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Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 12
(5) preambulumbekezdés

(5) Figyelembe véve a közösségi politikák 
kutatási igényeit és az európai ipar, a 
tudományos közösség, az egyetemek és 
egyéb érdekelt körök széleskörű 
támogatására építve a Közösségnek meg kell 
határoznia a hetedik keretprogram 2007-től 
2013-ig terjedő időtartama alatt elérni kívánt 
tudományos és technológiai célkitűzéseket.

(5) Figyelembe véve a közösségi politikák 
kutatási igényeit és az európai ipar, a 
tudományos közösség, az egyetemek és 
egyéb érdekelt körök széleskörű 
támogatására építve a Közösségnek meg kell 
határoznia a hetedik keretprogram 2007-től 
2013-ig terjedő időtartama alatt elérni kívánt 
tudományos és technológiai célkitűzéseket 
és a pénzügyi forrásokra vonatkozó 
célkitűzéseket.

Er. el
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Indokolás

A 2007-2013 közötti időszakra szóló pénzügyi tervre vonatkozó bizottsági javaslatok 
támogatása alapvető fontosságú a hetedik keretprogram hatékony végrehajtásának elérése 
érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 13
(6) preambulumbekezdés

(6) Ezeknek a célkitűzéseknek a hatodik 
keretprogram eredményeire kell épülniük az 
Európai Kutatási Térség létrehozása 
érdekében, és tovább kell fejleszteniük 
ezeket az európai tudásalapú gazdaság és 
társadalom kifejlesztése érdekében. E 
célkitűzések közül a következők különösen 
fontosak:

(6) Ezeknek a célkitűzéseknek a hatodik 
keretprogram eredményeire kell épülniük az 
Európai Kutatási Térség létrehozása 
érdekében, és tovább kell fejleszteniük 
ezeket az európai tudásalapú gazdaság és 
társadalom kifejlesztése érdekében, mely 
teljesíteni fogja a lisszaboni stratégia 
célkitűzéseit az összes közösségi ágazati 
politika területén. E célkitűzések közül a 
következők különösen fontosak:

Er. el

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 14
(12a) preambulumbekezdés(új)

(12a) Az együttműködő kutatás támogatása 
érdekében alkalmazott eszközökkel 
kapcsolatos hatodik és hetedik 
keretprogram közötti folyamatosság 
rendkívül fontos. Minden javasolt 
újdonságot csak kísérleti alapon és egy erre 
a célra szánt költségvetéssel szabad 
alkalmazni. A transznacionális 
együttműködő kutatásra szánt költségvetés 
nagy részét a meglévő eszközökön keresztül 
kell kiosztani. 

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 15
(17) preambulumbekezdés

(17) A hetedik keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket, 
valamint más közösségi cselekvéseket, 
amelyek a lisszaboni célkitűzések 
végrehajtására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükségesek, nevezetesen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, az 
oktatás, a képzés, a versenyképesség és az 
innováció, az ipar, a foglalkoztatás és a 
környezetvédelem területére vonatkozó 
cselekvések mellett.

(17) A hetedik keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket, 
valamint más közösségi cselekvéseket, 
amelyek a lisszaboni célkitűzések 
végrehajtására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükségesek, nevezetesen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, egy 
innovatív beavatkozásokon és a 
mezőgazdasági termékek új felhasználására 
és lehetőségeire vonatkozó kutatásokon 
alapuló európai mezőgazdasági modell 
összefüggésében, az oktatás, a képzés, a 
versenyképesség és az innováció, az ipar, a 
foglalkoztatás és a környezetvédelem 
területére vonatkozó cselekvések mellett.

Er. el

Indokolás

Alapvető fontosságú a mezőgazdasági politika és a kutatási politika összekapcsolása 
módszerének meghatározása a hetedik keretprogramnak az agrárszektorban történő 
alkalmazási területének tisztázása érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 16
(19) preambulumbekezdés

(19) A keretprogram tevékenységeinek 
széles körben támogatott, kibővített 
hatókörére, a finanszírozásnak a nemzeti és 
magán beruházásaira gyakorolt fellendítő 
hatására, a Közösségnek az új tudományos 
és technológiai kihívásokkal való 
szembenézésének igényére, az európai 
kutatási rendszer hatékonyabbá és 
hatásosabbá tételében a közösségi 
beavatkozás alapvető szerepére, a lisszaboni 
stratégia felpezsdítéséhez hozzájáruló 

(19) A keretprogram tevékenységeinek 
széles körben támogatott, kibővített 
hatókörére, a finanszírozásnak a nemzeti és 
magán beruházásaira gyakorolt fellendítő 
hatására, a Közösségnek az új tudományos 
és technológiai kihívásokkal való 
szembenézésének igényére, az európai 
kutatási rendszer hatékonyabbá és 
hatásosabbá tételében a közösségi 
beavatkozás alapvető szerepére, a lisszaboni 
stratégia felpezsdítéséhez hozzájáruló 
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szélesebb körű hetedik keretprogramra 
tekintettel sürgető szükség van az EU 
kutatási költségvetésének 
megkétszerezésére. 

szélesebb körű hetedik keretprogramra 
tekintettel sürgető szükség van az EU 
kutatási költségvetésének legalább 
megkétszerezésére.

Er. el

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 17
(20a) preambulumbekezdés(új)

(20a) Az integrált projektek nem 
szükségszerűen jelentenek nagy projekteket 
a résztvevők és/vagy a költségvetés 
tekintetében. A projekt mérete az 
alkalmazási körtől, a célkitűzésektől és a 
tárgykörtől függ. Egy sikeres integrált
projekt alapvetően fontos pontja a 
szükséges kritikus tömeg mobilizálása.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 18
(20b) preambulumbekezdés(új)

(20b) Az egyes eszközökre vonatkozóan 
világos meghatározásokat és alkalmazási 
köröket kell megadni. Nem maradhatnak 
további változtatások és nyitott kérdések a 
hetedik keretprogram végrehajtási 
szakaszára. A megállapított szabályoknak 
érvényben kell maradniuk a program teljes 
időtartamán keresztül. Az eszközökkel és 
szabályokkal  kapcsolatos minden 
bizonytalanságot már a hatodik 
keretprogram folyamán tisztázni kell. 

Er. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 19
7. cikk (1) bekezdés
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1. Legkésőbb 2010-ben a Bizottság – külső 
szakértők bevonásával – időközi értékelést 
végez a hetedik keretprogramot és ennek 
egyedi programjait illetően a folyamatban 
lévő kutatási tevékenységek minősége és a 
kitűzött célok felé tett lépések 
szempontjából. 

1. Legkésőbb 2010-ben a Bizottság külső 
szakértők és a civil társadalom 
bevonásával, egy közös folyamat keretében,
időközi értékelést végez a hetedik 
keretprogramot és ennek egyedi programjait 
illetően a folyamatban lévő kutatási 
tevékenységek minősége és a kitűzött célok 
felé tett lépések szempontjából. 

Er. en

Indokolás

A civil társadalomnak részt kell vennie az értékelési folyamatban az átláthatóság és a 
demokrácia biztosítása érdekében az EU kutatási alapjaira vonatkozó döntések terén. 

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 20
I. melléklet, I. EGYÜTTMŰKÖDÉS, Nemzetközi együttműködés, 2. és 3. pont (új)

Nemzetközi együttműködés Nemzetközi együttműködés
A keretprogram e részéhez kapcsolódó 
nemzetközi együttműködési cselekvések a 
következők:

A keretprogram e részéhez kapcsolódó 
nemzetközi együttműködési cselekvések a 
következők:

• a témák keretében végzett minden 
tevékenység megnyitása harmadik 
országokbeli kutatók és kutatóintézetek 
számára, mindent megtéve annak érdekében, 
hogy őket/ezeket e lehetőség kihasználására 
bátorítsák. 

• a témák keretében végzett minden 
tevékenység megnyitása harmadik 
országokbeli kutatók és kutatóintézetek 
számára, mindent megtéve annak érdekében, 
hogy őket/ezeket e lehetőség kihasználására 
bátorítsák. 

• Az egyedi nemzetközi együttműködési 
tevékenységek jelentik a nemzetközi 
együttműködés legfontosabb és látható 
eszközeit. Ezeket meg kell erősíteni, 
különös hangsúlyt fektetve az Európával 
szomszédos országokat (nyugat-balkáni, 
mediterrán és fekete-tengeri országok) 
érintő tevékenységekre, összhangban az 
“európai szomszédsági politikával” és olyan 
egyéb fontos európai kezdeményezésekkel, 
mint például a 2003 júniusában elfogadott 
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EU–balkáni országok akcióterv a tudomány 
és technológia területén”.

• Alapvetően fontos a harmadik országok 
részvétele az új keretprogram “lényegi“ 
tevékenységeiben. A nyitásnak és 
részvételnek folytatódnia kell, ideértve az 
„INCO-célországok” támogatását is. Ennek 
a nyitásnak azonban célirányosabbnak és 
aktívabbnak kell lennie, különösen az olyan 
országok felé, melyek jelentős tudományos 
potenciállal bírnak bizonyos olyan 
területeken, melyek az európai kutatási 
közösség számára fontossággal bírnak.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Janusz Wojciechowski

Módosítás: 21
I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 1. Egészségügy, Célkitűzés

Az európai polgárok egészségének javítása 
és az európai, egészségügyhöz kötődő 
ágazatok és vállalkozások 
versenyképességének növelése, világszintű 
egészségügyi problémák – beleértve az 
újonnan fellépő járványokat – megoldásának 
keresése mellett. Hangsúlyt fektetnek az 
átültető kutatásra (az alapkutatás 
felfedezéseinek klinikai alkalmazásokba 
való átültetése), az új terápiák kifejlesztésére 
és validálására, az egészségjavítási és
megelőzési módszerekre, a diagnosztikai 
eszközökre és technológiákra, valamint a 
fenntartható és hatékony egészségügyi 
rendszerekre.

Az európai polgárok egészségének javítása 
és az európai, egészségügyhöz kötődő 
ágazatok és vállalkozások 
versenyképességének növelése, világszintű 
egészségügyi problémák – beleértve az 
újonnan fellépő járványokat – megoldásának 
keresése mellett. Hangsúlyt fektetnek az 
átültető kutatásra (az alapkutatás 
felfedezéseinek klinikai alkalmazásokba 
való átültetése), az új terápiák kifejlesztésére 
és validálására, az egészségjavítási és 
betegség- valamint 
fogyatékosságmegelőzési módszerekre, a 
diagnosztikai eszközökre és technológiákra, 
valamint a fenntartható és hatékony 
egészségügyi rendszerekre.

Er. pl

Indokolás

A fogyatékosságmegelőzés ugyanolyan fontos, mint a betegségmegelőzés, ezért a 
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keretprogram részét kell képeznie.

Módosítás, előterjesztette: Janusz Wojciechowski

Módosítás: 22
I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 1. Egészségügy, Indoklás, második bekezdés 

Sok betegség esetében a klinikai kutatás (pl. 
rák, szív- és érrendszeri betegségek, elme- és 
idegrendszeri betegségek, különösen az 
öregedéshez kapcsolódók, mint például az 
Alzheimer- és Parkinson-kór) több 
központban végzett nemzetközi kísérleteken 
alapul annak érdekében, hogy rövid idő alatt 
el lehessen érni a kísérletekhez megkövetelt 
betegszámot. Az epidemiológiai kutatásban 
a népesség sokféleségére és nemzetközi 
hálózatokra van szükség ahhoz, hogy 
jelentős eredményeket lehessen elérni. Ritka 
betegségekhez új diagnosztikai és kezelési 
módszerek kifejlesztése szintén több ország 
részvételét követeli meg az egyes 
tanulmányok betegszámának növelése 
érdekében. Ugyanakkor az európai szinten 
az egészségügyi politika vezetésével végzett 
kutatás lehetővé teszi a nemzeti 
adatbankokban és biobankokban tárolt 
modellek, rendszerek, adatok és biológiai 
minták összehasonlítását.

Sok betegség esetében a klinikai kutatás (pl. 
reumás megbetegedések, rák, szív- és 
érrendszeri betegségek, elme- és 
idegrendszeri betegségek, különösen az 
öregedéshez kapcsolódók, mint például az 
Alzheimer- és Parkinson-kór) több 
központban végzett nemzetközi kísérleteken 
alapul annak érdekében, hogy rövid idő alatt 
el lehessen érni a kísérletekhez megkövetelt 
betegszámot. Az epidemiológiai kutatásban 
a népesség sokféleségére és nemzetközi 
hálózatokra van szükség ahhoz, hogy 
jelentős eredményeket lehessen elérni. Ritka 
betegségekhez új diagnosztikai és kezelési 
módszerek kifejlesztése szintén több ország 
részvételét követeli meg az egyes 
tanulmányok betegszámának növelése 
érdekében. Ugyanakkor az európai szinten 
az egészségügyi politika vezetésével végzett 
kutatás lehetővé teszi a nemzeti 
adatbankokban és biobankokban tárolt 
modellek, rendszerek, adatok és biológiai 
minták összehasonlítását.

Er. pl

Indokolás

Az ízületi gyulladásban szenvedő emberek jelentős száma (100 millió felett az EU-ban az 
EULAR szerint) szükségessé teszi, hogy a reumás megbetegedések bekerüljenek a 
keretprogramba.

Módosítás, előterjesztette: Janusz Wojciechowski

Módosítás: 23
I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 1. Egészségügy, Tevékenységek, 2. pont, negyedik 
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francia bekezdés

- Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén: rák, szív- és érrendszeri 
betegségek, diabetes/elhízás, ritka 
betegségek és egyéb krónikus betegségek 
(például az osteoarthritis). Betegközpontú 
stratégiák kifejlesztése a megelőzés a 
diagnosztika és kezelés területén, a klinikai 
kutatást is beleértve.

Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén: reumás megbetegedések, rák, 
szív- és érrendszeri betegségek, 
diabetes/elhízás, ritka betegségek és egyéb 
krónikus betegségek (például az 
osteoarthritis). Betegközpontú stratégiák 
kifejlesztése a megelőzés a diagnosztika és 
kezelés területén, a klinikai kutatást is 
beleértve.

Er. pl

Indokolás

Az ízületi gyulladásban szenvedő emberek jelentős száma (100 millió felett az EU-ban az 
EULAR szerint) szükségessé teszi, hogy a reumás megbetegedések bekerüljenek a 
keretprogramba.

Módosítás, előterjesztette: Janusz Wojciechowski

Módosítás: 24
I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 1. Egészségügy, Tevékenységek, 3. pont, második 

francia bekezdés

– Az egészségügyi rendszerek – beleértve az 
átmeneti szakaszban lévő egészségügyi 
rendszereket – minősége, hatékonysága és 
szolidaritása. A hatékony beavatkozások 
átültetése igazgatási döntésekbe, megfelelő 
emberi erőforrás rendelkezésre állásának 
biztosítása, a jó minőségű egészségügyi 
ellátáshoz való egyenlő hozzájutást 
befolyásoló tényezők elemzése, beleértve a 
népesség változásainak elemzését (p. 
öregedés, mobilitás és migráció és változó 
munkahelyi körülmények).

– Az egészségügyi rendszerek –
beleértve az átmeneti szakaszban 
lévő egészségügyi rendszereket –
minősége, hatékonysága és 
szolidaritása. A hatékony 
beavatkozások átültetése igazgatási 
döntésekbe, megfelelő emberi 
erőforrás rendelkezésre állásának 
biztosítása, a jó minőségű 
egészségügyi ellátáshoz való egyenlő 
hozzájutást anyagi helyzettől vagy 
lakóhelytől függetlenül befolyásoló 
tényezők elemzése, beleértve a 
népesség változásainak elemzését (p. 
öregedés, mobilitás és migráció és 
változó munkahelyi körülmények).

Er. pl
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Indokolás

Az egészségügyi ellátáshoz anyagi helyzettől vagy lakóhelytől (város vagy falu) függetlenül 
való hozzájutás lehetővé tételét kell célként kitűzni. Ennek a kérdésnek az egészségügyi 
kutatási programok részét kell képeznie.

Módosítás, előterjesztette: Janusz Wojciechowski

Módosítás: 25
I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 1. Egészségügy, Tevékenységek, 3. pont, harmadik 

francia bekezdés

- A betegségmegelőzés javítása és a 
gyógyszerek jobb használata. Hatékonyabb, 
az egészséget befolyásoló tényezők 
szélesebb körét (mint például a stressz, 
étrend vagy környezeti tényezők) 
figyelembe vevő közegészségügyi 
beavatkozások kidolgozása. 

- A betegség- és fogyatékosságmegelőzés 
javítása és a gyógyszerek jobb használata. 
Hatékonyabb, az egészséget befolyásoló 
tényezők szélesebb körét (mint például a 
stressz, étrend vagy környezeti tényezők) 
figyelembe vevő közegészségügyi 
beavatkozások kidolgozása. 

Er. pl

Indokolás

A fogyatékosságmegelőzés ugyanolyan fontos, mint a betegségmegelőzés, ezért a 
keretprogram részét kell képeznie.
.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 26
I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, 

Indoklás, 1. bekezdés

A biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények, állatok) 
fenntartható előállítására és felhasználására, 
valamint az azokkal való gazdálkodásra 
irányuló innovációk és a kapcsolódó tudás 
előrehaladása alapot ad új, fenntartható, 
környezeti szempontból hatékony és 
versenyképes mezőgazdasági, halászati, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 

A biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények, állatok) 
fenntartható előállítására és felhasználására, 
valamint az azokkal való gazdálkodásra 
irányuló innovációk és a kapcsolódó tudás 
előrehaladása alapot ad új, fenntartható, 
környezeti szempontból hatékony és 
versenyképes mezőgazdasági, halászati, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
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termékek kifejlesztéséhez. Az 
élettudományokra és a biotechnológiára 
vonatkozó európai stratégiával összhangban
ez segíti az európai biotechnológiai és
élelmiszer-ipari vállalatok, különösen a 
csúcstechnológiát alkalmazó kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
növelését és ezzel együtt a társadalmi jólét 
fokozását. Az élelmiszer- és 
takarmányláncok biztonságosságára, az 
étrenddel összefüggő betegségekre, az 
élelmiszerek megválasztására, valamint az 
élelmiszerek és a táplálkozás egészségre 
gyakorolt hatására irányuló kutatások 
segítenek az élelmiszerekkel összefüggő 
betegségek (például az elhízás vagy az 
allergiák) és a fertőző betegségek (például a
fertőző szivacsos agyvelőbántalom vagy a 
madárinfluenza) elleni küzdelemben, 
miközben nagymértékben hozzájárulnak a 
meglévő politikák végrehajtásában és az új 
politikák és szabályozás kialakításában a 
köz-, állat- és növény-egészségügy, valamint 
a fogyasztóvédelem területén. 

termékek kifejlesztéséhez. Az egészséges 
élelmiszerek és egyéb termékek 
fenntartható előállítása, valamint az 
élettudományokra és a biotechnológiára 
vonatkozó európai stratégia segíti az európai 
biotechnológiai és élelmiszer-ipari 
vállalatok, különösen a kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
növelését és ezzel együtt a társadalmi jólét 
fokozását. Az élelmiszer- és 
takarmányláncok biztonságosságára, az 
étrenddel összefüggő betegségekre, az 
élelmiszerek fenntartható megválasztására, 
valamint az élelmiszerek és a táplálkozás 
egészségre gyakorolt hatására irányuló 
kutatások segítenek az élelmiszerekkel 
összefüggő betegségek (például az elhízás 
vagy az allergiák) és a fertőző betegségek 
(például a fertőző szivacsos 
agyvelőbántalom vagy a madárinfluenza) 
elleni küzdelemben, miközben 
nagymértékben hozzájárulnak a meglévő 
politikák végrehajtásában és az új politikák 
és szabályozás kialakításában a köz-, állat-
és növény-egészségügy, valamint a 
fogyasztóvédelem területén. 

Er. en

Indokolás

Az innováció terén történő kutatást elő kell segíteni a biogazdálkodás és egyéb alacsony 
anyagfelhasználású tenyésztési rendszerek esetében.

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 27
I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia,

Indoklás, 1. bekezdés

Indoklás Indoklás
A biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények, állatok) 

A biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények, állatok) 
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fenntartható előállítására és felhasználására, 
valamint az azokkal való gazdálkodásra 
irányuló innovációk és a kapcsolódó tudás 
előrehaladása alapot ad új, fenntartható, 
környezeti szempontból hatékony és 
versenyképes mezőgazdasági, halászati, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztéséhez. Az 
élettudományokra és a biotechnológiára 
vonatkozó európai stratégiával összhangban 
ez segíti az európai biotechnológiai és 
élelmiszer-ipari vállalatok, különösen a 
csúcstechnológiát alkalmazó kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
növelését és ezzel együtt a társadalmi jólét 
fokozását. Az élelmiszer- és 
takarmányláncok biztonságosságára, az 
étrenddel összefüggő betegségekre, az 
élelmiszerek megválasztására, valamint az 
élelmiszerek és a táplálkozás egészségre 
gyakorolt hatására irányuló kutatások 
segítenek az élelmiszerekkel összefüggő 
betegségek (például az elhízás vagy az 
allergiák) és a fertőző betegségek (például a 
fertőző szivacsos agyvelőbántalom vagy a 
madárinfluenza) elleni küzdelemben, 
miközben nagymértékben hozzájárulnak a 
meglévő politikák végrehajtásában és az új 
politikák és szabályozás kialakításában a 
köz-, állat- és növény-egészségügy, valamint 
a fogyasztóvédelem területén. 

fenntartható előállítására és felhasználására, 
valamint az azokkal való gazdálkodásra 
irányuló innovációk és a kapcsolódó tudás 
előrehaladása alapot ad új, fenntartható, 
környezeti szempontból hatékony és 
versenyképes mezőgazdasági, halászati, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztéséhez. Az 
élettudományokra és a biotechnológiára 
vonatkozó európai stratégiával összhangban 
ez segíti az európai biotechnológiai és 
élelmiszer-ipari vállalatok, különösen a 
csúcstechnológiát alkalmazó kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
növelését és ezzel együtt a társadalmi jólét 
fokozását. A kis- és középvállalkozások 
fokozott részvételét különösen támogatni 
kell. Az élelmiszer- és takarmányláncok 
biztonságosságára, az étrenddel összefüggő 
betegségekre, az élelmiszerek 
megválasztására, valamint az élelmiszerek és 
a táplálkozás egészségre gyakorolt hatására 
irányuló kutatások segítenek az 
élelmiszerekkel összefüggő betegségek 
(például az elhízás vagy az allergiák) és a 
fertőző betegségek (például a fertőző 
szivacsos agyvelőbántalom vagy a 
madárinfluenza) elleni küzdelemben, 
miközben nagymértékben hozzájárulnak a 
meglévő politikák végrehajtásában és az új 
politikák és szabályozás kialakításában a 
köz-, állat- és növény-egészségügy, valamint 
a fogyasztóvédelem területén. 

Er. de

Indokolás

Az európai kis- és középvállalkozások kutatási kapacitását fel kell használni, és az információ 
egymás közötti megosztását támogatni kell.
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Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 28

I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 2. Élelmiszer, mezőgazdaság és biotechnológia, 
Indoklás, második bekezdés

Az e területen működő európai iparágak 
sokfélesége következtében – bár ez egyben 
számos lehetőséget magában rejtő erősség is 
– a hasonló problémákra egymástól 
elszigetelt válaszok születnek. A problémák 
hatékonyabban kezelhetők az 
együttműködés és például a változó uniós 
jogszabályokból eredő új módszerekkel, 
eljárásokkal és előírásokkal kapcsolatos 
szakértelem megosztása révén. 

Az e területen működő európai iparágak 
sokfélesége következtében – bár ez egyben 
számos lehetőséget magában rejtő erősség is 
– a hasonló problémákra egymástól 
elszigetelt válaszok születnek. A problémák 
hatékonyabban kezelhetők az 
együttműködés és például a változó uniós 
jogszabályokból eredő új módszerekkel, 
eljárásokkal és előírásokkal kapcsolatos 
szakértelem megosztása révén. A 
kommunikációs hiányosságok kezelése és 
az európai mezőgazdasági kutatás területén 
való együttműködés javítása érdekében 
hasznos lenne internetes platform 
létrehozása és fejlesztése.  

Er. de

Indokolás

Az EU-szintű együttműködés javítására és a szinergiák jobb kihasználására való tekintettel 
közös internetes platform megfelelő eszköze lehetne a kapcsolatteremtésnek. 

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 29
I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, 

Indoklás, 2a. bekezdés (új)

Az e területen működő európai iparágak 
sokfélesége következtében – bár ez egyben 
számos lehetőséget magában rejtő erősség is 
– a hasonló problémákra egymástól 
elszigetelt válaszok születnek. A problémák 

Az e területen működő európai iparágak 
sokfélesége következtében – bár ez egyben 
számos lehetőséget magában rejtő erősség is 
– a hasonló problémákra egymástól 
elszigetelt válaszok születnek. A problémák 
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hatékonyabban kezelhetők az 
együttműködés és például a változó uniós 
jogszabályokból eredő új módszerekkel, 
eljárásokkal és előírásokkal kapcsolatos 
szakértelem megosztása révén. 

hatékonyabban kezelhetők az 
együttműködés és például a változó uniós 
jogszabályokból eredő új módszerekkel, 
eljárásokkal és előírásokkal kapcsolatos 
szakértelem megosztása révén. 

Hangsúlyt kell fektetni az alkalmazott 
kutatásra és eredményeinek optimális 
terjesztésére. Általánosságban elmondható, 
hogy rendkívül fontos a kutatási 
eredmények átadásának kérdése, 
amennyiben a kutatók erőfeszítései komoly 
hozzájárulást jelentenek az agrárszektor 
előtt álló problémák és kihívások 
megoldásához. Hasonlóan fontos, hogy a 
mezőgazdasági területen folytatott kutatás 
kielégítse a szektor számára szükségleteit, 
követelményeit és kihívásait.

Er. el

Indokolás

A kutatás és az agrárszektor, valamint a kutatás és a társadalom közötti kommunikáció 
kérdésének általánosságban kulcsfontosságú vizsgálati témát kell jelentenie a kutatási 
programok tervezése, végrehajtása és céljainak meghatározása során. A kutatás hiábavaló, 
ha nem talál választ a gazdák és az ágazat szükségleteire általában, és elszigetelve marad 
azoktól a kihívásoktól, melyekkel szembe kell néznie.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 30
I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, 

Indoklás, 3. bekezdés

Több európai technológiai platform is 
hozzájárul a közös kutatási prioritások 
meghatározásához olyan területeken, mint 
például a növényi genomika és a 
biotechnológia, az erdészeti és az erdőre 
alapozott iparágak, a globális 
állategészségügy, az állattenyésztés, az 
élelmiszeripar és az ipari biotechnológia. A 
kutatás megteremti továbbá azt a tudást, 

Több európai technológiai platform is 
hozzájárul a közös kutatási prioritások 
meghatározásához olyan területeken, mint 
például a növényi genomika és a 
biotechnológia, a géntechnológiával nem 
módosított szervezetek biológiai 
sokféleségének fenntartása a 
mezőgazdaságban és az erdészetben, az 
erdészeti és az erdőre alapozott iparágak, a 
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amely alapot ad a közös agrárpolitika, a 
napirenden lévő mezőgazdasági és 
kereskedelmi kérdések, az élelmiszer-
biztonsági előírások, a közösségi állat-
egészségügyi, járványvédelmi és jóléti 
előírások, valamint a halászat és az 
akvakultúra fenntartható fejlődését célzó 
közös halászati politika támogatásához

globális állategészségügy, az állattenyésztés, 
a fenntartható földhasználat, az 
élelmiszeripar és az ipari biotechnológia. A 
kutatás megteremti továbbá azt a tudást, 
amely alapot ad a közös agrárpolitika, a 
napirenden lévő mezőgazdasági és 
kereskedelmi kérdések, az élelmiszer-
biztonsági előírások, a közösségi állat-
egészségügyi, járványvédelmi és jóléti 
előírások, valamint a halászat és az 
akvakultúra fenntartható fejlődését célzó 
közös halászati politika támogatásához

Er. en

Módosítás, benyújtotta: Thijs Berman

Módosítás: 31

I. melléklet, I. EGYÜTTMŰKÖDÉS, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és 
biotechnológia,

Tevékenységek, 1. bekezdés

A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások fenntartható 
termelése és az azokkal való fenntartható 
gazdálkodás: Elősegítő fekutatás, beleértve 
az „-omika” technológiákat is: genomika, 
proteomika, metabolomika, rendszerbiológia 
és a mikroorganizmusok, a növények és az 
állatok konvergáló technológiái, beleértve 
biodiverzitásuk kiaknázását is; fejlett 
haszonnövények és termelési rendszerek, 
beleértve a biogazdálkodást, a minőségi 
termelési rendszereket és a GMO-k hatását 
is; fenntartható, versenyképes és 
többfunkciós mezőgazdaság és erdészet; 
vidékfejlesztés; állatjólét, állattenyésztés és 
állati eredetű termékek; növényegészségügy; 
fenntartható és versenyképes halászat és 
akvakultúra; állatok fertőző betegségei, 
beleértve a zoonózisokat is; az állati eredetű 
hulladék biztonságos ártalmatlanítása; az élő 
vízi erőforrások megőrzése, kiaknázása és az 

A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások fenntartható 
termelése és az azokkal való fenntartható 
gazdálkodás: Elősegítő kutatás, beleértve az 
„-omika” technológiákat is: genomika, 
proteomika, metabolomika, metabonomika,
rendszerbiológia és a mikroorganizmusok, 
ideértve a metagenóm tanulmányozását, a 
növények és az állatok konvergáló 
technológiái, beleértve biodiverzitásuk
megőrzését és fenntartható kiaknázását is; 
fejlett haszonnövények és termelési 
rendszerek teljes sokféleségét,, beleértve a  
bio- és fenntartható gazdálkodást, a 
minőségi termelési rendszereket és a GMO-
k, illetve a nem őshonos fajok hatását is; 
fenntartható, versenyképes és többfunkciós 
mezőgazdaság és erdészet; vidékfejlesztés; 
állatjólét, állattenyésztés és állati eredetű 
termékek; növényegészségügy; fenntartható 
és versenyképes halászat és akvakultúra; 
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azokkal való gazdálkodás; a mezőgazdaság 
és a vidékfejlesztés politikai döntéshozói és 
egyéb szereplői számára szükséges eszközök 
kifejlesztése (tereprendezési, birtokkezelési 
gyakorlat stb.).

állatok fertőző betegségei, beleértve a 
járványtani tanulmányokat, kutatásokat a 
vakcinák és a diagnosztika terén, beleértve
a zoonózisokat és az állati takarmányokhoz 
kapcsolódó betegségeket is; az állati eredetű 
hulladék biztonságos ártalmatlanítása; az élő 
vízi erőforrások megőrzése, kiaknázása és az 
azokkal való fenntartható gazdálkodás; a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés politikai 
döntéshozói és egyéb szereplői számára 
mind Európában, mind a fejlődő világban 
szükséges és használt eszközökre vonatkozó
kutatás és fejlesztés (tereprendezési, 
birtokkezelési gyakorlat stb.).

Er. en

Indokolás

Ezek az kiegészítések egyértelművé és konkrétabbá teszik a szöveg tartalmát, többek között 
azzal, hogy hangsúlyozzák a genetikai, járványtani, valamint állat-egészségügyi kutatás 
valamennyi aspektusa támogatásának szükségességét.

Nagyobb figyelmet kell szentelni a nem őshonos fajok hatásainak és a genetikailag módosított 
növények káros hatásaival kapcsolatos problémák regionális és európai szintű kezelési 
lehetőségeinek.

Emellett nem csak a jövőbeni eszközökre vonatkozóan szükséges kutatásokat végezni, hanem a 
vidékfejlesztés és mezőgazdaság területén már rendelkezésre álló eszközöket és módszereket is 
értékelni kell. 

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 32

I. melléklet, I. Együttműködés, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, 
Tevékenységek, 1. bekezdés

A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások fenntartható 
termelése és az azokkal való fenntartható 
gazdálkodás: Elősegítő kutatás, beleértve az 

A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások fenntartható 
termelése és az azokkal való fenntartható 
gazdálkodás: Elősegítő kutatás, beleértve az 
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„-omika” technológiákat is: genomika, 
proteomika, metabolomika, rendszerbiológia 
és a mikroorganizmusok, a növények és az 
állatok konvergáló technológiái, beleértve 
biodiverzitásuk kiaknázását is; fejlett 
haszonnövények és termelési rendszerek, 
beleértve a biogazdálkodást, a minőségi 
termelési rendszereket és a GMO-k hatását 
is; fenntartható, versenyképes és 
többfunkciós mezőgazdaság és erdészet; 
vidékfejlesztés; állatjólét, állattenyésztés és 
állati eredetű termékek; növényegészségügy; 
fenntartható és versenyképes halászat és 
akvakultúra; állatok fertőző betegségei, 
beleértve a zoonózisokat is; az állati eredetű 
hulladék biztonságos ártalmatlanítása; az élő 
vízi erőforrások megőrzése, kiaknázása és az 
azokkal való gazdálkodás; a mezőgazdaság 
és a vidékfejlesztés politikai döntéshozói és 
egyéb szereplői számára szükséges eszközök 
kifejlesztése (tereprendezési, birtokkezelési 
gyakorlat stb.).

„-omika” technológiákat is: genomika, 
proteomika, metabolomika, rendszerbiológia 
és a mikroorganizmusok, a növények és az 
állatok konvergáló technológiái, beleértve a 
genetikailag nem módosított biodiverzitásuk 
és genetikai erőforrásaiknak a 
gazdaságokban és természetes élőhelyükön 
való megőrzését és fenntartható
felhasználását is; fejlett haszonnövények és 
termelési rendszerek, beleértve a 
biogazdálkodást és egyéb fenntartható 
alacsony energiabefektetéssel működő 
gazdálkodási rendszereket, a minőségi 
termelési rendszereket és a GMO-k hatását 
is; fenntartható, versenyképes és 
többfunkciós mezőgazdaság és erdészet; 
integrált vidékfejlesztés, ideértve a civil 
társadalom tervezésben és 
döntéshozatalban való részvételének 
aspektusait; állatjólét, állattenyésztés és 
állati eredetű termékek; növényegészségügy; 
fenntartható és versenyképes halászat és 
akvakultúra; állatok fertőző betegségei, 
beleértve a zoonózisokat is; egyéb veszélyek 
a fenntarthatósággal és az 
élelmiszergyártást kiszolgáló élelmiszer-
ellátás biztonságával kapcsolatosan 
(ideértve a klímaváltozást és az olajforrások 
kimerülését); az állati eredetű hulladék 
feldolgozása és felhasználása, biztonságos 
ártalmatlanítása; az élő vízi erőforrások 
megőrzése, kiaknázása és az azokkal való 
gazdálkodás; a mezőgazdaság és a 
vidékfejlesztés politikai döntéshozói és 
egyéb szereplői számára szükséges eszközök 
kifejlesztése (tereprendezési, birtokkezelési 
gyakorlat stb.).

Er. en

Indokolás

Az élelmiszertermelés fenntarthatóságának és a források kezelésének kell e tevékenység  
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középpontjában állnia.

Módosítás, előterjesztette: Katerina Batzeli

Módosítás: 33
I. melléklet , I Együttműködés, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, 

Tevékenységek, 1. bekezdés

• A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások 
fenntartható termelése és az azokkal való 
fenntartható gazdálkodás: Elősegítő 
kutatás, beleértve az „-omika” 
technológiákat is: genomika, proteomika, 
metabolomika, rendszerbiológia és a 
mikroorganizmusok, a növények és az 
állatok konvergáló technológiái, beleértve 
biodiverzitásuk kiaknázását is; fejlett 
haszonnövények és termelési rendszerek, 
beleértve a biogazdálkodást, a minőségi 
termelési rendszereket és a GMO-k hatását 
is; fenntartható, versenyképes és 
többfunkciós mezőgazdaság és erdészet; 
vidékfejlesztés; állatjólét, állattenyésztés és 
állati eredetű termékek; növényegészségügy; 
fenntartható és versenyképes halászat és 
akvakultúra; állatok fertőző betegségei, 
beleértve a zoonózisokat is; az állati eredetű 
hulladék biztonságos ártalmatlanítása; az élő 
vízi erőforrások megőrzése, kiaknázása és az 
azokkal való gazdálkodás; a mezőgazdaság 
és a vidékfejlesztés politikai döntéshozói és 
egyéb szereplői számára szükséges eszközök 
kifejlesztése (tereprendezési, birtokkezelési 
gyakorlat stb.).

• A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások 
fenntartható termelése és az azokkal való 
fenntartható gazdálkodás: Elősegítő 
kutatás, beleértve az „-omika” technológiákat 
is: genomika, proteomika, metabolomika, 
rendszerbiológia és a mikroorganizmusok, a 
növények és az állatok konvergáló 
technológiái, beleértve biodiverzitásuk 
kiaknázását is; fejlett haszonnövények és 
termelési rendszerek, beleértve a 
biogazdálkodást, a minőségi termelési 
rendszereke, a GMO-k hatását és a 
genetikailag módosított, a hagyományos és 
organikus növényi kultúrák együttélése 
terén végzett kutatást is; fenntartható, 
versenyképes és többfunkciós mezőgazdaság 
és erdészet; vidékfejlesztés; állatjólét, 
állattenyésztés és állati eredetű termékek; 
növényegészségügy; fenntartható és 
versenyképes halászat és akvakultúra; állatok 
fertőző betegségei, beleértve a zoonózisokat 
is; az állati eredetű hulladék biztonságos 
ártalmatlanítása; az élő vízi erőforrások 
megőrzése, kiaknázása és az azokkal való 
gazdálkodás; a mezőgazdaság és a 
vidékfejlesztés politikai döntéshozói és 
egyéb szereplői számára szükséges eszközök 
kifejlesztése (tereprendezési, birtokkezelési 
gyakorlat stb.).

Er. el

Indokolás

Az együttélés az agrárágazatot érintő rendkívül fontos kérdés jelenleg, és a jövőben is az lesz. 
Nagyon fontos, hogy a kutatás erre is kiterjedjen. 
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Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 34
I. melléklet , I Együttműködés, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia,

Tevékenységek, 2. bekezdés

„A konyhaasztaltól a szántóföldig”: 
élelmiszerek, egészség és jólét: Az 
élelmiszerek és a takarmányok fogyasztói, 
társadalmi, ipari és egészségügyi 
vonatkozásai, beleértve a viselkedéstani és a 
kognitív tudományokat is; táplálkozás, az 
étrenddel összefüggő betegségek és 
rendellenességek, beleértve az elhízást is; 
innovatív élelmiszer- és 
takarmányfeldolgozási technológiák 
(beleértve a csomagolást is); az 
élelmiszerek, az italok és a takarmányok 
minőségének, illetőleg vegyi és 
mikrobiológiai értelemben vett 
biztonságosságának fejlesztése; az 
élelmiszerlánc épsége (és ennek 
ellenőrzése); a környezet és az élelmiszerek, 
illetőleg a takarmányok közötti 
kölcsönhatások; a teljes élelmiszerlánc 
koncepciója (beleértve a halászati 
termékeket is); nyomon követhetőség.

A konyhaasztaltól a szántóföldig”: 
élelmiszerek, egészség és jólét: Az 
élelmiszerek és a takarmányok fogyasztói, 
társadalmi, kulturális, ipari és egészségügyi 
vonatkozásai, beleértve a viselkedéstani és a 
kognitív tudományokat is; táplálkozás, az 
étrenddel összefüggő betegségek és 
rendellenességek, beleértve az elhízást és 
allergiás megbetegedéseket; valamint 
bizonyos élelmiszerek és étrendek előnyös 
hatásait az egészségre; innovatív élelmiszer-
és takarmányfeldolgozási, szállítási és 
kiskereskedelmi technológiák (beleértve a 
csomagolás és az élelmiszerek megtett 
úthosszának csökkentését is); az 
élelmiszerek, az italok és a takarmányok 
minőségének, illetőleg vegyi és biológiai
értelemben vett biztonságosságának 
fejlesztése; az élelmiszerlánc épsége és 
fenntarthatósága (és ennek ellenőrzése); a 
környezet és az élelmiszerek, illetőleg a 
takarmányok közötti kölcsönhatások; a teljes 
élelmiszerlánc koncepciója (beleértve a 
halászati termékeket is); nyomon 
követhetőség.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 35
I. Melléklet, I Együttműködés, Témák, 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia, 

Tevékenységek, 3. bekezdés

Az energiatermelésben, a 
környezetvédelemben, valamint a nagy 
hozzáadott értékű termékekben, például az 
anyag- és a vegyiparban való felhasználásra 
szánt továbbfejlesztett haszonnövények, 

Az energiatermelésben, a 
környezetvédelemben, valamint a nagy 
hozzáadott értékű termékekben, például az 
anyag- és a vegyiparban való felhasználásra 
szánt továbbfejlesztett haszonnövények, 
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alapanyagok, tengeri termékek és biomassza 
(tengeri erőforrások is), beleértve az újszerű 
gazdálkodási rendszereket, a 
biofolyamatokat és a biomassza-finomítás 
koncepcióját is; biokatalízis; erdészet és fa 
alapú termékek és az ezekhez kapcsolódó 
folyamatok; környezeti helyreállítás és 
tisztább feldolgozás.

alapanyagok, tengeri termékek és biomassza 
(tengeri erőforrások is), beleértve az újszerű 
fenntartható és megújuló energia alapú 
gazdálkodási rendszereket, a 
biofolyamatokat és a biomassza-finomítás 
koncepcióját is; biokatalízis; erdészet és fa 
alapú termékek és az ezekhez kapcsolódó 
folyamatok; környezeti helyreállítás és 
tisztább feldolgozás.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 36
II. melléklet, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ BONTÁS A PROGRAMOK KÖZÖTT; 

Együttműködés,  Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia

Élelmiszerek, mezőgazdaság és 
biotechnológia:
2455 millió euró

Élelmiszerek, mezőgazdaság és 
biotechnológia:
2455 millió euró; ezen összeg legfeljebb 
50 %-át biotechnológiai projektekre kell 
fordítani.

Er. en


