem szabad 
kizárni azokat a kutatásból. Jelenleg a metaanyagok legelterjedtebb használata a síklencsék 
gyártásában nyilvánul meg. 
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Módosítás: 101
I. melléklet, „Témák”, 4. szakasz („Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és 

új gyártástechnológiák”), „Tevékenységek”alszakasz, harmadik rész, első bekezdés 

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

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

<Crossref></Crossref>

Indokolás

Nagyobb részletességgel kell meghatározni, mit értünk „általános gyártási javakon”.  A 
végső cél Európa iparágainak korszerűsítése.

Módosítás: 102
I. melléklet, „Témák”, 4. szakasz („Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és 

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

A kutatás több szálon fut: a termékek és a 
folyamatok életciklusának valamennyi 
vonatkozását lefedő új ipari modellek és 
stratégiák kialakítása és validálása; a 
folyamatok jelenlegi korlátait leküzdő, új 
vagy továbbfejlesztett gyártási és 
feldolgozási eljárásokat lehetővé tévő 
adaptív gyártási rendszerek; hálózatos 
gyártás az egész világra kiterjedően 
együttműködő és többletértéket képező 
műveletekhez szükséges eszközök és 
módszerek kifejlesztéséhez; eszközök az új 
technológiáknak a gyártási folyamatok 
tervezésébe és üzemeltetésébe való gyors 
átültetéséhez és integrálásához; illetőleg a 
nano-, bio-, info- és kognitív technológiák 
konvergenciájában rejlő lehetőségek 
kiaknázása új termékek és tervezési 
koncepciók, és esetlegesen új iparágak 
kialakítása érdekében. Különös erőfeszítést 
kell tenni a KKV-knek a beszerzési 
lánccal kapcsolatos új követelményeknek 
való megfelelésére, valamint a 
csúcstechnológiát alkalmazó KKV-k 
létrehozásának előmozdítására, amely a 
radikális ipari változás előfeltétele.  E 
prioritást élvező téma költségvetésének 
legalább 20%-át el kell különíteni erre a 
célra.

<Crossref></Crossref>

Indokolás

Figyelmet kell fordítani a KKV-k a középtávú ipari technológiai fejlődésbe való bevonására, 
amely kizárólag a költségvetési finanszírozás keretében egy egyedi minimális összeg 
elkülönítésével segíthető elő.

Módosítás: 103
I. melléklet, „Témák”, 4. szakasz („Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és 

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

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

Indokolás

Az említett iparágakat – amelyek előnyére szolgálhat az e területen folytatott kutatás – nem 
szabad kihagyni.

</Amend>

Módosítás: 104
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Célkitűzés” alszakasz

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

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása 
fenntarthatóbb (az importált 
üzemanyagoktól kevésbé függő), a nem 
környezetszennyező, különösen a 
megújuló energiaforrások és hordozók 
diverzifikált választékán és nagyobb 
energiahatékonyságon alapuló rendszerré, 
a poligeneráció növelése és fogyasztás 
racionalizációja és az energiatárolás 
annak érdekében, hogy választ lehessen 
adni az ellátás biztonságával és az 
éghajlatváltozással összefüggő égető 
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kihívásokra, és egyúttal növeli az európai 
energetikai iparágak versenyképességét.

Indokolás

Az Európai Uniónak valamennyi kutatási potenciálját ki kell használnia annak érdekében, 
hogy ne függjön továbbra a fosszilis tüzelőanyagoktól, ugyanakkor a magas szintű önellátás 
megvalósítása érdekében saját nyersanyagtermelésére kell összpontosítania.  Ez ugyanakkor 
egy alternatív gazdasági ágazatot hoz létre a szerkezetátalakítással érintett régiókban.

Hangsúlyt kell fektetni a nem környezetszennyező energiaforrásokra és a poligenerációra,
amely – a racionalizációval együtt – az átfogó energiahatékonyság növelésének, valamint 
ebből következően a fogyasztás csökkentésének az eszköze.

Módosítás: 105
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Végrehajtás” alszakasz, első bekezdés a) pont 

(új)

Európa világelső számos energiával 
kapcsolatos technológia terén.  Úttörő 
szerepet játszik a megújuló energiával 
kapcsolatos technológiák – például a 
napenergia, bioenergia és szélenergia –
területén.  Világelső továbbá a villamos 
energia előállítási és energiaelosztási 
technológiák terén és meghatározó 
kutatási kapacitással rendelkezik a 
szénbefogás és -tárolás terén.  Európa 
vezető szerepe azonban  – főként az USA 
valamint Japán versengése miatt – komoly 
veszélybe került.  Ezért komoly 
erőfeszítésre és nemzetközi 
együttműködésre van szükség, ha Európa 
megőrizni és továbbfejleszteni szándékozik 
vezető szerepét.
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Indokolás

Az Európai Uniónak továbbra is úttörő szerepet kell betöltenie a megújuló energiaforrások 
terén, és szilárd elkötelezettséget kell vállalnia az energiatermelés fő eszközéül szolgáló tiszta 
energiaforrások mellett.  Ez megnövekedett finanszírozást tesz szükségessé ezen erőforrások 
kutatásának finanszírozására, annak érdekében, hogy nagyüzemi energiaszolgáltatókká 
válhassanak, megfizethető termelési költségekkel és fogyasztói árakkal.  Ezért 
költséghatékonynak, valamint versenyképesnek kell lenniük az olyan országokban előállított 
energiával szemben, amelyet főként fosszilis tüzelőanyagok és más környezetszennyező, vagy 
veszélyes energiaforrások további használata mellett döntenek.  </AmJust>

Módosítás: 106
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Végrehajtás” alszakasz, harmadik bekezdés

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

A téma fontos célkitűzése, hogy a kiélezett 
világpiaci versenyben megerősítse az 
európai energiaágazat versenyképességét, 
és ezáltal képessé tegye az európai ipart 
arra, hogy a kulcsfontosságú energetikai 
technológiákban kivívja, illetőleg 
fenntartsa a világpiaci vezető szerepet. 
Ezen belül a KKV-k az energiaágazat 
éltetői, és létfontosságú szerepet játszanak 
az energiaellátási láncban és az innováció 
előmozdításában. Alapvető fontosságú, és 
ezért aktív támogatásban részesítendő a 
kutatási, fejlesztési és a demonstrációs 
tevékenységekben való erőteljes 
részvételük, valamint e prioritást élvező 
téma költségvetésének legalább 20%-át a 
KKV-k részvételét elősegítő cselekvés 
céljára különítik el.

Indokolás

Ha valóban meg akarják könnyíteni a KKV-k részvételét e területen, e prioritást élvező téma 
költségvetésén belül meg kell állapítani egy támogatási küszöbértéket.



PR\613357HU.doc 85/138 PE 368.072v03-00

külső fordítás

HU

Módosítás: 107
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Végrehajtás” alszakasz, ötödik bekezdés

A kutatási eredmények terjesztésének és 
felhasználásának megerősítése érdekében 
minden területen támogatni kell a 
megszerzett ismeretek terjesztését és az 
eredmények átadását, ezen belül különösen 
a politikai döntéshozók felé történő 
terjesztést. A tevékenység kiegészíti a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram „Intelligens energia –
Európa” elnevezésű programjának 
keretében végrehajtott cselekvéseket, 
amelyek az innováció támogatására és a 
bizonyítottan életképes energetikai 
technológiák széles körű piaci bevezetését 
gátló nem műszaki jellegű akadályok 
felszámolására irányulnak.

A kutatási eredmények terjesztésének és 
felhasználásának megerősítése érdekében 
minden területen támogatni kell a 
megszerzett ismeretek terjesztését és az 
eredmények átadását, ezen belül különösen 
a politikai döntéshozók felé történő 
terjesztést. A multidiszciplinaritást és az 
interdiszciplinaritást kiemelten ösztönözni 
kell és a lehető legnagyobb szinergiára és 
komplementaritásra kell törekedni más 
közösségi programokkal és 
cselekvésekkel, például az Intelligens 
Energia – Európa (a versenyképességi és 
innovációs program része) programmal.

Indokolás

A hetedik keretprogram alapján finanszírozott valamennyi cselekvésnek szoros kapcsolatban 
kell állnia a más programok keretében támogatott cselekvésekkel, oly módon, hogy azok 
kiegészítsék egymást. 

Módosítás: 108
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Végrehajtás” alszakasz, ötödik bekezdés a) 

pont (új)

E prioritást élvező témával kapcsolatban 
vállalt kezdeményezések továbbá az 
információ és a tudományos eredmények 
terjesztésével kapcsolatos 
tevékenységektől függnek. 
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Indokolás

A terjesztéssel kapcsolatos kezdeményezéseket azzal a céllal hajtják végre, hogy az azokhoz 
kapcsolódó tevékenységeket a végfelhasználók, és különösen a politikai döntéshozatalért 
felelős személyek a magukévá tegyék.

Módosítás: 109
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Tevékenységek” alszakasz, 1. rész (a 

„Hidrogén és üzemanyagcellák” rész előtt), „Poligeneráció” (új) 

- Poligeneráció 
Integrált magas kombinált hatékonyságú 
energiarendszerek kialakítása, amelyek a 
végfelhasználóra összpontosítanak, és 
amelyek lehetővé teszik a rendelkezésre 
álló legjobb, és legkevésbé 
környezetszennyező energiaforrások 
használatát. Az energiatárolás új 
formáinak javítása és továbbfejlesztése.
E rendszerek hálózati csatlakozásainak 
kezelése az általános hatékonyság és 
szolgáltatás minőségének javítása 
érdekében

Indokolás

A poligeneráció terén elért eredmények arra utalnak, hogy az energiaátalakítási folyamatok 
jelentősen hatékonyabbá válnak, a nagyüzemi felhasználás megújuló vagy kevésbé 
környezetszennyező energiaforrásokra fog támaszkodni, valamint hogy az e folyamatokból 
származó termékeket (amelyek kevésbé környezetszennyezőek, mint a hagyományos 
termovillamos generáció) integrálják az villamos áram-hálózatokba, és csökkenni fognak az 
infrastruktúrával kapcsolatos költségek (ami fokozza a versenyképességet). Ezért e témával 
egyedi kutatási, fejlesztési és demonstrációs területként kell foglalkozni.

Módosítás: 110
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Tevékenységek” alszakasz,  „Hidrogén és 

üzemanyagcellák” rész

A hidrogénnel és üzemanyagcellákkal 
foglalkozó európai technológiai platform 
által kidolgozott integrált kutatási és 
telepítési stratégia szolgáltatja az alapot a 

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

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

Indokolás

A közös technológiai kezdeményezés egyedül nem jelenthet megoldást az említett horizontális 
tevékenységek valamennyi problémájára.

Módosítás: 111
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Tevékenységek” alszakasz,  „Megújuló 

villamosáram-termelés” rész

A megújuló energiaforrásokból történő 
villamosáram-termelés különböző 
regionális körülményekhez igazodó, 
integrált technológiáinak kifejlesztése és 

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

kifejlesztése és demonstrációja annak 
érdekében, hogy a megújuló 
energiaforrások minél nagyobb részarányt 
képviseljenek az EU energiatermelésében. 
A kutatásnak javítania kell az átalakítás 
általános hatékonyságát, a meglévő 
akadályok kiküszöbölése (amely jelentős 
mértékben le fogja szorítania a villamos 
áram költségeit), fokoznia kell a 
folyamatok megbízhatóságát és tovább kell 
csökkentenie a környezetre gyakorolt 
hatást.  Hangsúlyt kell fektetni a 
fényelektromosság, a napsugárzás 
hőenergiája, a szél és a biomassza 
(beleértve az energiaelőállító üzemeket és 
a hulladékok biológiailag lebomló részét 
is) területére. A kutatás emellett más 
megújuló energiaforrásokban:  a 
geotermikus energiában, a napsugárzás 
hőenergiájában, az óceánok energiájában 
és a kis vízi erőművekben rejlő lehetőségek 
minél teljesebb kihasználására is törekszik.

Indokolás

Javasolt a különböző bekezdések bevezetésének egységesítése annak érdekében, hogy 
megemlítésre kerüljön a három tudományos komponens (kutatás, fejlesztés és demonstráció).

A napenergia villamosáram-termelésre történő felhasználását nem szabad csupán a 
fényelektromosságra korlátozni; továbbá ki kell használni a közepes és magas hőmérsékletű 
termikus napelemeket használó termovillamos generáció potenciálját.

Az energiaterményekkel és az azokban rejlő lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek 
fokozására és javítására vonatkozó célkitűzés mindenkire egyformán vonatkozik.

Módosítás: 112
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Tevékenységek” alszakasz,  „Megújuló 

tüzelőanyagok gyártása” rész

Javított átalakítási technológiák 
kifejlesztése és demonstrációja a 
biomasszából (beleértve a hulladékok 
biológiailag lebomló részét is) előállított 
szilárd, folyékony és gáznemű 
tüzelőanyagok, különösen a közlekedésben 
használható bioüzemanyagok fenntartható 

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

használható bioüzemanyagok fenntartható 
előállításához és ellátási láncaihoz. A 
tevékenység hangsúlyosan tartalmazza az 
új típusú bioüzemanyagokat, valamint a 
meglévő bioüzemanyagok új előállítási és 
ellátási útvonalait, ideértve az energia és az 
egyéb értékes termékek biofinomítóban 
történő integrált előállítását is. A „forrástól 
a felhasználóig” a szénhidrogénekben 
meglévő lehetőségek kihasználása 
érdekében a kutatás az energiahatékonyság 
növelésére, a technológiák integrálásának
fokozására és az alapanyag-felhasználás 
javítására összpontosít. A tevékenység 
kiterjed továbbá például a közlekedési és a 
helyhez kötött alkalmazásokban való 
biztonságos és megbízható felhasználást 
célzó energiaterményekre, alapanyag-
logisztikára, szabályozást előkészítő 
kutatásra és szabványosításra. A megújuló 
hidrogéntermelésben rejlő lehetőségek 
kihasználása érdekében támogatni kell a 
biomasszával, a megújuló elektromos 
energiával és a napenergiával működő 
folyamatokat.

Indokolás

Javasolt a különböző bekezdések bevezetésének egységesítése annak érdekében, hogy 
megemlítésre kerüljön a három tudományos komponens (kutatás, fejlesztés és demonstráció).

Az energiaterményekkel és az azokban rejlő lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek 
fokozására és javítására vonatkozó célkitűzés mindenkire egyformán vonatkozik. Ezért 
javasolt, hogy e bekezdésben, valamint az előző bekezdésben is szerepeljen.

Módosítás: 113
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Tevékenységek” alszakasz,  „Megújuló fűtés 

és hűtés” rész

A megújuló energiaforrásokkal működő 
fűtésben és hűtésben rejlő lehetőségeket 
növelő technológiák kifejlesztése és 
demonstrációja a fenntartható 
energetikához való hozzájárulás érdekében. 
A tevékenység célja a költségek jelentős 
csökkentése, a hatékonyság növelése, a 
környezeti hatások további csökkentése és 

A megújuló energiaforrásokkal működő 
aktív fűtésben és hűtésben rejlő 
lehetőségeket növelő technológiák 
kutatása valamint kifejlesztése és 
demonstrációja valamint a passzív, illetve 
természetes módon létrehozott fűtést 
hasznosító rendszerek fejlesztésével a 
fenntartható energetikához való 
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a technológiák különböző regionális 
körülmények között való használatának 
optimalizálása. A kutatás és a 
demonstráció kiterjed továbbá az ipari 
alkalmazások (ideértve a tengervíz 
termikus úton történő sótalanítását is) új 
rendszereire és komponenseire, a táv- és 
központi fűtésre és hűtésre, az épületek 
integrálására és az energiatárolásra is.

hozzájárulás érdekében. A tevékenység 
célja a költségek jelentős csökkentése, a 
hatékonyság növelése, a környezeti hatások 
további csökkentése és a technológiák 
különböző regionális körülmények között 
való használatának optimalizálása. A 
kutatás és a demonstráció kiterjed továbbá 
az ipari alkalmazások (ideértve a tengervíz 
termikus úton történő sótalanítását is) új 
rendszereire és komponenseire, a táv- és 
központi fűtésre és hűtésre, az épületek 
integrálására és az energiatárolásra is.

Indokolás

Javasolta különböző bekezdések bevezetésének egységesítése annak érdekében, hogy 
megemlítésre kerüljön a három tudományos komponens (kutatás, fejlesztés és demonstráció).

Az építőipar terén mutatkozó energiahatékonysággal kapcsolatos jogi eszközök révén az 
Európai Uniónak további kutatást kell folytatnia a passzív, illetve természetes módon 
létrehozott fűtést hasznosító rendszerek használata terén.

Módosítás: 114
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Tevékenységek” alszakasz,  „A CO2

elkülönítési és tárolási technológiái a kibocsátásmentes energiatermeléshez” rész

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

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

kerüljön, és bizonyítható legyen a CO2-
tárolás hosszú távú stabilitása, 
biztonságossága és megbízhatósága.

Indokolás

Javasolt a különböző szakaszok címeinek egységesítése annak érdekében, hogy megemlítésre 
kerüljön a három tudományos komponens (kutatás, fejlesztés és demonstráció).

Módosítás: 115
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Tevékenységek” alszakasz,  „Tiszta 

szénátalakítási technológiák” cím

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

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

Indokolás

Javasolt a különböző bekezdések bevezetésének egységesítése annak érdekében, hogy 
megemlítésre kerüljön a három tudományos komponens (kutatás, fejlesztés és demonstráció).

Módosítás: 116
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I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Tevékenységek” alszakasz, „Intelligens 
energiahálózatok” rész

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

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

<Crossref></Crossref>

Indokolás

Javasolt a különböző szakaszok részegységeinek egységesítése annak érdekében, hogy 
megemlítésre kerüljön a három tudományos komponens (kutatás, fejlesztés és demonstráció).

A gáz- valamint villamos áram szállításának jellege kiterjedt, állandó infrastruktúrát sürget, 
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amelynek fejlesztését és bővítését egyre több akadály hátráltatja. Ezért a kutatást és fejlesztést 
új ellenőrző berendezések szállítási hálózatba való felvételének céljábólk kell hasznosítani, 
annak érdekében, hogy e hálózat „intelligensé” váljon. Mindez viszont új működtetési 
eljárások kifejlesztését teszi szükségessé.

Továbbá a nyilvánosságot be kell vonni a felelős energiafogyasztásba.

Módosítás: 117
I. melléklet, „Témák”, 5. szakasz („Energia”), „Tevékenységek” alszakasz, 

„Energiahatékonyság és energiatakarékosság” rész, első mondat

Az energiatakarékosságban és az 
energiahatékonyság növelésében rejlő 
hatalmas lehetőségeket az épületekhez, a 
szolgáltatásokhoz és az iparhoz kapcsolódó 
új koncepciók és technológiák 
optimalizálása, validálása és 
demonstrációja révén ki kell használni.

Az energiatakarékosságban és az 
energiahatékonyság növelésében rejlő 
hatalmas lehetőségeket az épületekhez, 
közlekedéshez, a szolgáltatásokhoz és az 
iparhoz kapcsolódó új koncepciók és 
technológiák optimalizálása, validálása, 
kutatása, fejlesztése és demonstrációja 
révén ki kell használni.

<Crossref></Crossref>

Indokolás

Javasolt a különböző bekezdések bevezetésének egységesítése annak érdekében, hogy 
megemlítésre kerüljön a három tudományos komponens (kutatás, fejlesztés és demonstráció).

A közlekedési ágazatot nem szabad kizárni az e bekezdésben előírt tevékenységek közül.

Módosítás: 118
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)”), 

„Célkitűzés” alszakasz

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

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

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

<Crossref></Crossref>

Indokolás

Bizonyos környezeti problémák és kockázatok nagyon nehezen visszafordíthatók. Ezért 
kutatást kell folytatni e problémák és kockázatok kiigazításának módjairól, annak érdekében, 
hogy csökkenteni lehessen az emberekre és környezetükre gyakorolt hatásukat.

Módosítás: 119
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is)”), 

„Végrehajtás” alszakasz , első bekezdés 

A jelenlegi és a jövőbeni generációk 
életminősége, valamint a gazdasági 
növekedés szempontjából egyaránt 
alapvető fontosságú a környezetvédelem. 
Mivel Földünk természeti erőforrásaira és 
az ember alkotta környezetre a népesség 
növekedése, az urbanizáció, a 
mezőgazdasági, közlekedési és energetikai 
ágazat folyamatos bővülése, valamint az 
éghajlat helyi, regionális és globális 
változékonysága és a felmelegedés 
következtében nyomás nehezedik, az EU-
nak szembe kell néznie azzal a kihívással, 
hogy hogyan lehet folyamatos és 
fenntartható növekedés biztosítása mellett 
mérsékelni a negatív környezeti hatásokat. 
Az egész Európai Unióra kiterjedő 
együttműködést elősegíti, hogy az 
országok, régiók és városok környezeti 
problémái közösek, valamint az, hogy a 
környezetre irányuló kutatás 
nagyságrendje, terjedelme és nagyfokú 
összetettsége miatt el kell érni egy 

A jelenlegi és a jövőbeni generációk 
életminősége, valamint a gazdasági 
növekedés szempontjából egyaránt 
alapvető fontosságú a környezetvédelem. 
Mivel Földünk természeti erőforrásaira és 
az ember alkotta környezetre a népesség 
növekedése, az urbanizáció, az építőipar, a 
mezőgazdasági, az állattenyésztéssel, az 
akvakultúrával és a halászattal 
foglalkozó, közlekedési és energetikai 
ágazat folyamatos bővülése, valamint az 
éghajlat helyi, regionális és globális 
változékonysága és a felmelegedés 
következtében nyomás nehezedik, az EU-
nak szembe kell néznie azzal a kihívással, 
hogy hogyan lehet folyamatos és 
fenntartható növekedés biztosítása mellett 
mérsékelni a negatív környezeti hatásokat. 
Az egész Európai Unióra kiterjedő 
együttműködést elősegíti, hogy az 
országok, régiók és városok környezeti 
problémái közösek, valamint az, hogy a 
környezetre irányuló kutatás 
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bizonyos kritikus tömeget. Az ilyen 
együttműködés hozzájárul a közös 
tervezéshez, az összekapcsolt és 
együttműködésre képes adatbázisok 
használatához, illetőleg közös mutatók, 
értékelési módszerek és összehangolt, 
nagyméretű figyelő és előrejelző 
rendszerek kialakításához. A nemzetközi 
együttműködés ismereteink 
kiegészítéséhez és a globális szintű jobb 
gazdálkodás előmozdítása szempontjából is 
szükséges.

nagyságrendje, terjedelme és nagyfokú 
összetettsége miatt el kell érni egy 
bizonyos kritikus tömeget. Az ilyen 
együttműködés hozzájárul a közös 
tervezéshez, az összekapcsolt és 
együttműködésre képes adatbázisok 
használatához, illetőleg közös mutatók, 
értékelési módszerek és összehangolt, 
nagyméretű figyelő és előrejelző 
rendszerek kialakításához. A nemzetközi 
együttműködés ismereteink 
kiegészítéséhez és a globális szintű jobb 
gazdálkodás előmozdítása szempontjából is 
szükséges.

Indokolás

Az állattartás (mint például a folyékony trágya előállítása, ami beszivárog a 
talajvízkészletekbe), a halászat (az erőforrások megőrzése vagy a környezetet kevésbé 
károsító halászati technikákkal kapcsolatos innovációk tekintetében például) és az 
akvakultúra környezeti hatását (amit például a part menti halketrecek okoznak, valamint az 
ezek által a környező területre gyakorolt befolyás) meg kell említeni annak érdekében, hogy 
ezek kifejezetten bekerüljenek az e bekezdéssel érintett tevékenységek hatálya alá.

Módosítás: 120
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Végrehajtás” alszakasz, második bekezdés, első mondat

A témában folytatandó kutatás hozzájárul 
az EU és a tagállamok nemzetközi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez, amelyek 
például az ENSZ éghajlat-változási 
keretegyezményéből, a Kiotói és a 
Montreali Jegyzőkönyvből, a Kiotó utáni 
időszakra vonatkozó jegyzőkönyv-
kezdeményezésekből, a biológiai 
sokféleségről szóló ENSZ-egyezményből, 
az elsivatagosodás elleni harcról szóló 
ENSZ-egyezményből, a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó 2002-es világszintű 
csúcstalálkozóból, az EU vízellátási 
kezdeményezéséből (valamint a 
fenntartható termelés és fogyasztás 

A témában folytatandó kutatás hozzájárul 
az EU és a tagállamok nemzetközi 
kötelezettségeinek teljesítéséhez, amelyek 
például az ENSZ éghajlat-változási 
keretegyezményéből, a Kiotói és a 
Montreali Jegyzőkönyvből, a Kiotó utáni 
időszakra vonatkozó jegyzőkönyv-
kezdeményezésekből, a biológiai 
sokféleségről szóló ENSZ-egyezményből, 
az elsivatagosodás elleni harcról szóló 
ENSZ-egyezményből, a környezetben 
tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról szóló stockholmi 
egyezményből, a fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó 2002-es világszintű 
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elősegítésének igényéből) fakadnak. csúcstalálkozóból, az EU vízellátási 
kezdeményezéséből (valamint a 
fenntartható termelés és fogyasztás 
elősegítésének igényéből) fakadnak.

Indokolás

A hivatkozások között szerepelnie kell a stockholmi egyezménynek, és többet kell tenni a 
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal kapcsolatos kutatás 
előmozdítása érdekében.

Módosítás: 121
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Végrehajtás” alszakasz, második bekezdés, második és harmadik mondat

Hozzájárul továbbá az éghajlat-változási 
kormányközi panel és a földmegfigyelésre 
vonatkozó kezdeményezés (GEO) 
munkájához, és figyelembe veszi az 
ökológiai rendszerek ENSZ égisze alatt 
folyó millenniumi felmérését is. Emellett 
támogatja a meglévő és a jövőbeni európai 
uniós jogból és szakpolitikákból, valamint 
a hatodik környezetvédelmi cselekvési terv 
és a kapcsolódó tematikus stratégiák és 
más új keletű stratégiák (például a higanyra 
vonatkozó stratégia), továbbá a 
környezetvédelmi technológiákra, illetve a 
környezetvédelemre és az egészségügyre
vonatkozó cselekvési tervek 
végrehajtásából fakadó kutatási igényeket 
is.

Hozzájárul továbbá az éghajlat-változási 
kormányközi panel és a földmegfigyelésre 
vonatkozó kezdeményezés (GEO) 
munkájához, és figyelembe veszi az 
ökológiai rendszerek ENSZ égisze alatt 
folyó millenniumi felmérését is. Emellett 
támogatja a meglévő és a jövőbeni európai 
uniós jogból és szakpolitikákból, valamint 
a hatodik környezetvédelmi cselekvési terv 
és a kapcsolódó tematikus stratégiák és 
más új keletű stratégiák (például a higanyra 
vonatkozó stratégia), továbbá a 
környezetvédelmi technológiákra, illetve a 
környezetvédelemre és az egészségügyre 
vonatkozó cselekvési tervek, programok és 
irányelvek végrehajtásából fakadó kutatási 
igényeket vagy a Natura 2000 hálózat 
megőrzésével kapcsolatos mechanizmusok 
javításához szükséges cselekvéseket is.

Indokolás

Az EU környezetét tekintve a Natura 2000 hálózatnak is szüksége van kutatási 
tevékenységekre, amelyek segítik az azt alkotó közösségi jelentőségű területek (KJT-k) és 
különleges madárvédelmi területek (KMT-k) jobb védelmének biztosítását.
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Módosítás: 122
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Végrehajtás” alszakasz, harmadik bekezdés

Az innovatív környezetvédelmi 
technológiák előmozdítása hozzájárul az 
erőforrások fenntartható felhasználásához, 
az éghajlatváltozás mérsékléséhez és 
következményeihez való 
alkalmazkodáshoz, valamint az ökológiai 
rendszerek és az ember alkotta környezet 
védelméhez. A kutatás hozzájárul továbbá 
olyan technológiai fejlesztésekhez is, 
amelyek javítják az európai vállalkozások, 
különösen a KKV-k piaci pozícióit például 
a környezetvédelmi technológiák területén. 
A vízellátással és szennyvízzel, a 
fenntartható vegyiparral, az építőiparral és 
az erdészettel foglalkozó és más európai 
technológiai platformok megerősítik az 
uniós szintű cselekvés szükségességét, és a 
következőkben felsorolt kutatási 
tevékenységek támogatást nyújtanak 
kutatási menetrendjük vonatkozó részeinek 
végrehajtásához.

Az innovatív környezetvédelmi 
technológiák előmozdítása hozzájárul az 
erőforrások fenntartható felhasználásához, 
az éghajlatváltozás mérsékléséhez és 
következményeihez való 
alkalmazkodáshoz, valamint az ökológiai 
rendszerek és az ember alkotta környezet 
védelméhez. A kutatás hozzájárul továbbá 
olyan technológiai fejlesztésekhez is, 
amelyek javítják az európai vállalkozások, 
különösen a KKV-k piaci pozícióit például 
a környezetvédelmi technológiák területén. 
Annak érdekében, hogy a KKV-k nagyobb 
mértékben vehessenek részt az ehhez a 
kiemelt fontosságú témához kapcsolódó 
kutatási, fejlesztési és innovációs 
tevékenységekben, a tevékenységekre 
szánt költségvetés 20%-át erre a célra 
fogják elkülöníteni. A vízellátással és 
szennyvízzel, a fenntartható vegyiparral, az 
építőiparral és az erdészettel foglalkozó és 
más európai technológiai platformok 
megerősítik az uniós szintű cselekvés 
szükségességét, és a következőkben 
felsorolt kutatási tevékenységek támogatást 
nyújtanak kutatási menetrendjük vonatkozó 
részeinek végrehajtásához.

Indokolás

Amennyiben ezen a területen valóban a KKV-k nagyobb mértékű részvétele a cél, az erre a 
kiemelt fontosságú témára vonatkozó költségvetésen belül támogatási küszöböt kell 
megállapítani.

Módosítás: 123
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 
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„Végrehajtás” alszakasz, negyedik bekezdés

A nemzeti programok összehangolását 
erősíti a környezetvédelmi kutatásban 
működő meglévő ERA-NET-hálózatok 
működési körének szélesítése és mélyítése, 
ideértve a Balti-tenger kutatására 
irányuló programok közös végrehajtását 
is, valamint új ERA-NET-hálózatok 
létrehozása.

A nemzeti programok összehangolását 
erősíti a környezetvédelmi kutatásban 
működő meglévő ERA-NET-hálózatok 
működési körének szélesítése és mélyítése. 
A multidiszciplináris és interdiszciplináris 
jelleget „közös felhívások” révén kell 
erősíteni az olyan témák esetében, 
amelyeknél egyértelmű a különböző 
területek – például a tudományok és a 
tengeri technológiák – összekapcsolódása.

Indokolás

A tengeri környezet megőrzéséhez kapcsolódó területeken az érintett szereplők és országok 
munkája és együttműködése mellett ösztönözni kell a multidiszciplináris és interdiszciplináris 
megközelítéseket.

Módosítás: 124
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Végrehajtás” alszakasz, negyedik (a) bekezdés (új)

Különösen a Balti-tenger kutatására 
irányuló program keretében végzett közös 
tevékenységeket kell folytatni és 
megerősíteni. Ugyanakkor a kutatási 
területeket nyitva kell hagyni (vagy újakat 
kell indítani) azon egyéb tengereket és 
óceánokat illetően, melyeken a Közösség 
harmadik országokkal osztozik, és melyek 
különleges környezetvédelmi helyzetük 
miatt folyamatos nyomon követést 
igényelnek, mint például a Földközi-
tenger.

Indokolás

Közleményében a Bizottság helyesen említi meg a Balti-tengerre vonatkozó különleges 
programot. Az EU-nak továbbra is támogatnia kell a BONUS-169 közös programot, és az 
egyéb tengerekkel és óceánokkal kapcsolatban folytatnia kell tevékenységeit (vagy újakat kell 
kezdenie), amivel jelentős mértékben hozzájárul az európai tengeri stratégia közelgő 
végrehajtásához.
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Módosítás: 125
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Végrehajtás” alszakasz, ötödik bekezdés

Különös figyelmet kap az európai uniós 
kutatási eredmények terjesztésének 
megerősítése (az uniós és tagállami szintű 
kiegészítő finanszírozási 
mechanizmusokkal fennálló szinergiák 
kiaknázásán keresztül is), valamint az 
eredmények végfelhasználók – különösen 
politikai döntéshozók – általi 
felhasználásának elősegítése.

Különös figyelmet kap az európai uniós 
kutatási eredmények terjesztésének 
megerősítése, valamint a tájékoztatás és a 
tudományos ismeretterjesztés, annak 
érdekében, hogy a tudomány és a 
technológia közelebb kerüljön a 
társadalomhoz.

Törekedni kell az uniós és tagállami szintű 
kiegészítő finanszírozási 
mechanizmusokkal, például a hatodik 
környezetvédelmi cselekvési programmal, 
az URBAN programmal és a LIFE+ 
alapokkal fennálló, lehető legnagyobb 
mértékű szinergia és kiegészítő jelleg 
elérésére.

Indokolás

Ismeretterjesztő kezdeményezéseket kell indítani annak biztosítása érdekében, hogy az ezek 
alapjául szolgáló tevékenységeket a végfelhasználók, és különösen a politikai döntések 
meghozataláért felelős személyek átvegyék.

A hetedik kutatási keretprogram keretében finanszírozott tevékenységeknek szorosan 
kapcsolódniuk kell a más programok keretében támogatott tevékenységekhez, annak 
biztosítása érdekében, hogy azok egymást kiegészítsék.
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Módosítás: 126
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Éghajlatváltozás, szennyezés és kockázatok” cím, első 
franciabekezdés

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

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

Indokolás

A földtani és óceáni rendszerek múltbeli változásainak tanulmányozása olyan adatokkal 
szolgálhat, amelyek segíthetnek megmagyarázni és előre jelezni a jelenlegi és jövőbeni 
változásokat.
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Ez a módosítás emellett a földi és óceáni környezetünkre jelenleg nehezedő nyomások 
leírásának aktualizálását szolgálja, kitérve olyan kérdésekre, mint a jégtakarók olvadása, a 
tengerszint változásai és a felszín alatti vizekben bekövetkezett károsodások.

Módosítás: 127
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 
„Tevékenységek” alszakasz, „Éghajlatváltozás, szennyezés és kockázatok” cím, második 

franciabekezdés

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

A környezetvédelmi és egészségügyi 
cselekvési terv támogatása, illetőleg az 
újszerű környezeti kockázatokkal 
kapcsolatos közegészségügyi aggályok 
integrálása és az érintett betegségek leírása 
érdekében multidiszciplináris kutatást kell 
végezni a környezeti és éghajlati kockázati 
tényezők és az emberi egészség 
kölcsönhatása tárgyában, különösen a 
városi környezetben (beleértve a 
posztindusztriális területeket). A kutatás a 
különféle kitettségi utakon megvalósuló 
többszörös kitettségre, a szennyezőforrások 
és az új és a fokozódó jelentőségű 
környezeti stresszorok, illetve ezek 
természetes anyagokkal és összetevőkkel 
kialakuló kölcsönhatásai (például beltéri 
és kültéri levegő, elektromágneses mezők, 
zaj, illetőleg toxikus anyagokkal való 
érintkezés, a napsugárzásnak való 
fokozott kitettség hatása a bőr és a szem 
egészségére) felismerésére, valamint ezek 
lehetséges egészségi hatásaira összpontosít. 
Ösztönözni fogják a REACH rendeletben 
előírt új vagy meglevő vegyi anyagokkal, 
illetve az állatokon végzett tesztelés 
alternatíváival kapcsolatos vizsgálatokat.
A kutatás az összehangolt és következetes 
megközelítésmód kialakítása érdekében 
kiterjed az emberi biomonitoring 
tudományos aspektusaira, módszertanára 
és eszközeire irányuló járványtani kutatási 
tevékenységek integrálására is. Tartalmaz 
korcsoportok szerinti európai felméréseket, 
különös figyelemmel a leginkább 
veszélyeztetett népességcsoportokra, 
továbbá a kockázatok jobb jellemzését, 
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döntéstámogató eszközök (mutatók, 
költség-haszon és többkritériumú 
analízisek, egészségügyi hatásvizsgálatok, 
betegségterhelési és fenntarthatósági 
elemzések) kifejlesztése, amelyek 
felhasználhatók a kockázatok elemzésében, 
kezelésében és kommunikálásában, 
valamint a szakpolitikák kidolgozásában és 
értékelésében.

nyomon követését és értékelését, illetőleg a 
kockázatok és az egészségre gyakorolt 
hatások jobb összehasonlítását lehetővé 
tévő módszerekre és eszközökre irányuló 
kutatást is. A tevékenység olyan biológiai 
markerek és modellezési, illetve nyomon 
követő eszközök kifejlesztését is célozza, 
amelyek figyelembe veszik a többszörös 
kitettséget, a veszélyeztetettség változásait 
és a bizonytalansági tényezőket. További 
célkitűzés olyan módszerek és 
döntéstámogató eszközök (mutatók, 
költség-haszon és többkritériumú 
analízisek, egészségügyi hatásvizsgálatok, 
betegségterhelési és fenntarthatósági 
elemzések) kifejlesztése, amelyek 
felhasználhatók a kockázatok elemzésében, 
kezelésében és kommunikálásában, 
valamint a szakpolitikák kidolgozásában és 
értékelésében.

Indokolás

A városi környezettel kapcsolatos tevékenységeken belül külön figyelmet kell szentelni a 
posztindusztriális területeknek.

Az olyan jelenségek, mint a savas eső vagy az ózonréteg elvékonyodása, hatással vannak a 
légkörre, és ezért az kevésbé hatékonyan szűri a napsugárzást. Mivel az Európai Unió 
törekszik e nemkívánatos hatások leküzdésére, további kutatásra van szükség a tekintetben, 
milyen hatást fejtenek ki ezek az emberi egészségre.

A hetedik keretprogramnak alapvető eszközként kell szolgálnia az EU által a vegyi 
anyagokról szóló új REACH rendelet elfogadásakor kitűzött célok elérését.

Módosítás: 128
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 
„Tevékenységek” alszakasz, „Éghajlatváltozás, szennyezés és kockázatok” cím, harmadik 

franciabekezdés

A természeti katasztrófák kezelése több 
kockázat egyidejű figyelembevételét 
igényli. A veszélyforrások, a sebezhetőség 
és a kockázatok tekintetében fejleszteni 
kell tudásunkat, módszereinket és integrált 
kereteinket. A gazdasági és a társadalmi 
tényezőkre is kiterjedően stratégiákat kell 
kifejleszteni a veszélyhelyzetek 

A természeti katasztrófák kezelése több 
kockázat egyidejű figyelembevételét 
igényli, melynek alapjául az egyes 
kockázatokra vonatkozó stratégiák és 
érthető tervek, eljárások, illetve előírások 
egyesítése szolgál. A veszélyforrások, a 
sebezhetőség és a kockázatok tekintetében 
fejleszteni kell tudásunkat, módszereinket 
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feltérképezésére, megelőzésére és 
hatásainak enyhítésére. Tanulmányozni 
kell az éghajlattal (viharok, aszály, 
erdőtüzek, földcsuszamlás, árvizek) és a
geológiai veszélyforrásokkal (földrengés, 
vulkanikus tevékenység, szökőár) 
összefüggő katasztrófahelyzeteket. A 
kutatás révén lehetővé válik a katasztrófák 
mögött álló folyamatok jobb megértése, 
valamint a valószínűség-elméleti 
megközelítésmód felhasználásával 
előrejelzési és becslési módszereink 
továbbfejlesztése. A kutatás támogatja a 
korai figyelmeztető és tájékoztató 
rendszerek fejlesztését is. Törekedni kell a 
fontosabb természeti veszélyforrások 
társadalmi következményeinek számszerű 
kifejezésére.

és integrált kereteinket. A gazdasági és a 
társadalmi tényezőkre is kiterjedően 
stratégiákat kell kifejleszteni a 
veszélyhelyzetek feltérképezésére, 
megelőzésére, észlelésére és hatásainak 
enyhítésére. Tanulmányozni kell az 
éghajlattal (viharok, aszály, fagyok,
erdőtüzek, földcsuszamlás, kibocsátások, 
árvizek és egyéb rendkívüli jelenségek) és 
a geológiai veszélyforrásokkal (földrengés, 
vulkanikus tevékenység, szökőár) 
összefüggő katasztrófahelyzeteket. A 
kutatás révén lehetővé válik a katasztrófák 
mögött álló folyamatok jobb megértése, 
valamint a valószínűség-elméleti 
megközelítésmód felhasználásával 
előrejelzési és becslési módszereink 
továbbfejlesztése. A kutatás támogatja a 
korai figyelmeztető és tájékoztató 
rendszerek fejlesztését is. Törekedni kell a 
fontosabb természeti veszélyforrások 
társadalmi következményeinek számszerű 
kifejezésére.

Indokolás

A több kockázatra vonatkozó tervek – mint amelyek a módosításban szerepelnek – elkészítése 
megfelelő kiindulópontnak tekinthető.

A környezetre és az emberekre nyilvánvalóan káros hatást gyakoroló katasztrófák – mint a 
fagyok – szintén említésre kerülnek.

Módosítás: 129
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Fenntartható erőforrás-gazdálkodás” cím, első franciabekezdés

A természetes és az ember által létrehozott
erőforrások megőrzése és a velük való 
fenntartható gazdálkodás

A természetes erőforrások megőrzése és a 
velük való fenntartható gazdálkodás; az 
emberi beavatkozás által érintett 
környezettel és a biológiai sokféleséggel 
való gazdálkodás

A kutatási tevékenység célja az 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és a fenntartható 

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

ezekkel való fenntartható gazdálkodáshoz, 
a földhasználathoz, a biológiai sokféleség 
védelméhez és a fenntartható fogyasztási 
minták kialakításához szükséges 
ismereteink bővítése és ehhez 
kapcsolódóan fejlett modellek és eszközök 
kidolgozása. Ennek révén megjósolható az 
ökológiai rendszerek viselkedése és a 
helyreállításukat célzó tevékenység 
kimenetele, és mérsékelhető az ökológiai 
rendszerek (biológiai sokféleség, vizek, 
talaj, tengeri erőforrások) leépülése és a 
fontosabb strukturális és funkcionális 
elemeikben beálló veszteség. Az ökológiai 
rendszerek, illetve az ökológiai 
rendszerekben meglevő biológiai 
sokféleség modellezésére irányuló kutatás 
figyelembe veszi a védelem, a 
rehabilitáció és a megőrzés meglévő 
gyakorlatát. Segíteni kell azokat az 
innovatív megközelítésmódokat, amelyek 
ökológiai rendszerekhez és az ökológiai 
rendszerekben meglevő biológiai 
sokféleséghez kapcsolódó szolgáltatásokon 
alapuló gazdasági tevékenységek 
kifejlesztését célozzák. Eljárásokat kell 
kidolgozni az elsivatagosodás, a 
talajromlás és az erózió 
megakadályozására, leküzdésére és 
visszafordítására, valamint a biológiai 
sokféleség leépülésének megállítására. A 
kutatás foglalkozik továbbá a földhöz 
kapcsolódó ökológiai rendszerekkel 
(például az erdőkkel, a rétekkel, a vizes 
élőhelyekkel, a folyókkal és a megművelt 
területekkel), a fenntartható 
idegenforgalom előmozdítása érdekében a 
vidék megőrzésével, a városi környezettel 
és a posztindusztriális területekkel való 
fenntartható gazdálkodással – beleértve a 
tervezést is –, illetőleg a 
hulladékgazdálkodással. A GEO 
kezdeményezés szellemében, és olyan 
eszközök alkalmazásával, mint az 
INSPIRE, a kutatás hozzájárul a nyitott, 
megosztott, interoperábilis adatkezelési és 
információs rendszerek kifejlesztéséhez és 
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részesedik annak előnyeiből; egyúttal 
pedig megalapozza a természeti
erőforrásokhoz és felhasználásukhoz 
kapcsolódó elemzéseket, előrejelzéseket és 
szolgáltatásokat.

Indokolás

A természeti erőforrások az ökológiai rendszerekben találhatók, amelyek menedéket 
nyújtanak a védelmet igénylő élővilág számára. Ez a helyzet például az erdők esetében.

A GEO (Földmegfigyelési Csoport) kezdeményezés és az INSPIRE eszköz különleges 
fontossága miatt kap említést. A GEO célja a különböző műholdas alapú adatrendszerek 
koordinálása, míg az INSPIRE célja annak biztosítása, hogy a tagállamokban az 
adatinfrastruktúrák és a környezeti adatok az EU szintjén összehasonlíthatóbbá és érthetőbbé 
váljanak. Tartalmazza a környezet állapota nyomon követésének lehetővé tételéhez szükséges 
információkat.

Módosítás: 130
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Fenntartható erőforrás-gazdálkodás” cím, 2. franciabekezdés

- A tengeri környezet fejlődése - A tengeri környezettel való gazdálkodás
Célzott kutatást kell végrehajtani az emberi 
tevékenységeknek az óceánokra, a 
tengerekre és a tengeri környezet 
erőforrásaira gyakorolt hatásai – beleértve 
a regionális tengerek és a part menti vizek 
szennyeződését és eutrofizációját is – jobb 
megértése érdekében. A vízi környezet, a 
mélytengeri ökológiai rendszerek és a 
tengerfenék kutatásának célja a vizsgált 
környezet viselkedésének megfigyelése és 
előrejelzése, valamint a tengerre és az 
óceán erőforrásainak fenntartható 
felhasználására vonatkozó ismereteink 
bővítése. Az emberi tevékenység óceánra 
gyakorolt hatását integrált 
megközelítésmódok alkalmazásával, a 
tenger biológiai sokféleségének, az 
ökológiai rendszerek folyamatainak és a 
kapcsolódó szolgáltatásoknak, az óceán 
körforgásának és a tengerfenék 
geológiájának figyelembevételével kell 

Célzott kutatást kell végrehajtani az emberi 
tevékenységeknek az óceánokra, a 
tengerekre és a tengeri környezet 
erőforrásaira gyakorolt hatásai – beleértve 
a regionális tengerek és a part menti vizek 
alkalmi és folyamatos szennyeződését és 
eutrofizációját is – jobb megértése 
érdekében, mindkét esetben a vízfelszínen, 
a vízoszlopokban és a tengerfenéken 
egyaránt. A vízi környezet, a partok, a 
régiók és a mélytengeri ökológiai 
rendszerek és a tengerfenék kutatásának 
célja a vizsgált környezet viselkedésének 
megfigyelése és előrejelzése, valamint a 
tengerre és az óceán erőforrásainak 
fenntartható felhasználására vonatkozó 
ismereteink bővítése. Az emberi 
tevékenység óceánra gyakorolt hatását 
integrált megközelítésmódok 
alkalmazásával, a tenger biológiai 
sokféleségének, az ökológiai rendszerek 
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kutatni. folyamatainak és a kapcsolódó 
szolgáltatásoknak, az óceán körforgásának 
és a tengerfenék geológiájának 
figyelembevételével kell kutatni. Lépéseket
tesznek a fenntartható gazdálkodásra 
vonatkozó integrált megközelítések, 
eszközök és stratégiák kidolgozása 
érdekében.

Indokolás

A számos szükséges előírás mellett ez a módosítás a tengeri környezettel való gazdálkodás 
megalapozott és kívánatos rendszereként integrált megközelítéseket vezet be.

Módosítás: 131
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 
„Tevékenységek” alszakasz, „Környezetvédelmi technológiák” cím, 1. franciabekezdés

- A természetes és az ember által 
létrehozott környezet fenntartható 
megőrzése és a vele való fenntartható 
gazdálkodás környezetvédelmi 
technológiái

- A természetes és az ember által 
létrehozott környezet fenntartható 
megőrzése és rehabilitációja és a vele való 
fenntartható gazdálkodás környezetvédelmi 
technológiái

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

Új és továbbfejlesztett környezetvédelmi 
technológiákra van szükség az emberi 
tevékenység környezeti hatásainak 
mérséklése, a környezet hatékonyabb 
védelme és helyreállítása, az 
erőforrásokkal való jobb gazdálkodás, 
valamint a rendelkezésre álló 
alternatíváknál környezeti szempontból 
előnyösebb új termékek, folyamatok és 
szolgáltatások kialakítása érdekében. A 
kutatás különösen a környezeti 
kockázatokat megelőző, csökkentő vagy 
azok hatásait mérséklő, a veszélyforrások 
és a katasztrófák hatásait – beleértve 
azokat is, melyeket az éghajlatváltozás és 
a biológiai sokféleség csökkenése okoz –
mérséklő technológiákra; a fenntartható 
termelést és fogyasztást elősegítő 
technológiákra; az ökoszisztémákkal, azok 
erőforrásaival és az erőforrások 
sokféleségével való fenntartható 
gazdálkodást, illetve az azok védelmét és 
rehabilitációját célzó technológiákra; a 
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épített környezettel, a városi területekkel és 
a tájképpel – való környezetbarát és 
fenntartható gazdálkodást, valamint a 
kulturális örökség megőrzését és 
helyreállítását célzó technológiákra 
irányul.

víz, a talaj, a levegő, a tenger és más 
természeti erőforrások vagy a hulladék 
vonatkozásában (törlés) a szennyeződés 
hatékonyabb kezelésére szolgáló 
technikákra; az ember által létrehozott 
környezettel – ezen belül különösen az 
épített környezettel, a városi területekkel és 
a tájképpel – való környezetbarát és 
fenntartható gazdálkodást, valamint a 
kulturális örökség megőrzését és 
helyreállítását célzó technológiákra 
irányul. Biztosítani kell az átfogó 
koordinációt az egyéb kapcsolódó 
területekkel.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a környezet rehabilitációjának és helyreállításának fogalmát, melynek 
lehetőség szerint minden esetben kiemelt fontosságot kell kapnia (pl. az elsivatagosodás által 
érintett földterületek helyreállítása esetén).

Azt is egyértelművé kell tenni, hogy a fent említett tevékenységek egyikét sem lehet elkülönítve 
értelmezni: ezek sok esetben összefüggenek, ezért átfogó megközelítésre van szükség.

Módosítás: 132
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 
„Tevékenységek” alszakasz, „Környezetvédelmi technológiák” cím, 2. franciabekezdés

A tevékenység a technológiák (folyamatok 
és termékek) kockázatainak és 
teljesítményének értékelésére, valamint a 
kapcsolódó módszerek, például az 
életciklus-analízis továbbfejlesztésére 
irányul. A kutatás középpontjában emellett 
a környezetvédelmi technológiákban rejlő 
hosszú távú lehetőségek, a 
környezetvédelmi technológiák piaci 
potenciálja és társadalmi-gazdasági 
vonatkozásai; a vegyi anyagok 
kockázatelemzése, az állatkísérletek 
számát minimalizáló intelligens vizsgálati 
stratégiák és módszerek, a kockázat 
számszerű kifejezésére szolgáló technikák; 
valamint az európai környezetvédelmi 
technológiai ellenőrző és vizsgálati 
rendszer kialakítását támogató kutatás áll.

A tevékenység a technológiák (folyamatok,
termékek és szolgáltatások) kockázatainak 
és teljesítményének értékelésére, valamint 
a kapcsolódó módszerek, például az 
életciklus-analízis továbbfejlesztésére 
irányul. A kutatás középpontjában emellett 
a környezetvédelmi technológiákban rejlő 
hosszú távú lehetőségek, a 
környezetvédelmi technológiák piaci 
potenciálja és társadalmi-gazdasági 
vonatkozásai; a vegyi anyagok 
kockázatelemzése, az állatkísérletek 
számát minimalizáló intelligens vizsgálati 
stratégiák és módszerek, a kockázat 
számszerű kifejezésére szolgáló technikák; 
valamint az európai környezetvédelmi 
technológiai ellenőrző és vizsgálati 
rendszer kialakítását támogató kutatás áll.
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Indokolás

A szolgáltatásokat is meg kell említeni, ugyanabból az okból, mint a termékeket és a 
folyamatokat.

Módosítás:133
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Földünk megfigyelése és értékelési eszközök” cím, 1. 
franciabekezdés

- Földünk megfigyelése - A Földre és annak óceánjaira vonatkozó 
megfigyelő rendszerek, valamint a 
környezet és a természeti erőforrások 
nyomon követésének módszerei

A kutatási tevékenység célja a GEO 
kezdeményezés keretei között, a 
környezetvédelemmel és a fenntartható 
fejlődéssel összefüggésben a Föld-
megfigyelési rendszerek globális 
rendszerének (GEOSS) fejlesztése és 
integrálása. A környezeti jelenségek 
megértése, modellezhetősége és 
megjósolhatósága céljából a tevékenység 
kiterjed a megfigyelési rendszerek közötti 
interoperabilitásra, az információk 
kezelésére és az adatok megosztására, 
valamint az információk optimalizálására. 
A GEOSS társadalmi célterületein való 
előrehaladás és a GMES-hez való 
hozzájárulás érdekében a kutatás 
középpontjában a természeti 
veszélyforrások, az éghajlatváltozás, az 
időjárás, az ökológiai rendszerek, a vizek, a 
természeti erőforrások, a földhasználat, a 
környezet és az egészség, valamint a
biológiai sokféleség (beleértve a 
kockázatelemzés, az előrejelzési 
módszerek és az értékelési eszközök 
különböző vonatkozásait is) áll.

A kutatási tevékenység célja a GEO 
kezdeményezés keretei között, a 
környezetvédelemmel és a fenntartható 
fejlődéssel összefüggésben a Föld-
megfigyelési rendszerek globális 
rendszerének (GEOSS) fejlesztése és 
integrálása (amelyhez a GMS jelentős 
mértékben hozzájárul). A környezeti 
jelenségek megértése, modellezhetősége és 
megjósolhatósága céljából a tevékenység 
kiterjed a megfigyelési rendszerek közötti 
interoperabilitásra, beleértve azok nyomon 
követését, célzott fejlesztését és felügyeleti 
technológiájukat, az információk 
kezelésére és az adatok megosztására, 
valamint az információk optimalizálására. 
A GEOSS célterületein való előrehaladás
érdekében a kutatás középpontjában a 
természeti veszélyforrások, az 
éghajlatváltozás, az időjárás, az óceánok, a 
regionális tengerek és a parti területek, az 
ökológiai rendszerek, a vizek, a természeti 
erőforrások, a földhasználat, a környezet és 
az egészség, valamint a biológiai 
sokféleség (beleértve a kockázatelemzés, 
az előrejelzési módszerek és az értékelési 
eszközök különböző vonatkozásait is) áll. 
Biztosítani kell az alapos koordinációt 
más kapcsolódó területekkel, különösen a 
kommunikáció és az információs 
technológia, a világűr és a biztonság 
terén.
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Indokolás

Technikai értelemben a GEO célja, hogy létrehozza a „rendszerek rendszerét” avagy a 
GEOSS makrorendszert. E globális struktúrán belül a GMS (globális környezetvédelmi és 
biztonsági megfigyelés) a Közösség földmegfigyelési kezdeményezéseként kulcsfontosságú 
szerepet tölt be.

Módosítás: 134
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Földünk megfigyelése és értékelési eszközök” cím, 2. 
franciabekezdés

A környezetvédelmi és a kutatási politika 
versenyképességhez és fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulásának 
mennyiségi értékeléséhez, ezen belül 
különösen a piaci alapú és a szabályozásra 
építő megközelítésmódok, valamint a 
termelési és a fogyasztási minták mai 
tendenciáinak értékeléséhez alkalmas 
eszközök szükségesek. Ezen eszközök 
között szerepelnek a gazdaság, a környezet 
és a társadalom viszonyát, és ennek folytán 
az alkalmazkodás és a megelőzés hatásos 
és hatékony stratégiáit magukban foglaló 
modellek. Mindezeken túl a fenntartható 
fejlődésre irányuló politika prioritást 
élvező területeinek értékelése, valamint az 
e területek közötti kapcsolat elemzése 
érdekében a kutatás a meglévő mutatók 
továbbfejlesztésére és újak kidolgozására is 
törekszik, és ennek során figyelembe veszi 
a fenntartható fejlődéssel összefüggésben 
meglévő európai uniós mutatókat. A 
tevékenység kiterjed a technológiák, a 
társadalmi-gazdasági meghatározó 
tényezők, az externáliák és az irányítás 
elemzésére, valamint előretekintő 
vizsgálatokra is. Az alkalmazási terület 
tartalmazza a földhasználati politikát, a 
tengerpolitikát, valamint az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó gazdasági, 
politikai és társadalmi konfliktusokat.

A környezetvédelmi és a kutatási politika 
versenyképességhez és fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulásának 
mennyiségi értékeléséhez, ezen belül 
különösen a tudományos támogatás, a 
piaci alapú és a szabályozásra építő 
megközelítésmódok, valamint a termelési 
és a fogyasztási minták mai tendenciáinak 
értékeléséhez alkalmas eszközök 
szükségesek. Ezen eszközök között 
szerepelnek a gazdaság, a környezet és a 
társadalom viszonyát, és ennek folytán az 
alkalmazkodás és a megelőzés hatásos és 
hatékony stratégiáit magukban foglaló 
modellek. Mindezeken túl a fenntartható 
fejlődésre irányuló politika prioritást 
élvező területeinek hangsúlyozása és 
értékelése, valamint az e területek közötti 
kapcsolat elemzése érdekében a kutatás a 
meglévő mutatók továbbfejlesztésére és 
újak kidolgozására is törekszik, és ennek 
során figyelembe veszi a fenntartható 
fejlődéssel összefüggésben meglévő 
európai uniós mutatókat. A tevékenység 
kiterjed a technológiák, a társadalmi-
gazdasági meghatározó tényezők, az
externáliák és az irányítás elemzésére, 
valamint előretekintő vizsgálatokra is. Az 
alkalmazási terület tartalmazhatja a 
környezetminőségi és a földhasználati 
politikát, a természeti erőforrásokkal, a 
fenntartható termeléssel és fogyasztással 
kapcsolatos politikát és a tengerpolitikát, 
valamint az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó gazdasági, politikai és 
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társadalmi konfliktusokat.

Indokolás

A módosítás olyan előírásokkal egészíti ki a szöveget, amelyek a leírni szándékozott eszközök 
egyértelművé tételéhez és szemléltetéséhez szükségesek.

Módosítás: 135
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Nemzetközi együttműködés” alszakasz, második bekezdés

A fejlődő országokkal fenntartandó 
tudományos és technológiai partnerség 
több területen (például a környezeti 
erőforrások kimerülési folyamatának 
megfordításában, a vízgazdálkodás, a 
vízellátás és a csatornázás fejlesztésében, 
valamint az urbanizáció miatti környezeti 
kihívások megválaszolásában) hozzájárul a 
millenniumi fejlesztési célok eléréséhez, és 
ebben a KKV-k kulcsszerepet játszhatnak. 
Különös figyelmet kell fordítani az 
egyrészről a globális környezeti kérdések, 
másrészről a regionális és helyi szinten a 
természeti erőforrásokkal, a biológiai 
sokféleséggel, a földhasználattal, a 
természeti és az emberi tevékenység 
következtében fellépő veszélyforrásokkal 
és kockázatokkal, az éghajlatváltozással, a 
környezetvédelmi technológiákkal, 
illetőleg a környezet és az egészség 
viszonyával összefüggésben jelentkező 
fejlesztési problémák közötti viszonyra, 
valamint a politikai elemzés eszközeire. Az 
iparilag fejlett országokkal való 
együttműködés javítja a világviszonylatban 
kiváló kutatáshoz való hozzáférést.

A fejlődő országokkal fenntartandó 
tudományos és technológiai partnerség 
több területen (például a klímaváltozás és 
a természeti katasztrófák hatásainak 
megelőzésében és azok mérséklésében, a 
környezeti erőforrások kimerülési 
folyamatának megfordításában, a víz- és 
területgazdálkodás, valamint a vízellátás 
és a csatornázás fejlesztésében, az 
elsivatagosodás megelőzésében és 
leküzdésében, valamint az urbanizáció 
miatti, illetve a fenntartható termeléshez 
és fogyasztáshoz kötődő környezeti és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
kihívások megválaszolásában) hozzájárul a 
millenniumi fejlesztési célok eléréséhez, és 
ebben a KKV-k kulcsszerepet játszhatnak. 
Különös figyelmet kell fordítani az 
egyrészről a globális környezeti kérdések, 
másrészről a regionális és helyi szinten a 
természeti erőforrásokkal, a biológiai 
sokféleséggel, a földhasználattal, a 
természeti és az emberi tevékenység 
következtében fellépő veszélyforrásokkal 
és kockázatokkal, az éghajlatváltozással, a 
környezetvédelmi technológiákkal, 
illetőleg a környezet és az egészség 
viszonyával összefüggésben jelentkező 
fejlesztési problémák közötti viszonyra, 
valamint a politikai elemzés eszközeire. Az 
iparilag fejlett országokkal való 
együttműködés javítja a világviszonylatban 
kiváló kutatáshoz való hozzáférést.
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Az EU azáltal járulhat nagy mértékben hozzá a legszegényebb országokban zajló eredményes 
fejlesztési folyamathoz, hogy megosztja velük a természeti katasztrófák megelőzését és 
kezelését, a vízkészletek és területi erőforrások megfelelő használatát, az építkezést és a 
fenntartható városi növekedést, stb. szolgáló technikákat.

Módosítás: 136
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 

„Nemzetközi együttműködés” alszakasz, harmadik bekezdés

Földünk megfigyelésével összefüggésben a 
GEOSS létrehozása előmozdítja a földi 
rendszerek és a fenntarthatósági kérdések 
megértését célzó nemzetközi 
együttműködést, valamint a politikai és 
tudományos célú adatgyűjtés 
összehangolását.

Földünk megfigyelésével összefüggésben a 
GEOSS létrehozása előmozdítja a földi 
rendszerek és a fenntarthatósági kérdések 
megértését célzó nemzetközi 
együttműködést, valamint a politikai és 
tudományos célú adatgyűjtés 
összehangolását, továbbá az érdeklődés 
fokozását mind az állami, mind a 
magánszektorban.

Indokolás

Egyértelmű, hogy a GEOSS-makrorendszerből származó adatok mind az állami, mind a 
magánszektor szereplői körében segíteni fogják a tudatosság növelését bolygónk környezeti 
igényeit illetően, így cselekvésre ösztönzik őket.

Módosítás: 137
I. melléklet, „Témák”, 6. szakasz („Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)”), 
„Újonnan felmerülő igények és előre nem látható politikai igények” alszakasz, második 

bekezdés

Az előre nem látható politikai igények 
kielégítése megvalósulhat például az új –
többek között a környezetvédelem, a 
tengerpolitika, a szabványosítás és a jogi 
szabályozás területére irányuló – európai 
uniós szakpolitikák fenntarthatósági 
hatástanulmányai céljára nyújtott 
támogatás formájában.

Az előre nem látható politikai igények 
kielégítése megvalósulhat például az új – a 
fenntartható termelés és fogyasztás, a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a 
természeti erőforrások, a tengerpolitika, 
valamint a szabványosítás és a jogi 
szabályozás területével kapcsolatos –
európai uniós szakpolitikák 
fenntarthatósági hatástanulmányai céljára 
nyújtott támogatás formájában.
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Az ebben a bekezdésben említett folyamatos fenntarthatósági tanulmányoknak ki kell 
terjedniük a termeléssel és fogyasztással, a természeti erőforrásokkal és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos közösségi politikákra, amint az e kiemelt fontosságú téma 
különböző részeiben is szerepel.

Módosítás: 138
I. melléklet, „Témák”, 7. szakasz („Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)”), 

„Célkitűzés” alszakasz

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

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

Indokolás

A közlekedés területén a rendszerek kihasználása, az infrastruktúra stb. terén tett 
előrehaladást ugyanúgy figyelembe kell venni, mint a technológiai előrehaladást. Az európai 
közlekedéspolitikának az eddig kidolgozott formájában szintén hivatkozási alapot kell 
jelentenie.

Módosítás: 139
I. melléklet, „Témák”, 7. szakasz („Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)”), 

„Végrehajtás” alszakasz, negyedik bekezdés

A KKV-k körében érdeklődésre tarthatnak 
számot különösen azok a tevékenységek, 
amelyek kikezdhetetlen, technológiailag 
meghatározott ellátási láncok különböző 
ágazatokban való biztosítására; a KKV-k 
kutatási kezdeményezésekhez való 
hozzáférésének elősegítésére; a 
csúcstechnológiát alkalmazó KKV-k 
szerepének megerősítésére és indulásának 
elősegítésére (különösen a fejlett 
közlekedési technológiákban és a 

A KKV-k körében érdeklődésre tarthatnak 
számot különösen azok a tevékenységek, 
amelyek kikezdhetetlen, technológiailag 
meghatározott ellátási láncok különböző 
ágazatokban való biztosítására; a KKV-k 
kutatási kezdeményezésekhez való 
hozzáférésének elősegítésére; a 
csúcstechnológiát alkalmazó KKV-k 
szerepének megerősítésére és indulásának 
elősegítésére (különösen a fejlett 
közlekedési technológiákban és a 
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közlekedésspecifikus „szolgáltatással 
kapcsolatos” tevékenységekben); valamint 
a műholdas navigáció területén rendszerek 
és alkalmazások kifejlesztésére irányulnak.

közlekedésspecifikus „szolgáltatással 
kapcsolatos” tevékenységekben); valamint 
a műholdas navigáció területén rendszerek 
és alkalmazások kifejlesztésére irányulnak. 
E célból a kutatási programjaik megfelelő 
részeinek végrehajtása az alább említett 
tevékenységek vonatkozásában 
támogatásban részesül, e kiemelt 
fontosságú téma költségvetésének 20%-a 
alapján.

Indokolás

Ha ténylegesen a KKV-k e területeken történő részvételének elősegítése a cél, ezen a kiemelt 
fontosságú témán belül támogatási küszöböt kell megállapítani.

Módosítás: 140
I. melléklet, „Témák”, 7. szakasz („Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)”), 

„Végrehajtás” alszakasz, ötödik bekezdés

A meglévő politikai igények kielégítésére 
és az új szakpolitikák (például a 
tengerpolitika) kialakítására, értékelésére 
és megvalósítására az egyes 
tevékenységeken belül vagy több 
tevékenység mozgósításával kerül sor. 
Ennek keretében stratégiai megfigyelési és 
előrejelzési célból felméréseket kell 
végezni, modelleket és eszközöket kell 
alkalmazni, és egységes egésszé kell 
formálni a közlekedés legfontosabb 
gazdasági, társadalmi, biztonsági és 
környezeti vonatkozásait. A horizontális 
jellegű tevékenységek a közlekedés 
specifikus jegyeire, például a közlekedési 
rendszerektől elválaszthatatlan biztonsági 
kérdésekre; az alternatív energiaforrások 
közlekedési alkalmazásokban való 
felhasználására; valamint a közlekedés 
környezeti hatásai – köztük az 
éghajlatváltozás – figyelemmel kísérésére 
irányulnak.

A meglévő politikai igények kielégítésére 
és az új szakpolitikák (például a 
tengerpolitika és az egységes európai 
égbolt végrehajtása) kialakítására, 
értékelésére és megvalósítására az egyes 
tevékenységeken belül vagy több 
tevékenység mozgósításával kerül sor. 
Ennek keretében stratégiai megfigyelési és 
előrejelzési célból felméréseket kell 
végezni, modelleket és eszközöket kell 
alkalmazni, és egységes egésszé kell 
formálni a közlekedés legfontosabb 
gazdasági, társadalmi, biztonsági és 
környezeti vonatkozásait. A horizontális 
jellegű tevékenységek a közlekedés 
specifikus jegyeire, például a közlekedési 
rendszerektől elválaszthatatlan biztonsági 
kérdésekre; az alternatív energiaforrások 
közlekedési alkalmazásokban való 
felhasználására; valamint a közlekedés 
környezeti hatásai – köztük az 
éghajlatváltozás – figyelemmel kísérésére 
irányulnak.
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Figyelembe véve az egységes európai égbolt fontosságát, azt példaként kell említeni: 
végrehajtásához szükség lehet az ezen egyedi program keretében végzett tevékenységek 
némelyikétől kapott támogatásra.

Módosítás: 141
I. melléklet, „Témák”, 7. szakasz („Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)”), 

„Végrehajtás” alszakasz, ötödik (a) bekezdés (új)
Külön figyelmet kell fordítani a közösségi 
kutatások eredményei terjesztésének 
javítására. Ösztönözni kell a 
multidiszciplináris és interdiszciplináris 
megközelítéseket, és törekedni kell a 
közösségi és tagállami szintű, egymást 
kiegészítő – például a Marco Polo 
programban említett vagy a transzeurópai 
közlekedési hálózatokra vonatkozó –
pénzügyi mechanizmusok közötti 
maximális egymást segítő és kiegészítő 
jelleg elérésére.

Indokolás

A hetedik keretprogram keretében finanszírozott tevékenységeknek szorosan kapcsolódniuk 
kell a más programok keretében támogatott tevékenységekhez, annak biztosítása érdekében, 
hogy azok egymást kiegészítsék.

Módosítás: 142
I. melléklet, „Témák”, 7. szakasz („Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)”), 

„Végrehajtás” alszakasz, hatodik bekezdés

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

A közlekedéssel kapcsolatos konkrét 
felhasználói igények és szakpolitikai 
követelmények teljesítése érdekében
támogatást kapnak továbbá a terjesztéssel, 
hasznosítással, tájékoztatással és 
tudományos eredmények nyilvánossá 
tételével kapcsolatos tevékenységek 
(különös tekintettel a 
hatástanulmányokra), az e kiemelt 
fontosságú téma keretében kidolgozott 
tevékenységek mindegyikét illetően.
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Indokolás

Az eredményeket nyilvánosan elérhetővé kell tenni annak ösztönzése érdekében, hogy ezeket a 
tevékenységeket a végfelhasználók, és különösen a politikai döntéshozók átvegyék.

Módosítás: 143
I. melléklet, „Témák”, 7. szakasz („Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)”), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés” cím, első bekezdés

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

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

Indokolás

A közlekedés terén jelentkező költségeket az energia szempontjából kell értékelni.

Módosítás: 144
I. melléklet, „Témák”, 7. szakasz („Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)”), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés” cím, harmadik 
bekezdés

A fenntartható városi mobilitás biztosítása: 
az „új generációjú járműre” és piaci 
bevezetésére irányuló kutatáson keresztül a 

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

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

Indokolás

A közlekedés és a mobilitás tervezésére vonatkozó integrált megközelítések mindegyikének 
konkrét intézkedéseket kell tartalmazniuk a fogyatékkal élőkre vonatkozóan.

Módosítás: 145
I. melléklet, „Témák”, 7. szakasz („Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)”), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés” cím, harmadik (a) 
bekezdés (új)

A mobilitás minősége és a felhasználói 
elégedettség: a szolgáltatások, a hálózatok 
és az infrastruktúra javítása 
kényelmesebbé és vonzóbbá tételük 
érdekében; az integrált rendszerek 
javítása és az egyedi, illetve meghatározott 
csoportokra (idősebb polgárok, nők, stb.) 
jellemző kereslethez igazodó 
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szolgáltatások és kapacitások nyújtása.

Indokolás

A mai európai társadalomban bekövetkező demográfiai változásokat és az új mobilitási 
követelményeket figyelembe véve a felhasználók szárazföldi közlekedéssel kapcsolatos 
érzékenységében és elképzeléseiben eltolódásra kell számítani (kényelem, preferenciák stb.).

Módosítás: 146
I. melléklet, „Témák”, 7. szakasz („Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)”), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés” cím, ötödik bekezdés

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

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

Indokolás

Az ipari folyamatoknak ki kell terjedniük a termék hasznos élettartamának végső szakaszaira, 
valamint a felszíni közlekedéshez kapcsolódó ipari infrastruktúrára is.

Módosítás: 147
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

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

Mélyreható, széles körben elfogadott 
ismeretek szerzése az Európa számára 
kihívást jelentő összetett és egymással is 
összefüggő társadalmi-gazdasági 
kérdésekről: növekedés, foglalkoztatás és 
versenyképesség, tudomány, technológia 
és innováció, társadalmi kohézió és a 
kibővített Unió új társadalmi, kulturális és 
oktatási kihívásai, fenntarthatóság, 
környezeti változás, nemek közötti 
egyenlőség, emigráció, életminőség, 
oktatás, kulturális kérdések (beleértve a 
nyelvi sokszínűséget), bevándorlás és 
globális értelemben vett kölcsönös 
függőség, különösen azzal a céllal, hogy az 
érintett szakpolitikák számára 
továbbfejlesztett tudásalap álljon 
rendelkezésre.

Indokolás

A mai Európai Unió és a felmerülő társadalmi és gazdasági kérdések jobb megértése 
érdekében alapvető szükség van az EU bővítéséből fakadó társadalmi, kulturális és oktatási 
kihívásokkal, valamint a globális környezeti változással, az emigráció kihívásaival, előnyeivel 
és problémáival, illetve a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kutatásra. A nyelvek 
közötti versengés és azok egymás melletti létezésének kérdése súlyos kulturális problémát 
jelent Európában, és külön említést érdemel; ugyanez vonatkozik a bevándorlásra.

Módosítás: 148
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Végrehajtás” alszakasz, első bekezdés

A kutatási prioritások az Európát és a 
világot ma és a jövőben foglalkoztató 
legfontosabb társadalmi, gazdasági és 
kulturális kérdésekre irányulnak. A javasolt 
kutatási program koherens módon közelíti 
meg ezeket a kihívásokat. E fontos 
kérdésekben a társadalmi-gazdasági és 
humán tudásalap létrehozása jelentős 
mértékben hozzájárul Európán belül a 
közös gondolkodás kialakításához és a 
szélesebb nemzetközi problémák 
megoldásához. A kutatás elsőbbséget 
élvező témái csaknem valamennyi 
közösségi szakpolitika területén, európai, 

A kutatási prioritások az Európát és a 
világot ma és a jövőben foglalkoztató 
legfontosabb társadalmi, gazdasági és 
kulturális kérdésekre irányulnak. A javasolt 
kutatási program koherens módon közelíti 
meg ezeket a kihívásokat. E fontos 
kérdésekben a társadalmi-gazdasági, a 
társadalmi-kulturális és humán tudásalap 
létrehozása jelentős mértékben hozzájárul 
Európán belül a közös gondolkodás 
kialakításához és a szélesebb nemzetközi 
problémák megoldásához. A kutatás 
elsőbbséget élvező témái csaknem 
valamennyi közösségi szakpolitika 
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nemzeti, regionális és helyi szinten 
egyaránt segítenek javítani a szakpolitikák 
kialakítását, megvalósítását, hatásait és 
értékelését, és a kutatás legnagyobb 
részéhez jelentős nemzetközi perspektíva is 
társul.

területén, európai, nemzeti, regionális és 
helyi szinten egyaránt segítenek javítani a 
szakpolitikák kialakítását, megvalósítását, 
hatásait és értékelését, és a kutatás 
legnagyobb részéhez jelentős nemzetközi 
perspektíva is társul.

Indokolás

Az európai és nemzetközi kérdések szélesebb és pontosabb megismerése érdekében fontos a 
társadalmi-kulturális tudományokat is megemlíteni.

Módosítás: 149
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 
társadalomban” cím, első bekezdés

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

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

Indokolás

Figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági stabilitással kapcsolatos kérdéseket és az egyes 
országok közötti technológiai különbségekhez kapcsolódó problémákat, a tudásalapú 
társadalom egyenlő fejlesztése és a technológiai szempontból egységes EU célkitűzésének 
megvalósítása céljából.

Módosítás: 150
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 
társadalomban” cím, első bekezdés, 1. franciabekezdés
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- a tudás változó szerepe a gazdaság 
egészében, beleértve a különböző típusú 
ismeretek és képességek, az oktatás és az 
egész életen át tartó tanulás, valamint az 
immateriális befektetések szerepét is;

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

Indokolás

Ki kell egészíteni a nem szabályozott oktatással is, mivel ez a mai valóság részét jelenti, ezért 
nem lehet és nem is szabad másodlagosként kezelni.

Módosítás: 151
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 
társadalomban” cím, első bekezdés, 2. franciabekezdés

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

- a gazdasági szerkezettel, a 
szerkezetváltással, az ágazatközi 
kapcsolatokkal és a termelékenységgel 
összefüggő kérdéseket, beleértve a 
szolgáltatási szektor, a szolgáltatások 
kiszervezése, az információs és 
kommunikációs technológia, a pénzügyek, 
a demográfia, a kereslet és a hosszú távon 
változó folyamatok szerepét is;

Indokolás

Az ágazatközi kapcsolatok a mai globalizált világban egyre fontosabbá válnak, és a 
gazdasági struktúrák említésekor nem szabad megfeledkezni ezekről. Ugyanez vonatkozik a 
szolgáltatások kiszervezésére, illetve az információs és kommunikációs technológiára, melyek 
nélkül a jelenlegi gazdasági rendszerek elképzelhetetlenek lennének.

Módosítás: 152
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Növekedés, foglalkoztatás és versenyképesség a tudásalapú 
társadalomban” cím, második bekezdés

A tevékenység kiterjed a globalizáció 
fokozódásából, a fellendülőben lévő 
gazdaságokból, a gazdasági tevékenység 
áthelyezéséből és az EU bővítéséből 

A tevékenység kiterjed a globalizáció 
fokozódásából, a technológiák nemzetközi 
átadásából, az új vállalkozások 
szerepéből, a fellendülőben lévő 
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fakadó lényeges új kihívásokra és 
lehetőségekre is. A foglalkoztatási 
kérdések tartalmazzák a munkanélküliséget 
és az alulfoglalkoztatottságot is.

gazdaságokból, a gazdasági tevékenység 
áthelyezéséből és az EU bővítéséből 
fakadó lényeges új kihívásokra és 
lehetőségekre is. A foglalkoztatási 
kérdések tartalmazzák a munkanélküliséget 
és az alulfoglalkoztatottságot is.

Indokolás

Az egyre globalizálódó világban figyelembe kell venni a technológiák egyre nagyobb mértékű 
nemzetközi átadásából eredő kihívásokat és lehetőségeket, valamint az új vállalkozások 
szerepét, akár fejlett, akár fellendülőben levő, akár fejlődő gazdaságról van szó.

Módosítás: 153
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Tevékenységek” alszakasz, „A gazdasági, a társadalmi és a környezetvédelmi célkitűzések 
egységesítése egy európai perspektívában” cím, (1a) franciabekezdés (új)

- Globális környezeti változás,
interdiszciplináris nézőpontból vizsgálva, 
beleértve az ökológiai rendszerek és a 
társadalmi rendszerek közötti 
kölcsönhatásokat.

Indokolás

A globális környezeti változás okainak és következményeinek jobb megértése érdekében 
ismernünk kell az ökológiai rendszerek és a társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatásokat és 
azok hatásait. Így több elem fog rendelkezésre állni a bolygónk fenntarthatóságát érintő 
problémák lehetséges megoldásainak objektív értékeléséhez.

Módosítás: 154
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Fő társadalmi folyamatok és következményeik” cím, cím

Fő társadalmi folyamatok és 
következményeik

Fő társadalmi folyamatok, okaik és 
következményeik

Indokolás

Ha meg szeretnénk érteni a mai társadalmi folyamatokat és azok következményeit, 
elengedhetetlen azok okainak és eredetének elemzése.
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Módosítás: 155
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 
„Tevékenységek” alszakasz, „Európa a nagyvilágban” cím, első bekezdés, bevezetés

A tevékenység célja a világ régiói közötti 
változó kölcsönhatások és kölcsönös 
függőségek, valamint ezeknek az egyes 
régiókra, különösen Európára gyakorolt 
következményei megértése, továbbá ehhez 
kapcsolódóan az újonnan megjelenő 
fenyegetések és kockázatok kezelése az 
egész világra kiterjedően és ennek 
viszonya az emberi jogokhoz, a 
szabadságjogokhoz és a jóléthez. A 
kutatást két, egymással összefüggő vonalon 
kell folytatni:

A tevékenység célja a világ régiói közötti 
változó kölcsönhatások és kölcsönös 
függőségek – beleértve a kultúrák közötti 
kapcsolatokat és a fejlődő régiók közötti 
kölcsönös függőségeket –, valamint 
ezeknek az egyes régiókra, különösen 
Európára gyakorolt következményei 
megértése, továbbá ehhez kapcsolódóan az 
újonnan megjelenő fenyegetések és 
kockázatok kezelése az egész világra 
kiterjedően és ennek viszonya az emberi 
jogokhoz, a szabadságjogokhoz és a 
jóléthez. A kutatást két, egymással 
összefüggő vonalon kell folytatni:

Indokolás

Nem zárhatjuk ki a kultúrák közötti kapcsolatok és a fejlődő régiók közötti kölcsönös 
függőségek tanulmányozását, mivel ez segít megérteni az e régiókban zajló folyamatokat és 
azok hatását a globalizált világra, különös tekintettel Európára.

Módosítás: 156
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Európa a nagyvilágban” cím, első bekezdés, 2. franciabekezdés

- Konfliktusok, okaik és feloldásuk; a 
biztonság és a destabilizáló tényezők 
(például szegénység, bűnözés, 
környezetkárosodás és az erőforrások 
szűkössége) közötti viszony; terrorizmus, 
okai és következményei; a biztonságot 
érintő politikák, a polgári lakosság és a 
katonaság közötti viszonyra, illetőleg a 
bizonytalanságokra vonatkozó percepciók.

- Konfliktusok, okaik és feloldásuk; a 
biztonság és a destabilizáló tényezők 
(például szegénység, migráció, bűnözés, 
környezetkárosodás és az erőforrások 
szűkössége) közötti viszony; terrorizmus, 
okai és következményei; a biztonságot 
érintő politikák, a polgári lakosság és a 
katonaság közötti viszonyra, illetőleg a 
bizonytalanságokra vonatkozó percepciók.

Indokolás

A destabilizáló tényezők között szerepeltetni kell a migrációt.
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Módosítás: 157
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Európa a nagyvilágban” cím, első bekezdés, 2a. 
franciabekezdés (új)

- Béke az EU-ban és a világban: a béke, 
mint alapvető érték, annak pozitív 
következményei az EU-ra és a világ más 
régióira nézve, a béke hiányából fakadó 
problémák (háborúk, bizonytalanság), 
valamint a béke megteremtése révén egyes 
régiók között létrejött kapcsolatok.

Indokolás

A béke az EU és a világ többi része számára alapvető érték, és annak is kell maradnia. A béke 
vagy annak hiánya nagy mértékben különböző kapcsolatokhoz vezethet a régiók között, illetve 
olyan (pozitív vagy negatív) következményei lehetnek, amelyek kutatást és vizsgálatot 
igényelnek.

Módosítás: 158
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Tevékenységek” alszakasz, „Európa a nagyvilágban” cím, második bekezdés

Mindkét területen foglalkozni kell Európa 
nagyvilágban betöltött szerepével, a 
multilateralizmus és a nemzetközi jog 
fejlődésével, a demokrácia és az alapjogok 
előmozdításával (ezen belül különösen az 
ezekkel kapcsolatos eltérő 
szemléletmódokkal), valamint azzal, 
hogyan látják Európát kívülről.

Mindhárom területen foglalkozni kell 
Európa nagyvilágban betöltött szerepével, 
a multilateralizmus és a nemzetközi jog 
fejlődésével, a demokrácia, az egyenlőség 
és a béke, valamint az alapjogok 
előmozdításával (ezen belül különösen az 
ezekkel kapcsolatos eltérő 
szemléletmódokkal), valamint azzal, 
hogyan látják Európát kívülről.

Indokolás

Az emberek közötti, minden területen fennálló egyenlőség és ennek minden megnyilvánulása 
alapvető érték, ami nélkül a társadalmak nem képesek fejlődni, és amelyeket ezért nem szabad 
figyelmen kívül hagyni.

Európa igen fontos szerepet tölt be a világbéke elérésében.

Módosítás: 159
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 

„Tevékenységek” alszakasz, „A polgár az Európai Unióban” cím, első bekezdés, bevezetés
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A polgár az Európai Unióban

Az EU jövőbeli fejlődésével 
összefüggésben a tevékenység célja 
egyrészt a demokratikus „tulajdonlás” 
tudata és a polgárok aktív részvétele 
előmozdításával, illetőleg a hatékony és 
demokratikus kormányzással összefüggő 
kérdések, másrészt az Európában jelen lévő 
kulturális, intézménybeli, jogi, történelmi, 
nyelvi és értékbeli különbségek és 
hasonlóságok megértésének javítása. A 
kutatás foglalkozik:

Polgárság az Európai Unióban

Az EU jövőbeli fejlődésével 
összefüggésben a tevékenység célja 
egyrészt a demokratikus „tulajdonlás” 
tudata és a polgárok esélyegyenlőségen 
alapuló aktív részvétele előmozdításával, 
illetőleg a hatékony és demokratikus 
kormányzással összefüggő kérdések, 
másrészt az Európában jelen lévő 
kulturális, intézménybeli, jogi, történelmi, 
nyelvi, értékbeli és az európaiságtudat 
történelmi alakulásában mutatkozó 
különbségek és hasonlóságok 
megértésének javítása. A kutatás 
foglalkozik:

Indokolás

A nők és a férfiak egyenlő részvételére van szükség, ha a cél a társadalom valós képviselete.

Az Európában meglevő hasonlóságok és különbségek jobb megértése, valamint Európa 
pluralizmusa és kulturális vagyona teljes kifejezése érdekében fontos megvizsgálni az 
európaiságtudat történelmi alakulását.

Módosítás: 160
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 
„Tevékenységek” alszakasz, „A polgár az Európai Unióban” cím, első bekezdés, 1. 

franciabekezdés

- a részvétellel (ezen belül különösen a 
fiatalok részvételével), a képviselettel, a 
számonkérhetőséggel és a legitimitással; az 
európai közszférával, a médiával és a 
demokráciával; az Európai Unióban 
meglévő különböző kormányzási 
formákkal és politikai folyamatokkal; a 
civil társadalom szerepével; az 
állampolgársággal és a jogokkal; valamint 
a népesség ezekhez fűződő értékeivel;

- a részvétellel (ezen belül különösen a 
fiatalok részvételével, egyenlően 
képviselve a férfiakat és a nőket), a 
képviselettel – beleértve a lehető 
legközvetlenebb képviselet felé történő 
elmozdulást –, a számonkérhetőséggel és a 
legitimitással; az európai közszférával, a 
médiával és a demokráciával; az Európai 
Unióban meglévő különböző kormányzási 
formákkal és politikai folyamatokkal; a 
civil társadalom szerepével; az 
állampolgársággal és a jogokkal; valamint 
a népesség ezekhez fűződő értékeivel;

Indokolás

Egyenlő számú nő és férfi nélkül nem lesz valódi részvétel. A valódi demokrácia a lehető 
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legközvetlenebb képviselet révén fog megvalósulni, oly módon, hogy gyakorlatilag nem 
léteznek akadályok a polgárok és politikai képviselőik között.

Módosítás: 161
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 
„Tevékenységek” alszakasz, „Előrejelzési tevékenységek” cím, 1. franciabekezdés

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

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

Indokolás

Fontos a globális környezeti változás társadalmi vonatkozásainak vizsgálata és kutatása.

Módosítás: 162
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 
„Tevékenységek” alszakasz, „Előrejelzési tevékenységek” cím, 2. franciabekezdés

- összpontosítottabb tematikus 
előrejelzések készítésére a fellendülőben 
lévő, illetőleg a meglévő kutatási területek 
közül többet is érintő új területek 
alakulásáról, illetőleg a tudományágak 
jövőjéről;

- összpontosítottabb tematikus 
előrejelzések készítésére a fellendülőben 
lévő, illetőleg a meglévő kutatási területek 
közül többet is érintő új területek 
alakulásáról, mint például a kollektív 
jelenségek, az összetett rendszerek és az 
összetett hálózatok, illetőleg a 
tudományágak jövőjéről;

Indokolás

Kívánatos egy sor olyan területet meghatározni, ahol a kutatás fellendülőben van, és a 
társadalomtudományok új perspektívái szempontjából különleges aktuális fontossággal 
bírnak.

Módosítás: 163
I. melléklet, „Témák”, 8. szakasz (Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok), 
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„Tevékenységek” alszakasz, „Újonnan felmerülő igények és előre nem látható politikai 
igények” cím

Az újonnan felmerülő igényekre irányuló 
kutatás lehetőséget ad a kutatóknak arra, 
hogy az előzőekben nem meghatározott 
területeken is foglalkozhassanak a 
kihívások megválaszolásával. Bátorítani 
fogja az Európa előtt álló, széles körben 
mindeddig meg nem vitatott kihívásokkal, 
illetőleg a problémák, a kilátások és a 
tudományágak más, érdeklődésre számot 
tartó lehetséges kombinációival 
kapcsolatos innovatív gondolkodást. Az 
előre nem látható politikai igények
tekintetében is kell végrehajtani kutatást, és 
ennek során intenzív konzultációt kell 
folytatni a szakpolitikákban érintettekkel.

Az újonnan felmerülő igényekre irányuló 
kutatás lehetőséget ad a kutatóknak arra, 
hogy az előzőekben nem meghatározott 
területeken is foglalkozhassanak a 
kihívások megválaszolásával. Bátorítani 
fogja az Európa előtt álló, széles körben 
mindeddig meg nem vitatott kihívásokkal, 
illetőleg a problémák, a kilátások és a 
tudományágak más, érdeklődésre számot 
tartó lehetséges kombinációival 
kapcsolatos innovatív gondolkodást. Az 
előre nem látható politikai igények 
tekintetében is kell végrehajtani kutatást, és 
ennek során intenzív konzultációt kell 
folytatni a szakpolitikákban érintettekkel.
Célzott tevékenységet kell végezni, amely 
lehetővé teszi az egyéb tudományágak 
(természettudományok, IT, kognitív 
tudományok stb.) céljainak, 
szemléleteinek és módszertanainak 
beépítését a társadalmi tudományokba.

Indokolás

A társadalmi jelenségek mai tanulmányozását óriási mértékben segítik a más tudományok 
terén kidolgozott szemléletek és módszerek. A kutatás fellendülőben levő, az egyéb „Témák” 
alatt említettekhez hasonló formáit célzó tevékenység keretében ez a tendencia európai szintű 
ösztönzést jelent. Itt a hatodik keretprogram keretében zajló NEST programban szereplő, 
„kulturális dinamikaként” ismert egyedi téma jelent precedenst.

Módosítás: 164
I. melléklet, „Témák”, 9.1. szakasz („Biztonság”), „Végrehajtás” alszakasz, hatodik bekezdés

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

A kis- és középvállalkozások, valamint a 
polgárok biztonságáért felelős hatóságok és 
szervek részvételét a téma 
tevékenységeiben egyformán bátorítani 
kell. E kiemelt fontosságú téma 
költségvetésének 20%-át fogják a KKV-
kra fordítani annak érdekében, hogy 
ösztönözzék részvételüket a kutatási, 
fejlesztési és innovációs 
tevékenységekben. Az Európai 
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szerkezetének meghatározásához. Biztonságpolitikai Kutatási Tanácsadó 
Bizottság (EBKTB) által kidolgozott 
hosszabb távú kutatási menetrend 
támogatást ad a témában végrehajtandó 
kutatás tartalmának és szerkezetének 
meghatározásához.

Indokolás

A KKV-k e területen történő részvételének teljes mértékű segítése érdekében erre a kiemelt 
fontosságú témára vonatkozóan támogatási küszöböt kell megállapítani.

Módosítás: 165
I. melléklet, „Témák”, 9.1. szakasz („Biztonság”), „Végrehajtás” alszakasz, hatodik (a) 

bekezdés (új)

Az e kiemelt fontosságú téma keretében 
kidolgozott tevékenységek mindegyike 
tekintetében tevékenységeket kell 
kialakítani a tájékoztatásra és a 
tudományos eredmények terjesztésére 
vonatkozóan.

Indokolás

Amennyiben lehetséges, a hetedik keretprogram keretében finanszírozott tevékenységek széles 
körű megismertetése érdekében el kell végezni az itt javasolt terjesztési tevékenységeket.

Módosítás: 166
I. melléklet, „Témák”, 9.1. szakasz („Biztonság”), „Az infrastruktúra és a közművek 

biztonsága” alszakasz

a tevékenység az elkövetés célpontjaira 
összpontosít. Infrastruktúra például a nagy 
rendezvények helyszíne, a politikai 
(például parlamenti épületek) vagy 
szimbolikus (például egyes műemlékek) 
szempontból jelentős helyek; közmű 
például az energia- (olaj, villamos energia, 
gáz) és a vízellátó rendszer, a közlekedés 
(beleértve a légi, a tengeri és a szárazföldi 
közlekedést is), a hírközlés (beleértve a 
műsorszórást is), a pénzügyi, közigazgatási 
és közegészségügyi intézmények stb. A 

a tevékenység a katasztrófákra és az 
elkövetés célpontjaira összpontosít. 
Infrastruktúra például a nagy rendezvények 
helyszíne, a politikai (például parlamenti 
épületek) vagy szimbolikus (például egyes 
műemlékek) szempontból jelentős helyek; 
közmű például az energia- (olaj, villamos 
energia, gáz) és a vízellátó rendszer, a 
közlekedés (beleértve a légi, a tengeri és a 
szárazföldi közlekedést is), a hírközlés 
(beleértve a műsorszórást is), a pénzügyi, 
közigazgatási és közegészségügyi 
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célterület több képességet igényel, amelyek 
javarészt elsősorban a „védelem” 
fázisához, de a „felkészülés” fázisához is 
kapcsolódnak. A cél egyrészt az 
események elkerülése, másrészt potenciális 
következményeik mérséklése. A szükséges 
képességek kialakítása érdekében többek 
között a következő kérdések kapnak 
hangsúlyt: a fizikai infrastruktúrában és 
ennek üzemében fellelhető gyenge pontok 
elemzése és értékelése; a meglévő és a 
jövőben létesülő köz- és magántulajdonú 
kritikus hálózatos infrastruktúrák, 
rendszerek és szolgáltatások biztosítása 
fizikai és funkcionális oldalról; az esemény 
bekövetkeztekor gyors reakciót lehetővé 
tévő védekező és riasztórendszerek; a 
dominóhatás kivédése.

intézmények stb. A célterület több 
képességet igényel, amelyek javarészt 
elsősorban a „védelem” fázisához, de a 
„felkészülés” fázisához is kapcsolódnak. A 
cél egyrészt az események elkerülése, 
másrészt potenciális következményeik 
mérséklése. A szükséges képességek 
kialakítása érdekében többek között a 
következő kérdések kapnak hangsúlyt: a 
fizikai infrastruktúrában és ennek 
üzemében fellelhető gyenge pontok 
elemzése és értékelése; a meglévő és a 
jövőben létesülő köz- és magántulajdonú 
kritikus hálózatos infrastruktúrák, 
rendszerek és szolgáltatások biztosítása 
fizikai és funkcionális oldalról; az esemény 
bekövetkeztekor gyors reakciót lehetővé 
tévő védekező és riasztórendszerek; a 
dominóhatás kivédése.

Indokolás

A katasztrófák hatásait az elején meg kell említeni.

Módosítás: 167
I. melléklet, „Témák”, 9.1. szakasz („Biztonság”), „A biztonsági rendszerek integrálása és 

interoperabilitása” alszakasz, cím

- A biztonsági rendszerek integrálása és 
interoperabilitása

- A biztonsági rendszerek integrálása, 
összekapcsolása és interoperabilitása

Indokolás

Ha a biztonsági rendszerek között el kívánják érni a kívánt interoperabilitási szintet, 
biztosítani kell azok megfelelő összekapcsolását.
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Módosítás: 168
I. melléklet, „Témák”, 9.1. szakasz („Biztonság”), „Biztonság és társadalom” alszakasz

Biztonság és társadalom
a horizontális jellegű tevékenységet a 
természettudományok, a műszaki 
tudományok és más tudományterületek, 
különösen a politika-, a társadalom- és a 
humán tudományok kölcsönhatását 
mozgósítva kell elvégezni. A tevékenység 
a célzott kulturális és társadalmi-gazdasági 
elemzések és forgatókönyvek készítésére 
és más kutatási tevékenységekre 
összpontosít többek között a következő 
témákban: a biztonság mint folyamatosan 
változó fogalom (a biztonsággal 
összefüggő igények átfogó elemzése a 
legfontosabb funkcionális követelmények 
meghatározásához, a folyamatosan változó 
biztonsági környezethez való igazodás 
érdekében); sebezhetőség és új 
fenyegetések (például a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés területén); a polgárok 
viselkedése válsághelyzetekben (a 
terrorizmusról és a bűnözésről alkotott 
képzetek, a tömeg viselkedése, a biztonsági 
és védelmi intézkedések közvélemény 
általi megértése és elfogadása); a polgárok 
felkészültsége és cselekvési készsége 
terrortámadás esetén; a hatóságok és a 
polgárok közötti válsághelyzeti 
kommunikáció kérdései; a fenyegetések 
közvéleményben való tudatosításával 
összefüggő kérdések; a polgárok 
felvilágosítása a tagállami és uniós 
belbiztonsági tanácsadó és segítségnyújtó 
rendszerekről; a terrorcselekmények 
elkövetőinek vizsgálata viselkedéstani, 
pszichológiai és egyéb lényeges 
szempontokból; a személyes adatok 
védelmével és az információk 
integritásával kapcsolatos etikai kérdések. 
A kutatás a bűnözéssel kapcsolatos, a 
kriminalisztikai helyzetben beálló 

Védelem, biztonság és társadalom
a horizontális jellegű tevékenységet a 
természettudományok, a műszaki 
tudományok és más tudományterületek, 
különösen a politika-, a társadalom- és a 
humán tudományok kölcsönhatását 
mozgósítva kell elvégezni. A tevékenység 
a célzott kulturális és társadalmi-gazdasági 
elemzések és forgatókönyvek készítésére 
és más kutatási tevékenységekre 
összpontosít többek között a következő 
témákban: a biztonság kulturális, 
társadalmi és gazdasági vonatkozásai; a 
biztonság mint folyamatosan változó 
fogalom (a biztonsággal összefüggő 
igények átfogó elemzése a legfontosabb 
funkcionális követelmények 
meghatározásához, a folyamatosan változó 
biztonsági környezethez való igazodás 
érdekében); a katasztrófákból eredő 
sebezhetőség és új fenyegetések (például a 
terrorizmus és a szervezett bűnözés 
területén); a polgárok viselkedése 
válsághelyzetekben (a terrorizmusról és a 
bűnözésről alkotott képzetek, a tömeg 
viselkedése, a biztonsági és védelmi 
intézkedések közvélemény általi megértése 
és elfogadása); a polgárok felkészültsége és 
cselekvési készsége terrortámadás esetén; a 
hatóságok és a polgárok közötti 
válsághelyzeti kommunikáció kérdései; a 
fenyegetések közvéleményben való 
tudatosításával összefüggő kérdések; a 
polgárok felvilágosítása a tagállami és 
uniós belbiztonsági tanácsadó és 
segítségnyújtó rendszerekről; a 
terrorcselekmények elkövetőinek 
vizsgálata viselkedéstani, pszichológiai és 
egyéb lényeges szempontokból; a 
személyes adatok védelmével és az 
információk integritásával kapcsolatos 
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változások leírására alkalmas statisztikai 
mutatók kifejlesztésére is törekszik.

etikai kérdések. A kutatás a bűnözéssel 
kapcsolatos, a kriminalisztikai helyzetben 
beálló változások leírására alkalmas 
statisztikai mutatók kifejlesztésére is 
törekszik.

Indokolás

Jól ismert, hogy az angol nyelv különbséget tesz a „védelem” és a „biztonság” jelentése 
között. Ajánlott, hogy az alcím vegye figyelembe ezt az angol nyelvi szempontot, hogy a 
bekezdés alkalmazási körének értelmezését ne korlátozza.

Módosítás: 169
I. melléklet, „Témák”, 9.1. szakasz („Biztonság”), „Nemzetközi együttműködés” alszakasz, 

második bekezdés

Egyedi nemzetközi együttműködési 
cselekvésekre olyan esetekben kerülhet sor, 
ha az EU biztonságpolitikájával 
összhangban kölcsönös előnyök érhetők el, 
mint például a globális alkalmazású 
biztonsági tevékenységek terén végzett 
kutatás.

Egyedi nemzetközi együttműködési 
cselekvésekre olyan esetekben kerülhet sor, 
ha az EU biztonságpolitikájával 
összhangban kölcsönös előnyök érhetők el, 
mint például a biztonsághoz és a 
katasztrófákhoz kapcsolódó globális 
alkalmazású tevékenységek terén végzett 
kutatás.

Indokolás

A bekezdés két elvi elemét is meg kell említeni a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatban.

Módosítás: 170
I. melléklet, „Témák”, 9.1. szakasz („Biztonság”), „Újonnan felmerülő igények és előre nem 

látható politikai igények” alszakasz

A biztonságra vonatkozó kutatási téma 
természeténél és kialakításánál fogva 
rugalmas. A tevékenységek lehetővé 
teszik, hogy a kutatás a ma még ismeretlen 
biztonsági fenyegetésekre és az ezekhez 
kapcsolódó szakpolitikai igényekre is 
kiterjedjen. Ez a rugalmasság kiegészíti a 
fentiekben felvázolt kutatási tevékenységek 
biztonsági célterületekre összpontosító 
jellegét.

A biztonságra vonatkozó kutatási téma 
természeténél és kialakításánál fogva 
rugalmas. A tevékenységek lehetővé 
teszik, hogy a kutatás a ma még ismeretlen 
katasztrófákra és biztonsági 
fenyegetésekre és az ezekhez kapcsolódó 
szakpolitikai igényekre is kiterjedjen. Ez a 
rugalmasság kiegészíti a fentiekben 
felvázolt kutatási tevékenységek biztonsági 
célterületekre összpontosító jellegét.
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Indokolás

A szöveget itt is úgy kell módosítani, hogy az a katasztrófákra is vonatkozzon.

Módosítás: 171
I. melléklet, „Témák”, 9.2. szakasz („Világűr”), „Tevékenységek” alszakasz, „Világűrbe 

telepített alkalmazások az európai társadalom szolgálatában” cím, 1. franciabekezdés 
(„Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES)”)

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

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

Indokolás

Bebizonyosodott, hogy a műholdas alapú nyomon követés és felügyelet igen hatékony lehet a 
természeti katasztrófák megelőzése és kezelése terén.

Módosítás: 172
III. melléklet, „Közös technológiai kezdeményezések” cím, első bekezdés

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

Az alábbiakban bemutatjuk a közös 
technológiai kezdeményezek első, az I. 
mellékletben meghatározott kritériumok 
alapján összeállított indikatív csoportját. 
Ezek a közös technológiai 
kezdeményezések különböző kihívásokra 
adnak választ. Ennek megfelelően az 
alkalmazandó struktúrákat eseti alapon kell 
meghatározni annak érdekében, hogy a 
szóban forgó kutatási terület egyedi 
jellemzőinek minél inkább 
megfelelhessenek. Minden egyes esetben 
meg kell határozni azt az egyedi struktúrát, 
amely segíti a közös technológiai 
kezdeményezés közösen megállapított 
kutatási menetrendjének végrehajtását, 
továbbá biztosítja a szükséges köz- és 
magánfinanszírozást és az európai 
erőfeszítések összehangolását. 
Prioritásként kell kezelni azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek célkitűzéseik 
szempontjából az európai technikai 
platformok munkájának eredményei, és 
biztosítják a hatékony szervezést, a 
magánszektor befektetéseinek irányítása 
érdekében közös vállalatok létrehozását, 
valamint az európai és nemzeti állami 
finanszírozást, beleértve a kutatási 
keretprogram keretében tőke és támogatás 
formájában nyújtott hozzájárulásokat. A 
kutatási menetrend megvalósításához a 
Bizottság a kezdeményezésre vonatkozó, 
például a Szerződés 171. cikkén alapuló 
külön javaslatban meghatározott 
támogatási összeget adja. További közös 
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technológiai kezdeményezések az I. 
mellékletben meghatározott kritériumok 
szerint, a hetedik keretprogram 
megvalósítása során tett javaslat alapján 
alapíthatók.

Indokolás

A 171. cikk szerint kialakított közös technológiai kezdeményezésekhez szükség van közös 
vállalatok létrehozására. A közösségi részvételre vonatkozó döntések meghozatalakor 
prioritásként kell kezelni a szervezési és irányítási kapacitást.

Módosítás: 173
III. melléklet, „Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus” cím, első 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 szint mellett, és (ii) 
kockázatosabb európai KTF-cselekvések 
finanszírozását is lehetővé teszi, mint 
amelyek közösségi támogatás hiányában 
lennének finanszírozhatók.

A II. melléklettel összhangban a Közösség 
támogatást nyújt (koordinációs és 
támogatási cselekvés) az Európai 
Beruházási Banknak (EBB). A támogatás 
célja, hogy hozzájáruljon a magánszektor 
kutatási befektetéseinek megkönnyítésére 
és előmozdítására irányuló közösségi 
célkitűzés eléréséhez azáltal, hogy növeli a 
bank kockázatkezelési kapacitását, és ezzel 
(i) nagyobb volumenű, az EBB vagy más 
pénzügyi közvetítők által nyújtott kölcsön
folyósítását teszi lehetővé adott kockázati 
szint mellett, és (ii) kockázatosabb európai 
KTF-cselekvések finanszírozását is 
lehetővé teszi, mint amelyek közösségi 
támogatás hiányában lennének 
finanszírozhatók.

Indokolás

Módosítás 174
III. melléklet, „Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus” cím, második bekezdés

Az EBB a nemzetközi pénzpiacokról 
származó kölcsönöket biztosít a bank 
alapszabályának, szabályzatának és 
eljárásainak megfelelően. Az EBB ezt a 

Az EBB a nemzetközi pénzpiacokról 
származó kölcsönöket biztosít a bank 
alapszabályának, szabályzatának és 
eljárásainak megfelelően. Az EBB ezt a 
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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.

támogatást szavatoló tőkéjével együtt a 
bankon belül céltartalékképzésre és 
tőkeallokálásra használja a támogatásra 
jogosult európai KTF-cselekvésekhez 
nyújtott kölcsönökkel kapcsolatos 
kockázatok egy részének fedezésére.

Módosítás: 175
III. melléklet, „Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus” cím, ötödik bekezdés, 2. 

franciabekezdés

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

- A nagy európai KTF-cselekvések 
támogathatósága. A Közösség által az 
egyedi program hozzájáruló témái és 
tevékenységei keretében finanszírozott 
„közös technológiai kezdeményezések” 
eredményeként létrejövő közös vállalatok 
irányítására vonatkozó tevékenységek és 
együttműködésen alapuló nagy projektek e 
pénzügyi eszköz alkalmazását illetően 
prioritásnak tekintendők. Az EBB-nek 
nyújtott közösségi hozzájárulás attól függ, 
hogy létezik-e olyan működő struktúra, 
ami a tőkepiachoz való hozzáférés révén 
megkönnyíti a kutatási projektek és/vagy 
infrastruktúrák megvalósítását, akár 
kölcsönök, akár kockázati tőke 
formájában. E célból az EBB más 
eszközöket (EBA) és más pénzügyi 
közvetítőket is alkalmazhat.

Indokolás

Az EIB-nek nyújtott hozzájárulásnak a K&F magánfinanszírozásához való hozzáférés 
megkönnyítésének célkitűzése keretében kell működnie. Az EBB-nek úgy kell alakítania egyedi 
szervezetét, hogy lehetővé tegye más pénzügyi szervek és közvetítők együttes részvételét. 
Külön erőfeszítéseket kell tenni a KKV-k hozzáférésének elősegítése érdekében.
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INDOKOLÁS

Az innováció és a tudás Európája felé
Az EU-nak törekednie kell a kiválóságra, és ehhez elengedhetetlen, hogy ambiciózus kutatási, 
fejlesztési és innovációs rendszer mellett kötelezze el magát

A lisszaboni Európai Tanács stratégiát javasolt a gazdasági növekedés új modelljére 
vonatkozóan, amely egyszerre környezetbarát és haladásorientált, és a tudományos kutatás, a 
technológiai fejlesztés és az innováció a fő eszköze. Ezt követően a barcelonai Európai 
Tanács azt a célt javasolta, hogy a K&F-re és az innovációra vonatkozó teljes kiadást 2010-ig 
az Unió GDP-jének 3%-ára emeljék meg (Amelynek kétharmada a magánszektorból, 
fennmaradó harmada pedig az állami szektorból származik).

A Kok-jelentést1 alapul véve a Locatelli-jelentés2 megállapítja az EU-ra vonatkozó 
követelményeket, hogy teljesíteni tudja a 2010-re kitűzött célokat: a magánbefektetések 
ösztönzése a kutatás terén; a humán erőforrások növelése, hogy 1000 aktív munkavállalóra 8 
kutató jusson, vagy az új kutatók száma összesen 700 000 legyen; a kiváló minőségű 
alapkutatás támogatása; szorosabb kapcsolatok a kutatók és az üzleti világ, különösen a KKV-
k között; jobb kommunikációs csatornák az európai, nemzeti és regionális szintű kutatási 
politikák között (az első esetében beleértve az EBB-t); valamint a bürokrácia csökkentése és 
az eljárások egyszerűsítése.

A fentiek alapján a Bizottság 2005 áprilisában benyújtotta a hetedik keretprogramra (7KP) 
vonatkozó javaslatát, a 2007–2013-as időszakra vonatkozó 72,7 milliárd eurós költségvetéssel 
(a 7KP költségvetés megduplázásának felel meg); ez a Böge-jelentésben javasolt elképzelést 
követte, amely a Parlamentben nagy arányú támogatásra talált.

A 7KP tartalmát illetően a Parlament általában véve egyetért a Bizottság javaslatával, és 
egyértelművé teszi, hogy csak abban az esetben lehet biztosítani a kitűzött célok elérését, ha a 
Bizottság és a Parlament által javasolt finanszírozási szintet fenntartják.

Ugyanakkor mind az Európai Tanács 2005. decemberi megállapodása, mind a 
Tanács/Parlament 2007—2013-as időszakra vonatkozó pénzügyi tervről szóló megállapodása 
összesen annyi előirányzatot állapít meg a hetedik keretprogramra, ami 30%-kal kevesebb a 
Bizottság eredeti javaslatánál, bár az utóbbi megállapodás a közösségi költségvetés 2009-es 
gyökeres felülvizsgálatát javasolja. Ezért a Bizottságnak és a Tanácsnak a célkitűzések 
teljesítése érdekében a 7KP – és különösen az ezen egyedi rendszer – követelményeivel 
összhangban meg kell állapodnia a Parlamenttel az előirányzatok jelentős megemeléséről.

Az együttműködésre vonatkozó egyedi program a Bizottság eredeti javaslata értelmében a 
7KP teljes költségvetésének 61%-át teszi ki. A cél az, hogy az egyetemek, kutatóközpontok, 
az iparág és egyéb intézmények között az EU-ban és a harmadik országokban folytatott 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Elfogadott szövegek, P6_TA (2005) 0077
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együttműködés révén az EU számos meghatározott tudományos és technológiai/stratégiai 
területen világszínvonalú pozícióba kerülhessen. A Bizottság javaslata kilenc kiemelt 
fontosságú témát („Témák”) határoz meg, melyeket a hatodik keretprogramhoz képest nagy 
fokú folytonosság jellemez, és számos javító intézkedést javasol, amelyek célja a 
programokhoz történő hozzáférés megkönnyítése a kutatócsoportok számára.

Az előadó általánosságban egyetért a Bizottság javaslatának szerkezetével és tartalmával. 
Ennek ellenére úgy gondolja, hogy az alábbi pontok további tisztázásra szorulnak:

Multidiszciplináris és interdiszciplináris jelleg. A jelentős tudományos előrehaladást 
nagyban megkönnyíti, ha a technológiai és tudományos „Témák” tekintetében olyan közös 
javaslatok születnek, melyek egynél több témára vonatkoznak, és – az interdiszciplináris 
jelleget illetően – a kiemelt fontosságú „Témák” bizonyos összetett kérdéseit egyidejűleg 
egynél több tudományágon keresztül közelítik meg.

Az ipar szerepének megerősítése a technológiai platformokon keresztül. A barcelonai 
Európai Tanács célkitűzéseinek elérése és a versenyképesség fokozása érdekében 
elengedhetetlen a strukturált párbeszéd folytatása, illetve az iparral zajló, valamint az ipar és a 
kutatóközpontok közötti együttműködés biztosítása.

Közös technológiai kezdeményezések. Alapvetően ezekre van szükség a technológiai 
platformok folytonosságának eléréséhez, amelyek korlátozott számú esetben integráltabb, 
ambiciózus és hosszú távon működő állami-magán partnerségekké válhatnak. Ezeket közös 
vállalatok irányítanák, melyekre nézve a befektetett tőkének a Bizottság által biztosított 
szintjéhez a Parlament véleményére van szükség, ami a 171. cikk szerint kötelező. Mivel ez 
az egyedi együttműködési programban való részvétel érdekében új technikai és pénzügyi 
irányítási eszközökkel jár, a Bizottságnak irányítási struktúrákat kell létrehoznia, amelyek 
biztosítják a kritériumok betartását, a prioritásokkal kapcsolatos átláthatóságot és a hatékony 
és eredményes irányítást, és e szempontok mindegyikéről rendszeresen jelentést kell tennie a 
Parlamentnek.

A KKV-k részvétele. Mechanizmusokat kell kialakítani annak biztosítása érdekében, hogy a 
KKV-k valóban részt vegyenek az „Együttműködés” program kiemelt fontosságú témái 
(„Témák”) keretében zajló tevékenységekben és projektekben. A bizottsági javaslatban 
pontosabb fogalom-meghatározásoknak kell szerepelniük az alábbi szempontokra 
vonatkozóan:

a) konkrét célok megállapítása a részvételre és az együttműködési program költségvetésére 
vonatkozóan (20%);
b) a KKV-k részvételével járó projektek finanszírozása érdekében az összes közösségi forrás 
esetében törekvés a lehető legmagasabb szintű hozzájárulásra, beleértve az EBB-t (Európai 
Beruházási Bank) és az EBA-t (Európai Beruházási Alap);
c) a regionális, tematikus vagy területi csoportosítások mechanizmusainak létrehozása a 
részvételi kapacitás növelése céljából;
d) az igazgatási eljárások javítása és egyszerűsítése.

E tekintetben fontos a „Kapacitások” egyedi programmal, illetve a versenyképességi és 
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innovációs programmal történő koordinációra vonatkozó egyedi intézkedések megállapítása.

Kiegészítő és egymást segítő jelleg. Fontos kialakítani a kiegészítő és egymást segítő jelleget 
az „Együttműködés” egyedi program és az egyéb közösségi cselekvések és programok között, 
mint amilyen a versenyképességi és innovációs program, a strukturális alapok, és mások, 
amelyek a K&F vagy az innováció terén a tevékenységek, infrastruktúrák vagy projektek 
finanszírozásának lehetséges forrásai lehetnek.

A gyakorlatban ennek végrehajtása nem egyszerű, az alapok felhasználására és a programok 
irányítására vonatkozóan mi magunk által bevezetett szabályok szerint érvényes 
korlátozásoknak köszönhetően. Az integrált programok benyújtására vonatkozóan az előadó 
olyan eljárást javasol, amely az erőfeszítések egyesítésén alapul, azok megkettőzése nélkül. 
Ezt a szempontot szerepeltetni kell a részvételi szabályokban.

A költségvetés felülvizsgálata. Mivel a Parlament és a Tanács megállapodása a 2007–2013-
as időszakra vonatkozó pénzügyi tervről nem biztosítja a 7KP, illetve különösen az 
„Együttműködés” egyedi program célkitűzéseinek maradéktalan eléréséhez szükséges 
pénzügyi eszközöket, az előadó azt javasolja, hogy a pénzügyi keret 2009-re ígért 
felülvizsgálata keretében nyújtsanak be olyan javaslatot, amely megfelelően tükrözi az Unió 
törekvéseit ezen a területen.

Válasz az új igényekre és lehetőségekre. Az „Együttműködés” egyedi programnak 
elegendően nyitottnak és rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy reagálhasson az olyan 
területeken felmerülő igényekre, ahol az előrehaladás különösen gyors, változó és azt hétéves 
távon nehéz kiszámítani, továbbá ahhoz is, hogy szembenézzen az előre nem látható 
körülményekből fakadó, gyors reakciót igénylő (járványok stb.) különböző politikai 
igényekkel.

Koordináció a tagállamokkal. A pénzügyi források optimalizálása, az erőfeszítések 
kettőződés nélküli egyesítése és a valódi Európai Kutatási Térség létrehozása érdekében meg 
kell erősíteni a tagállamoknak, valamint a régiók K&F és innovációs programjainak a 
keretprogrammal, és különösen ezzel az egyedi programmal történő koordinációját szolgáló 
mechanizmusokat.

Az Európai Kutatási Térség. Alapvetően fontos, hogy a cselekvések prioritási sorrendjének 
megállapítására közösségi szinten történjen, és ne a kormányközi módszerrel. Más szóval a 
kormányközi együttműködést – mint az ERA NET keretében – csak akkor kell előnyben 
részesíteni, ha a cselekvések egybeesnek a 7KP célkitűzéseivel, és a támogatók segítik és 
biztosítják, hogy a részvétel a más tagállamokban található egyéb szereplőkkel egyenlő 
feltételek mellett történjen.

Az egyetemek, mint a kutató- és oktatóközpontok nélkülözhetetlen hálózata. Az EU-ban 
a kutatások több mint 60%-a az egyetemeken zajlik, és a kutatók túlnyomó többsége itt 
részesül oktatásban. Ez egy másik kulcsfontosságú terület, amelyet a jelentésben 
hangsúlyozni kell. Ezt a tudomány és a technológia EU-beli szervezésére, valamint a kutatás 
területén az új kiválósági központok – mint egy jövőbeli Európai Technológiai Intézet –
esetleges létrehozására vonatkozó jövőbeli döntéseknél figyelembe kell venni.
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A technológia átadása. Elegendő ismeret áll rendelkezésre az üzlet és a kutatás világát 
(mindkét irányban) összekapcsoló problémákat illetően. Olyan mechanizmusok és ösztönzők 
elérhetővé tételére és kidolgozására van szükség, amelyek biztosítják a tudás, a szakismeretek 
és a technológiák oly módon történő átadását, amely felhívja a munkáltatók, különösen a 
KKV-k figyelmét a kutatások eredményeire, és azokat átvehetik és alkalmazhatják.

Nemzetközi együttműködés. Az EU-n kívüli országokkal folytatott együttműködést azok 
köré a „Témák” köré kell összpontosítani, amelyekkel kapcsolatban ez jelentős hozzáadott 
értéket eredményezhet, és ez kétféle lehet: meghatározott közös érdekű „Témák” tekintetében 
iparosodott országokkal folytatott együttműködés, prioritásként kezelve e programban 
szereplő „Témák”-at; és a fejlődő országokkal a gazdasági fejlődés, az egészségügy, a 
szociális jólét és a környezeti fenntarthatóság javításának előmozdítását célzó programokkal 
kapcsolatban folytatott együttműködés.

A digitális megosztottság áthidalása. Az adatok azt mutatják, hogy az EU tagállamai és 
régiói között a technológia terén fennálló különbségek nagyobbak, mint a gazdasági vagy az 
életminőségi különbségek. Ezért elengedhetetlen, hogy az „Együttműködés” egyedi program 
a tudomány és a technológia terén külön figyelmet fordítson az Unió tagállamai és régiói 
közötti konvergencia fokozására, hatékony intézkedéseket alkalmazva a területi egységek 
között a technológia terén jelentkező különbségek megszüntetésére.

A tudományos eredmények terjesztése. Az „Együttműködés” egyedi programnak hozzá kell 
járulnia a tudományos eredmények terjesztéséhez is, annak érdekében, hogy a tudományt és a 
technológiát közelebb vigye a társadalomhoz: ennek mind a projektek elkészítésében, mind 
azok végrehajtásában meg kell jelennie.

Az Európai Parlament szerepe. Az EP-nek nagyobb szerepet kell betöltenie a keretprogram, 
és különösen ezen egyedi program végrehajtásának nyomon követésében és figyelemmel 
kísérésében. A Parlamentnek ismernie kell a 6. cikkben és annak módosításaiban említett 
munkaprogramot, valamint a költségvetés részletezését, és képesnek kell lennie arra, hogy 
ezekről véleményt adjon.

Az EBB-vel közös finanszírozási eszközök. A Bizottság javaslata EBB támogatást állapít 
meg. Ennek azt kell céloznia, hogy a K&F területén tág értelemben véve hozzájáruljon a 
magánszektor befektetéseihez. A kockázatmegosztási mechanizmus alkalmazási területe (csak 
hitelek) és volumene (csak nagy projektek) korlátozott lehet: ezért van szükség arra, hogy az 
EBB-vel – illetve adott esetben az EBA-val – közösen folytatott tevékenységek valamennyi 
lehetőségét megvizsgáljuk, hogy a keretprogram keretében tett állami erőfeszítésekkel 
arányosan elérhető legyen a barcelonai csúcson megállapított célkitűzés, miszerint a 
befektetések kétharmadának a magánszektorból kell származnia. Minden erőfeszítést meg kell 
tenni annak biztosítása érdekében, hogy az EBB által nyújtott finanszírozás ezeken az új 
kereteken belül teljesítse és segítse az igényeket, amelyeket a technológiai platformokkal és a 
közös technológiai kezdeményezésekkel folytatott munka révén kell ösztönözni.


