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Határozati javaslat az Európai Parlament és a Tanács részére az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról 
(2007-2013)

Határozatra irányuló javaslat (COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 60
(1) preambulumbekezdés

(1) A Közösségnek az a célja, hogy a 
közösségi ipar tudományos és technológiai 
alapjait megerősítse és magas szintű 
versenyképességet biztosítson. E célból a 
Közösségnek ösztönözni kell minden 
szükségesnek ítélt kutatási tevékenységet, 
különösen a vállalkozások – beleértve a kis-
és középvállalkozásokat (KKV-k) –, 
kutatóközpontok és egyetemek bátorítását 
kutatási és technológiafejlesztési 
tevékenységeikben.

(1) A Közösségnek az a célja, hogy a 
közösségi ipar tudományos és technológiai 
alapjait megerősítse és magas szintű 
versenyképességet biztosítson. E célból a 
Közösségnek ösztönözni kell minden 
szükségesnek ítélt kutatási tevékenységet, 
különösen a vállalkozások – beleértve a kis-
és középvállalkozásokat (KKV-k) –, nem-
kereskedelmi jellegű kutatóközpontok és 
egyetemek bátorítását kutatási és 
technológiafejlesztési tevékenységeikben.

Or. pl
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Indokolás

ontos, hogy a Parlament olyan tudományos központokat támogasson, amelyek nem folytatnak 
semmilyen kereskedelmi tevékenységet.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 61
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) Az állami alapokból finanszírozott 
kutatásnak elsősorban a tudás növelésére, 
valamint a közszükségletekre és -
prioritásokra kell irányulnia.

Or. it

Indokolás

A kutatás és a tudomány egyre gyakrabban kötődik a versenyképességhez, a gazdasághoz 
vagy az ipar inputjához és hasznához. A tudományos kutatás elsődleges célja a tudás 
növelése.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 62
(2) preambulumbekezdés

(2) A kutatásnak a versenyképesség és a 
gazdasági növekedés biztosításában betöltött 
központi szerepét a lisszaboni Európa 
Tanács ismerte fel, amely kiemelte a tudás 
és az innováció elsődleges fontosságát a 
foglalkoztatás növekedését is magában 
foglaló gazdasági fejlődés szempontjából.

(2) A kutatásnak a versenyképesség és a 
gazdasági növekedés biztosításában betöltött 
központi szerepét a lisszaboni Európa 
Tanács ismerte fel, amely kiemelte a tudás 
és az innováció elsődleges fontosságát a 
foglalkoztatás növekedését is magában 
foglaló gazdasági, valamint társadalmi
fejlődés szempontjából.

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 63
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Az Európai Parlament az európai 
vezető szerep kialakítására szólít fel a 
környezeti technológiák fejlesztése és 
alkalmazása, valamint a fenntartható 
termelés és fogyasztás biztosítása terén. 
Többször hangúlyozta a kutatásnak azt a 
szerepét is, hogy megoldások szülessenek az 
éghajlatváltozással kapcsolatban. A 
technológia terén szükséges haladás 
véghezviteléhez jelentős közösségi kutatásra 
van szükség.A Parlament annak a 
szükségességét is hangsúlyozta, hogy 
harcolni kell a nők kizsákmányolása ellen, 
és megengedhetetlennek tartja az emberi 
szaporodást célzó klónozás valamely 
közösségi programból való támogatását 
vagy finanszírozását.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 64
(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 nem kereskedelmi 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.

Or. pl
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Indokolás

Fontos, hogy a Parlament olyan tudományos központokat támogasson, amelyek nem 
folytatnak sennilyen kereskedelmi tevékenységet.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 65
(10) preambulumbekezdés

(10) Fokozni kell a kutatási és innovációs 
képességeket Európa-szerte, és biztosítani 
kell e képességek legígéretesebb használatát.

(10) Fokozni kell a kutatási és innovációs 
képességeket Európa-szerte, és biztosítani 
kell e képességek legígéretesebb használatát. 
Ezzel kapcsolatban kívánatos átgondolni a 
társasági adómentességet a KKV-knak, a 7. 
kutatás-fejlesztési keretprogram keretén 
belül adott EU szubvencióját illetően.

Or. fr

Indokolás

Az innovációs kapacitások optimális elosztása új közösségi szintű elképzelésekkel járhat az 
adózás területén.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt és 
Peter Liese

Módosítás: 66
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) Tudomásul veszi az Amszterdami 
Szerződéshez kapcsolódó, az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 
jegyzőkönyvet, az állatkísérleteket kiváltó 
megoldások kialakítását és különösen az 
állatok felhasználását mellőző módszerek 
előmozdítását keresi minden kutatási 
területen, hogy hangsúlyozzák az állatok 
felhasználásának csökkentését a 
kutatásokban és kísérletekben azzal a 
céllal, hogy végül teljesen helyettesítsék az 
állatok alkalmazását.
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Or. en

Indokolás

Az Állatok védelméről és jólétéről szóló jegyzőkönyv megköveteli, hogy a Közösség és a 
tagállamok politikájuk kialakításában és végrehajtásában teljes mértékben figyelembe vegyék 
az állatjóléti követelményeke, ideértve a kutatási politikát is. Az állatkísérletek fejlesztése és 
hitelesítése a 6. Közösségi Környezetvédelmi Akcióprogram 7.2 (a) és (b) cikke értelmében 
prioritás, és a 86/609/EGK tanácsi irányelv 23. cikke azt a követelményt tűzi ki, hogy 
bátorítani kell a tagállamokat, hogy a kiváltás kialakításának irányában kutassanak. Ezért 
tűzik ki speciálisan a nem-állati módszerek előmozdítását és erősítését, különös tekintettel a 
kozmetikumokról szóló, módosított 76/768/EGK irányelv követelményeire, és a javasolt EU 
vegyianyag-szabályozást a nem-állati kísérletek előmozdítására.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 67
(12) preambulumbekezdés

(12) Az „Együttműködés” részben az 
Európai Unión belüli és kívüli 
transznacionális együttműködést kell 
támogatni minden szinten, a tudományos és 
technológiai fejlődés olyan fontos 
területeinek megfelelő témákban, amelyeken 
a kutatást támogatni és erősíteni kell az 
európai társadalmi, gazdasági, környezeti,  
és ipari kihívásoknak való megfelelés 
érdekében.

(12) Az „Együttműködés” részben az 
Európai Unión belüli és kívüli 
transznacionális együttműködést kell 
támogatni minden szinten, a tudományos és 
technológiai fejlődés olyan fontos 
területeinek megfelelő témákban, amelyeken 
a kutatást támogatni és erősíteni kell az 
európai társadalmi, gazdasági, környezeti, 
közegészségügyi és ipari kihívásoknak való 
megfelelés érdekében.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 68
(14) preambulumbekezdés

(14) A „Emberi erőforrás” részben az 
egyéneket a kutatói pálya választására kell 
ösztönözni, az európai kutatókat Európában 
kell marasztalni, Európába kell vonzani a 
tudósokat a világ minden tájáról és 
vonzóbbá kell tenni Európát a legjobb 

(14) A „Emberi erőforrás” részben az 
egyéneket a kutatói pálya választására kell 
ösztönözni, az európai kutatókat Európában 
kell marasztalni, Európába kell vonzani a 
tudósokat a világ minden tájáról és 
vonzóbbá kell tenni Európát a legjobb 
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kutatók számára. kutatók számára. Ezzel kapcsolatban 
kívánatos megfontolni adóügyi 
harmonizációs intézkedések létrehozását 
közösségi szinten a kutatók tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Unió jogosan aggódik az Ázsiában és Amerikában végbemenő „agyelszívás“ 
miatt, ahol vonzóbbak a munkakörülmények.  A Tanács bizonyára tud speciális adóügyi 
harmonizációs intézkedéseket hozni a magán és állami szektor kutatói számára.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 69
(15) preambulumbekezdés

(15) A „Kapacitások” részben javítani kell a 
kutatási infrastruktúrák használatát és 
fejlesztését, erősíteni kell a KKV-k 
innovatív kapacitását és képességüket a 
kutatásból származó előnyök kihasználására, 
támogatni kell a kutatásorientált regionális 
csoportosulások fejlődését, fel kell 
szabadítani az EU „konvergencia-” és 
legkülső régióiban a kutatási potenciált, a 
tudományt és a társadalmat egymáshoz 
közelebb kell hozni a tudománynak és a 
technológiának az európai társadalomba való 
harmonikus integrálása érdekében és a 
nemzetközi együttműködés támogatására 
horizontális cselekvéseket és intézkedéseket 
kell véghezvinni.

(15) A „Kapacitások” részben javítani kell a 
kutatási infrastruktúrák használatát és 
fejlesztését; egyszerűsíteni kell a 7. 
kutatásfejlesztési programhoz való 
hozzáférés folyamatát; elő kell segíteni a 
7.kutatásfejlesztési programmal 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 
információk terjesztését; erősíteni kell a 
KKV-k innovatív kapacitását és 
képességüket a kutatásból származó előnyök 
kihasználására, támogatni kell a 
kutatásorientált regionális csoportosulások 
fejlődését, fel kell szabadítani az EU 
„konvergencia-” és legkülső régióiban a 
kutatási potenciált, a tudományt és a 
társadalmat egymáshoz közelebb kell hozni 
a tudománynak és a technológiának az 
európai társadalomba való harmonikus 
integrálása érdekében és a nemzetközi 
együttműködés támogatására horizontális 
cselekvéseket és intézkedéseket kell 
véghezvinni.

Or. fr



AM\587815HU.doc 7/76 PE 364.923v01-00

HU

Indokolás

A 7. kutatási keretprogramhhoz való hozzáférési eljárások egyszerűbbé tétele hozzájárul a 
kitűzött célkitűzések teljesítéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 70
(15) preambulumbekezdés

(15) A „Kapacitások” részben javítani kell a 
kutatási infrastruktúrák használatát és 
fejlesztését, erősíteni kell a KKV-k 
innovatív kapacitását és képességüket a 
kutatásból származó előnyök kihasználására, 
támogatni kell a kutatásorientált regionális 
csoportosulások fejlődését, fel kell 
szabadítani az EU „konvergencia-” és 
legkülső régióiban a kutatási potenciált, a 
tudományt és a társadalmat egymáshoz 
közelebb kell hozni a tudománynak és a 
technológiának az európai társadalomba való 
harmonikus integrálása érdekében és a 
nemzetközi együttműködés támogatására 
horizontális cselekvéseket és intézkedéseket 
kell véghezvinni.

(15) A „Kapacitások” részben javítani kell a 
kutatási infrastruktúrák használatát és 
fejlesztését, erősíteni kell a KKV-k 
innovatív kapacitását és képességüket a 
kutatásból származó előnyök kihasználására, 
támogatni kell a kutatásorientált regionális 
és helyi csoportosulások fejlődését, fel kell 
szabadítani az EU „konvergencia-” és 
legkülső régióiban, beleértve a helyi 
központokat, a kutatási potenciált, a 
tudományt és a társadalmat egymáshoz 
közelebb kell hozni a tudománynak és a 
technológiának az európai társadalomba való 
harmonikus integrálása érdekében és a 
nemzetközi együttműködés támogatására 
horizontális cselekvéseket és intézkedéseket 
kell véghezvinni.

Or. pl

Indokolás

Hangsúlyt kell helyezni a helyi központok fejlesztésére, különösen az EU legkülső régióiban 
elhelyezkedő központok esetében.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 71
(19) preambulumbekezdés

(19) A keretprogram tevékenységeinek 
széles körben támogatott, kibővített 
hatókörére, a finanszírozásnak a nemzeti és 

(19) A keretprogram tevékenységeinek 
széles körben támogatott, kibővített 
hatókörére, a finanszírozásnak a nemzeti és 
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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 
szélesebb körű hetedik keretprogramra 
tekintettel sürgető szükség van az EU 
kutatási költségvetésének 
megkétszerezésére.

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, az 
éghajlatváltozással és a fentarthatósággal 
kapcsolatos megoldások kereséséhez, az 
európai népeség egészségügyéhez, valamint
a lisszaboni stratégia felpezsdítéséhez 
hozzájáruló szélesebb körű hetedik 
keretprogramra tekintettel sürgető szükség 
van az EU kutatási költségvetésének 
megkétszerezésére.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt és 
Peter Liese

Módosítás: 72
(25) preambulumbekezdés

(25) Az e keretprogram keretében 
támogatott kutatási tevékenységeknek 
tiszteletben kell tartaniuk az alapvető etikai 
elveket, beleértve azokat, amelyeket az 
Európai Unió alapjogi chartája tükröz. A 
tudomány és az új technológiák etikájával 
foglalkozó európai csoport véleményeit 
továbbra is figyelembe kell venni.

(25) Az e keretprogram keretében 
támogatott kutatási tevékenységeknek 
tiszteletben kell tartaniuk az alapvető etikai 
elveket, beleértve azokat, amelyeket az 
Európai Unió alapjogi chartája és az 
Amszterdami Szerződéhez kapcsolódó, az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 
jegyzőkönyv tükröz. A tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó európai 
csoport véleményeit ttovábbra is figyelembe 
kell venni.

Or. en

Indokolás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló jegyzőkönyv etikai alapelvét is be kell ide illeszteni. 
Ezen alapelvek gyakorlati jelentőségét, a Bizottság etikai felülvizsgálati folyamatának 
figyelembevételével, a keretprogram által támogatott minden kutatási tevékenység során 
számításba kell venni.
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Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 73
(25) preambulumbekezdés

(25)Az e keretprogram keretében támogatott 
kutatási tevékenységeknek tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető etikai elveket, 
beleértve azokat, amelyeket az Európai Unió 
alapjogi chartája tükröz. A tudomány és az 
új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményeit továbbra is 
figyelembe kell venni.

(25) Az e keretprogram keretében 
támogatott kutatási tevékenységeknek 
tiszteletben kell tartaniuk az alapvető etikai 
elveket, beleértve azokat, amelyeket az 
Európai Unió alapjogi chartája, az Európai 
Konvenció Emberjogi Tanácsa és az 
UNESCO Általános Bioetikai és Emberjogi 
Nyilatkozata tükröz. 

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 74
(25) preambulumbekezdés

(25) Az e keretprogram keretében 
támogatott kutatási tevékenységeknek 
tiszteletben kell tartaniuk az alapvető etikai 
elveket, beleértve azokat, amelyeket az 
Európai Unió alapjogi chartája tükröz. A 
tudomány és az új technológiák etikájával
foglalkozó európai csoport véleményeit 
továbbra is figyelembe kell venni.

(25) Az e keretprogram keretében 
támogatott kutatási tevékenységeknek 
elsősorban az emberek javát kell 
szolgálniuk és tiszteletben kell tartaniuk az 
alapvető etikai elveket, beleértve azokat, 
amelyeket az Európai Unió alapjogi chartája 
tükröz. A tudomány és az új technológiák 
etikájával foglalkozó európai csoport 
véleményeit továbbra is figyelembe kell 
venni.

Or. pl

Indokolás

A kutatási tevékenységeknek nem szabad nagyobb munkanéküliséghez vezetni az EU polgárai 
között, vagy élőlényekben kárt tenni, mint a klónozás vagy a születést megelőző kutatás stb. 
esetén.



PE 364.923v01-00 10/76 AM\587815HU.doc

HU

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 75
(28) preambulumbekezdés

(28) Megfelelő intézkedéseket kell hozni a 
szabálytalanságok és a csalás megelőzésére 
és meg kell tenni a szükséges lépéseket az 
eltűnt, alaptalanul kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszaszerzésére az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 
1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom 
tanácsi rendelet, az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb 
szabálytalanságokkal szembeni védelmében 
a Bizottság által végzett helyszíni 
ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 
1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK 
tanácsi rendelet és az Európai Csaláselleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében.

(28) Megfelelő intézkedéseket kell hozni 
egyrészt a nyújtott segélyek  
hatékonyságának ellenőrzése érdekében, 
másrészt az alapok hatékony 
felhasználásnak ellenőrzésére, a 
szabálytalanságok és a csalás megelőzésére 
és meg kell tenni a szükséges lépéseket az 
eltűnt, alaptalanul kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszaszerzésére az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 
1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom 
tanácsi rendelet az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb 
szabálytalanságokkal szembeni védelmében 
a Bizottság által végzett helyszíni 
ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 
1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK 
tanácsi rendelet és az Európai Csaláselleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében.

Or. fr

Indokolás

Attól a pillanattól kezdve, hogy az állami alapokra kötelezettséget vállaltak, ellenőrizni kell a 
kutatási munkákra nyújtott előirányzatok hatékonyságát.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 76
2. cikk (2) bekezdés

(2) Együttműködés: a transznacionális 
együttműködés keretében végzett 
kutatótevékenységek teljes 
palettájának támogatása a következő 

(2) Együttműködés: a transznacionális 
együttműködés keretében végzett 
kutatótevékenységek teljes 
palettájának támogatása a következő 



AM\587815HU.doc 11/76 PE 364.923v01-00

HU

területeken:
(a) Egészségügy;

(b) Élelmiszerek, mezőgazdaság és 
biotechnológia;

(c) Információs és kommunikációs 
technológiák;

(d) Nanotudományok, 
nanotechnológiák, anyagtudomány 
és új gyártástechnológiák;

(e) Energia;

(f) Környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást is);

(g) Közlekedés (beleértve a 
repüléstechnikát is);

(h) Társadalom-gazdaságtan és humán 
tudományok;

(i) Biztonság és űrkutatás.

területeken:
(a) Egészségügy és élelmiszerek, 

ideértve a társadalmi szempontokat 
és és az információs és 
kommunikációs technológiák 
alkalmazását, a betegségek 
kezelésére és megelőzésére irányuló 
kutatást, beleértve a környezeti 
tényezőkkel való kapcsolatot és a 
táplálkozási mintákat, az 
elhanyagolt betegségek megcélzása 
és az elsőbbségi orvoslás fejlesztése;

(b) Innovatív technológiák, beleértve a 
biotechnológiát, információs és 
kommunikációs technológiák, 
nanotudományok, 
nanotechnológiák, anyagtudomány 
és új gyártástechnológiák;

(c) Energia, energiahatékonyság és 
közlekedés (beleértve a 
repüléstechnikát is);

(d) Környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást is), mezőgazdaság 
és halászat;

(e) Biztonság és űrkutatás.

Or. nl

Indokolás

E cikk fenti változtatásai a néhány korlátozott számú témára- egészségügyre és élelmiszereke, 
mezőgazdaságra, energiára, közlekedésre – való összpontosítást szolgálják. Ezeket a témákat 
összevonják a köztük levő kapcsolat hangsúlyozása céljából. 
Szükségtelennek tartom külön megemlíteni az információs és kommunikációs technológiákat 
(IKT), tekintettel arra, hogy ezek a technológiák a „Kapacitások” programban is szerepelnek. 
Az „Együttműködés” szakasznak le kell fednie az összes fajta technologia fejlesztését, 
beleértve az IKT-t is. Úgy vélem, indokolatlan különös hangsúlyt adni az IKT-nak, tekintettel 
arra, hogy ez az ágazat dinamikus és életerős, ezért Európából történő támogatása ezen a 
ponton nem szükséges.
Nem szükséges külön megemlíteni a társadalomi-gazdaságtant és a humán tudományokat, 
tekintettel arra, hogy ez a megkülönböztetés minden szekcióban azonos fontossággal bír.
Szükség van arra is, hogy különös figyelmet szenteljenek a halászatnak.
Ha ezeket a változtatásokat elfogadják, a dokumentum fennmaradó részét (azaz a módosítás 
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horizontális hatásait) is ennek megfelelően kell megváltoztatni.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 77
2. cikk (2) bekezdés a) pont

a) Egészségügy a) Egészségügy, ideértve a gyerek-
egészségügyet és a MICE-programot
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe ), [a gyerekgyógyászatban 
használt gyógyszerekre vonatkozó] …/… sz. 
EK rendelettel összhangban, amely 
módosította a Tanács 1786/92 (EGK) 
rendeletét, a 2001/83/EK irányelvet és 
rendeletet és a 726/2004/EK sz. rendeletet;

Or. fr

Indokolás

Fontos kitartani az Európai Parlament azon álláspontja mellett, amellyel a MICE program 
létrehozását a 7. kutatási keretprogramon belül kívánja elérni.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 78
2. cikk (2) bekezdés h) pont

h) Társadalom-gazdaságtan és humán 
tudományok

h) Tudományok és humán tudományok

Or. pl

Indokolás

A javasolt felosztás egyszerűbb, ugyanakkor minden tudományos célt lefed.
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 79
2. cikk (4) bekezdés

(4) Emberi erőforrás: a Emberi erőforrás-
potenciál mind mennyiségi, mind minőségi 
erősítése Európában a kutatás és a 
technológia területén.

(4) Emberi erőforrás: a Emberi erőforrás-
potenciál mind mennyiségi, mind minőségi 
erősítése Európában a kutatás és a 
technológia területén. Ezen a területen 
megfontolandó adóharmonizációs 
intézkedések létrehozása közösségi szinten 
a kutatók tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Unió jogosan aggódik az Ázsiában és Amerikában végbemenő „agyelszívás“ 
miatt, ahol vonzóbbak a munkakörülmények. A Tanács bizonyára tud speciális adóügyi 
harmonizációs intézedéseket hozni a magán és állami szektor kutatói számára.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 80
2. cikk (5) bekezdés

(5) Kapacitások: az európai kutatási és 
innovációs kapacitások lényeges elemeinek 
– mint például a kutatási infrastruktúrák, a 
kutatásorientált regionális csoportosulások, 
az EU „konvergencia-” és legkülső 
régióiban a teljes kutatási potenciál 
felszabadítása, a kis- és középvállalkozások 
javára folytatott kutatást, a „tudomány a 
társadalomban” területhez tartozó témák, a 
nemzetközi együttműködés „horizontális” 
tevékenységei – a támogatása.

(5) Kapacitások: az európai kutatási és 
innovációs kapacitások lényeges elemeinek 
– mint például a kutatási infrastruktúrák, a 
kutatásorientált regionális csoportosulások, 
az EU „konvergencia-” és legkülső 
régióiban, beleértve a helyi központokat, a 
teljes kutatási potenciál felszabadítása, a kis-
és középvállalkozások javára folytatott 
kutatást, a „tudomány a társadalomban” 
területhez tartozó témák, a nemzetközi 
együttműködés „horizontális” tevékenységei 
– a támogatása és a tudományos eszmecsere 
támogatása az EU legkülső régióiban.

Or. pl

Indokolás

Az EU legkülső régiói közötti együttműködési és tudományos információcsere-igényeket is 
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figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 81
6. cikk

A hetedik keretprogram alapján végzett 
valamennyi kutatási tevékenységet az etikai 
alapelvekkel összhangban kell végezni.

A hetedik keretprogram alapján végzett 
valamennyi kutatási tevékenységet az 
emberek és fejlődésük javára, az etikai 
alapelvekkel összhangban kell végezni.

Or. pl

Indokolás

A kutatási tevékenységeknek nem szabad nagyobb munkanéküliséghez vezetni az EU polgárai 
között, vagy élőlényekben kárt tenni, mint a klónozás vagy a születést megelőző kutatás stb. 
esetén.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 82
6. cikk

A hetedik keretprogram alapján végzett 
valamennyi kutatási tevékenységet az etikai 
alapelvekkel összhangban kell végezni.

A hetedik keretprogram alapján végzett 
valamennyi kutatási tevékenységet az etikai 
alapelvekkel, beleértve az Európai Unió 
Alapvető Jogok Kartájában, az Európai 
Tanácsnak az emberi jogokról és a 
biomedicináról szóló egyezményben és az 
UNESCO Általános Bioetikai és emberjogi 
kiáltványában foglaltakkal, összhangban 
kell végezni.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 83
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 2009-ben a Bizottság – külső 
szakértők bevonásával – időközi értékelést 
végez a hetedik keretprogramot és ennek 
egyedi programjait illetően a folyamatban 
lévő kutatási tevékenységek minősége és egy 
független jelentésben kidolgozott célok felé 
tett lépések szempontjából.

Or. pt

Indokolás

Tekintetbe véve, hogy a kutatás-fejlesztés-demonstráció napirendje állandó fejlődésben van, a 
hetedik keretprogramot közelebbről kell figyelemmel kísérni.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 84
I. Melléklet, I. rész, „Együttműködés, (3) bekezdés

Az EU-cselekvésekhez meghatározott kilenc
téma a következő:

Az EU-cselekvésekhez meghatározott tíz
téma a következő:

Or. fr

Indokolás

Ezen módosítás célja a következő módosítással való összhang biztosítása.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 85
I. Melléklet, I. rész, „Együttműködés", (3) bekezdés 1. pont

1. Egészségügy; 1. Egészségügy, ideértve a gyerek-
egészségügyet és a MICE-programot
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe), [a gyerekgyógyászatban 
használt gyógyszerekre vonatkozó] …/… sz. 
EK rendelettel összhangban, amely 
módosította a Tanács 1786/92 (EGK) 
rendeletét, a 2001/83/EK irányelvet és 
rendeletet és a 726/2004/EK sz. rendeletet;
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Or. fr

Indokolás

Fontos kitartani az Európai Parlament azon álláspontja mellett, amellyel a MICE program 
létrehozását a 7. kutatási keretprogramon belül kívánja elérni.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 86
I. Melléklet, I. rész, „Együttműködés", (3) bekezdés 9a) pont (új)

9a) Az alkotók és az ipar között 
csereprogramot kell létrehozni.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Unión belül sokszor előfordul az európai kutatók vagy vállalkozók által kigondolt, 
befejezetlen innováció. Strukturális, költség- és egyéb más okok miatt a kreatív elméknek 
nincs eszközük arra, hogy továbbfejlesszék elképzelésüket. Ez sajnálatos veszteség, mivel 
sokszor nem tudják, hová forduljanak azzal a szándékukkal, hogy folyamataikat átengedjék 
egy olyan intézménynek, amely azokat kiterjedtebb kutatássá, vagy gyakorlatias ipari 
alkalmazássá változtatja. Az Európai Uniónak kell képítenie azokat a hidakat, amelyek az 
alkotók és az ipar közötti kapcsolat létrejöttéhez szükségesek.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 87
I. Melléklet, I. rész, „Együttműködés", (5) bekezdés

Külön figyelmet fordítanak a több témát 
átfogó kiemelt fontosságú kutatási 
területekre, mint például a 
tengertudományokra és -technológiákra.

Külön figyelmet fordítanak a több témát 
átfogó kiemelt fontosságú kutatási 
területekre, mint például a 
tengertudományokra és -technológiákra. 
Ennek a  figyelemnek azon eredmények 
koordinálásán és megszerzésén kell 
alapulnia, ami lehetővé teszi a megfelelő 
EU politika kidolgozását.

Or. pt
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Indokolás

Az Európai Unionak megfelelő tengertudományi és -technológiai politika kidolgozására van 
szüksége.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 88
I. Melléklet, I. rész, „Együttműködés", (5a) bekezdés (új)

Biztosítani kell kis- és középvállalatok 
(KKV-k)- különösen a tudásalapú KKV-k 
bevonását gyakorlati támogatási 
intézkedésekkel, amelyeknek együtt kell 
járniuk az elért célok mennyiségi és 
minőségi ellenőrzésével. 

Or. pt

Indokolás

igyelembe véve azt a lényeges szerepet, amit a KKV-k az innovációban és a versenyképesség 
javításában játszanak, a keretprogram részeként biztosítani kell hozzájárulásukat és 
értékelésüket.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 89
I. Melléklet, I. rész, „Együttműködés", (5b) bekezdés (új)

Támogatni kell azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek célja a 
tudományos párbeszéd előmozdítása és az 
eredmények eljuttatása a lehető legnagyobb 
közönséghez a tudományos közösségen 
kívül, azzal a szándékkal, hogy erősítse a 
civil társadalom szerepét a kutatásban. A 
nemek közötti egyenlőséget a kutatás 
minden szintjén elő kell mozdítani.

Or. pt
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Indokolás

Tudás-alapú társadalmat kell kialakítani, azon belül a nők jelentette teljes potenciált ki kell 
aknázni.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 90
I. Melléklet, I. rész, „Együttműködés", (7) bekezdés

Nevezetesen az ipari vonatkozású területek 
esetében az egyes témákat – több forrás 
mellett – a különböző „európai technológiai 
platformok” munkájára alapozva 
választották ki, amely platformokat azokon a 
területeken állították fel, ahol az európai 
versenyképesség, gazdasági növekedés és 
jólét a kutatás és technológia jelentős közép-
és hosszú távú fejlődésétől függ. Az európai 
technológiai platformok összehozzák az 
érdekelt feleket az ipar vezetésével, a 
stratégiai kutatási menetrend meghatározása 
és végrehajtása végett. E keretprogram 
hozzájárul e stratégiai kutatási 
menetrendek megvalósításához, 
amennyiben azok tényleges hozzáadott 
értéket képviselnek Európa számára.

Nevezetesen az ipari vonatkozású területek 
esetében az egyes témákat – több forrás 
mellett – a különböző „európai technológiai 
platformok” munkájára alapozva 
választották ki, amely platformokat azokon a 
területeken állították fel, ahol az európai 
versenyképesség, gazdasági növekedés és 
jólét a kutatás és technológia jelentős közép-
és hosszú távú fejlődésétől függ. Az európai 
technológiai platformok összehozzák az 
érdekelt feleket az ipar vezetésével, a 
stratégiai kutatási menetrend meghatározása 
és végrehajtása végett.

Or. pt

Indokolás

Az ipar stratégiai kutatási menetrendjeinek a szolgálata nem a keretprogram feladata.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 91
I. Melléklet, I. rész, „Együttműködés", (10) bekezdés

Az EU-kutatás eredményeinek terjedése és 
használata érdekében a tudás terjesztését és 
az eredményék átadását – a politikák 
kidolgozói számára is – minden témában 

Az EU-kutatás eredményeinek terjedése és 
használata érdekében a tudás terjesztését és 
az eredményék átadását – a politikák 
kidolgozói számára is – minden témában 
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támogatják, többek között hálózatba 
szervezésre vonatkozó kezdeményezések, 
szemináriumok és rendezvények, külső 
szakértők által nyújtott támogatás és 
információs és elektronikus szolgáltatások, 
nevezetesen a CORDIS finanszírozásán 
keresztül. Az innováció támogatására a 
Versenyképesség és innováció program 
során tesznek lépéseket. Tudományos 
kérdésekkel és kutatási eredményekkel 
foglalkozó, a kutatói közösségen túlmutató, 
nagy nyilvánosságú párbeszédekre 
vonatkozó kezdeményezések is kapnak 
támogatást csakúgy, mint a tudományos 
kommunikáció és az oktatás. Az etikai 
elveket és a nemek kérdésének szempontjait 
is figyelembe veszik. 

támogatják, többek között hálózatba 
szervezésre vonatkozó kezdeményezések, 
szemináriumok és rendezvények, külső 
szakértők által nyújtott támogatás és 
információs és elektronikus szolgáltatások, 
nevezetesen a CORDIS finanszírozásán 
keresztül. Az innováció támogatására a 
Versenyképesség és innováció program 
során tesznek lépéseket. Tudományos 
kérdésekkel és kutatási eredményekkel 
foglalkozó, a kutatói közösségen túlmutató, 
nagy nyilvánosságú párbeszédekre 
vonatkozó kezdeményezések is kapnak 
támogatást csakúgy, mint a tudományos 
kommunikáció és az oktatás. Az etikai 
elveket, a hozzáférés és a nemek kérdésének 
szempontjait megfelelően és horizontálisan
is figyelembe veszik minden releváns 
kutatási témában.

Or. en

Indokolás

Ellenkező esetben az újonnan kifejlesztett technikák új akadályokat jelentenek sok európai 
polgár számára; míg ha ezeket a kérdéseket már a tervezés időszakában figyelmbe veszik, a 
teljes hozzáférést kisebb beruházással lehet biztosítani  (jellemzően minden új projekt teljes 
költségvetésének 2-4%-ával).

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 92
I. Melléklet, I. rész, „Közös technológiai kezdeményezések", (1) bekezdés

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 magánszféra között. E 
főként az európai technológiai platformok 
munkájából eredő és a területükön egy vagy 
néhány kiválasztott kutatási szempontot 
lefedő kezdeményezések összefogják a 
magánszférabeli befektetéseket a nemzeti és 

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 magánszféra között. E 
főként az európai technológiai platformok 
munkájából eredő és a területükön egy vagy 
néhány kiválasztott kutatási szempontot 
lefedő kezdeményezések összefogják a 
magánszférabeli befektetéseket a nemzeti és 



PE 364.923v01-00 20/76 AM\587815HU.doc

HU

európai közfinanszírozással, beleértve a 
kutatási keretprogram támogatásait és az 
Európai Beruházási Bank 
kölcsönfinanszírozását. A közös 
technológiai kezdeményezések elfogadása a 
Szerződés 171. cikke alapján (ebbe 
beletartozhat egy közös vállalkozás 
létrehozása is) vagy a Szerződés 166. cikke 
értelmében egyedi programokra vonatkozó 
határozatok alapján történhet.

európai közfinanszírozással, beleértve a 
kutatási keretprogram támogatásait és az 
Európai Beruházási Bank 
kölcsönfinanszírozását. A közös 
technológiai kezdeményezések elfogadása a 
Szerződés 171. cikke alapján (ebbe 
beletartozhat egy közös vállalkozás 
létrehozása is) vagy a Szerződés 166. cikke 
értelmében egyedi programokra vonatkozó 
határozatok alapján történhet. Minden közös 
technológiai kezdeményezést egyedi tanácsi 
határozatnak kell jóváhagynia, hogy 
biztosítani lehessen  a különböző 
tagállamok közötti negyobb fokú 
méltányosságot (gazdasági és műszaki 
értelemben is).

Or. pptpt

Indokolás

Az ilyen struktúráknak nyújtott támogatás nem vezethet a tagállamok közötti műszaki és 
gazdasági különbségek növekedéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 93
I. Melléklet, I. rész, „Közös technológiai kezdeményezések", (3) bekezdés

Különös figyelmet kell fordítani a közös 
technológiai kezdeményezések és az 
ugyanazon területre vonatkozó nemzeti 
programok és projektek globális 
koherenciájára és összehangolására.

Különös figyelmet kell fordítani a KKV-k és 
kutatóintézetek részvételére ezekben a 
kezdeményezésekben és a közös 
technológiai kezdeményezések és az 
ugyanazon területre vonatkozó nemzeti 
programok és projektek globális 
koherenciájára és összehangolására.

Or. en

Indokolás

A kis-és középvállalatok részvétele a közös technológiai kezdeményezésben valóban fontos. 
Ugyanilyen fontos azonban a kutatóintézetek részvétele is, hogy garantálni lehessen, hogy az 
állami alapokból történő kutatás nem csak ipari, hanem társadalmi és közérdekeket is 
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kielégít. Máskülönben az ipar által irányított közös technológiai kezdeményezések figyelmen 
kívül hagyhatják például a közlekedés biztonságát a vezető kényelmével és az eltúlzott 
méretekkel szemben.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 94
I. Melléklet, I. rész, „Nemzetközi együttműködés", (1) bekezdés 2. felsorolási pont

• Egyedi együttműködési cselekvéseket
szánnak minden téma területén harmadik 
országokkal egy bizonyos témakörben való 
együttműködésre kölcsönös érdeklődés 
esetén. Kétoldalú együttműködési 
megállapodások vagy többoldalú párbeszéd 
útján szoros kapcsolat alakult ki az EU és 
ezen országok vagy országcsoportok között, 
ezek a cselekvések előnyben részesített 
eszközökként fognak szolgálni az EU és 
ezen országok közti együttműködés 
végrehajtására. Ezek a cselekvések 
nevezetesen a következők: a tagjelölt 
országok, valamint szomszédos államok 
kutatási kapacitásainak megerősítését célzó 
cselekvések; a fejlődő és felemelkedő 
országokat célzó együttműködési 
tevékenységek, melyek ezen országoknak a 
sajátságos szükségleteire összpontosítanak 
például az egészség, a mezőgazdaság, a 
halászat és környezetvédelem területén, és 
amelyeket ezen országok kapacitásához 
igazodó pénzügyi feltételekkel hajtanak 
végre.

• Egyedi együttműködési cselekvéseket
szánnak minden téma területén harmadik 
országokkal egy bizonyos témakörben való 
együttműködésre kölcsönös érdeklődés 
esetén. Kétoldalú együttműködési 
megállapodások vagy többoldalú párbeszéd 
útján szoros kapcsolat alakult ki az EU és 
ezen országok vagy országcsoportok között, 
ezek a cselekvések előnyben részesített 
eszközökként fognak szolgálni az EU és 
ezen országok közti együttműködés 
végrehajtására. Ezek a cselekvések 
nevezetesen a következők: a tagjelölt 
országok, valamint szomszédos államok 
kutatási kapacitásainak megerősítését célzó 
cselekvések; a fejlődő és felemelkedő 
országokat célzó együttműködési 
tevékenységek, melyek ezen országoknak a 
sajátságos szükségleteire összpontosítanak 
például az egészség, a mezőgazdaság, a 
halászat, a szállítás, a kommunikáció és 
környezetvédelem területén, és amelyeket 
ezen országok kapacitásához igazodó 
pénzügyi feltételekkel hajtanak végre.

Or. en

Indokolás

A „szállítással és kommunikációval”, mint a nemzetközi együttműködés potenciális területével 
való kiegészítés fontos, mivel sok fejlődő és felemelkedő országban hiányzik a megfelelő 
infrastruktúra, és ezért elszigeteltek. Ezen országokhoz vezető fizikai és digitális folyosók az ő 
hasznukat szolgálják (megtörik elszigeteltségüket), ezzel egy időben az európai iparét is 
(mivel részt vállal a megfelelő infrastruktúra fejlesztésében).
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 95
I. Melléklet, I. rész, „Nemzetközi együttműködés", (1) bekezdés 2. felsorolási pont

• Egyedi együttműködési cselekvéseket
szánnak minden téma területén harmadik 
országokkal egy bizonyos témakörben való 
együttműködésre kölcsönös érdeklődés 
esetén. Kétoldalú együttműködési 
megállapodások vagy többoldalú párbeszéd 
útján szoros kapcsolat alakult ki az EU és 
ezen országok vagy országcsoportok között, 
ezek a cselekvések előnyben részesített 
eszközökként fognak szolgálni az EU és 
ezen országok közti együttműködés 
végrehajtására. Ezek a cselekvések 
nevezetesen a következők: a tagjelölt 
országok, valamint szomszédos államok 
kutatási kapacitásainak megerősítését célzó 
cselekvések; a fejlődő és felemelkedő 
országokat célzó együttműködési 
tevékenységek, melyek ezen országoknak a 
sajátságos szükségleteire összpontosítanak 
például az egészség, a mezőgazdaság, a 
halászat és környezetvédelem területén, és 
amelyeket ezen országok kapacitásához 
igazodó pénzügyi feltételekkel hajtanak 
végre.

• Egyedi együttműködési cselekvéseket
szánnak minden téma területén harmadik 
országokkal egy bizonyos témakörben való 
együttműködésre kölcsönös érdeklődés 
esetén. Kétoldalú együttműködési 
megállapodások vagy többoldalú párbeszéd 
útján szoros kapcsolat alakult ki az EU és 
ezen országok vagy országcsoportok között, 
ezek a cselekvések előnyben részesített 
eszközökként fognak szolgálni az EU és 
ezen országok közti együttműködés 
végrehajtására. Ezek a cselekvések 
nevezetesen a következők: a tagjelölt 
országok, valamint szomszédos államok 
kutatási kapacitásainak megerősítését célzó 
cselekvések; a fejlődő és felemelkedő 
országokat célzó együttműködési 
tevékenységek, melyek ezen országoknak a 
sajátságos szükségleteire összpontosítanak 
például az egészség, különös tekintettel a 
ritka, valamint az elhanyagolt betegségekre, 
a mezőgazdaság, a halászat és 
környezetvédelem területén, és amelyeket 
ezen országok kapacitásához igazodó 
pénzügyi feltételekkel hajtanak végre.

Or. nl

Indokolás

Nagyobb figyelmet kell fordítani a ritka, valamint az elhanyagolt betegségekre.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 96
I. Melléklet, I. rész, „Nemzetközi együttműködés", (1) bekezdés 2a. felsorolási pont (új)

• az Európai Unió külön intézkedései 
azzal a céllal, hogy segítsék a fejlődő 
országokat megbirkózni azokkal a 



AM\587815HU.doc 23/76 PE 364.923v01-00

HU

súlyos problémákkal, amelyekkel 
jelenleg szembenéznek, különös 
tekintettel az innováció hiányára a 
gyógyszerek, az oltóanyagok és a 
diagnosztika terén.
Az Európai Uniónak megfelelő 
lépéseket kell tenni az innováció 
ösztönzése érdekében, figyelembe véve 
az állami és magán társaságok, 
valamint  nem profit célú szervezetek 
által, e kezdeményezésekből nyert 
tapasztalatokat, az új gyógyszerészeti 
termékek kutatásának és fejlesztésének 
újbóli elindítása céljából, és különösen 
azzal a céllal, hogy:
- felhasználják az Uniónak a 
gyógyszeripari kutatás és a ritka 
betegségek terén meglevő tudományos 
kapacitását;
- előnyben részesítsék a technológia 
átadást olyan harmadik országoknak, 
amelyeket különösen érintenek a 
trópusi betegségek;
- támogassák a harmadik országokat 
olyan tudományos kapacitás 
kialakításban, amivel jobban meg 
tudnak felelni saját speciális 
szükségleteiknek;
- olyan lépéseket valósítsanak meg a 
kutatás és fejlesztés terén, amelyekkel 
fel tudják venni a harcot a ritka 
betegségekkel, megszilárdítsák és 
megerősítsék erőfeszítéseiket európai 
szinten, tudományos kiválósági 
hálózatokat hozzanak létre, irányítsák 
és koordinálják az európai politikákat, 
és hogy a rendelkezésre álló legjobb 
emberi, tudományos és technológiai 
erőforrásaikat használják fel a ritka 
betegségek terén.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 97
I. Melléklet, I, rész, „Témák" szakasz, 1. pont „Egészségügy", „Célkitűzés" alpont

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 fizikai és mentális
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.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a mentális egészség a fizikai egészséghez hasonlóan a hetedik 
keretprogram céljkitűzése.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 98
I. Melléklet, I. rész, „Témák" szakasz, 1. pont „Egészségügy", „Célkitűzés "alpont

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 

Az európai polgárok egészségének javítása 
és az európai, egészségügyhöz kötődő 
ágazatok és vállalkozások 
versenyképességének növelése, világszintű 
egészségügyi problémák – beleértve az 
újonnan fellépő járványokat, és a ritka, 
valamint elhanyagolt betegségeket, mint pl. 
a tuberkulózis és a malária - megoldásának 
keresése mellett. Hangsúlyt fektetnek az 
átültető kutatásra (az alapkutatás 
felfedezéseinek klinikai alkalmazásokba 
való átültetése), az új terápiák kifejlesztésére 
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eszközökre és technológiákra, valamint a 
fenntartható és hatékony egészségügyi 
rendszerekre. 

és validálására, az egészségjavítási és 
megelőzési módszerekre, a diagnosztikai 
eszközökre és technológiákra, valamint a 
fenntartható és hatékony egészségügyi 
rendszerekre. 

Or. nl

Indokolás

Nagyobb figyelmet kell fordítani a ritka és elhanyagolt betegségek, mint pl. a tuberkulózis és 
a malária stb. kezelésére és megelőzésére.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 99
I. melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont „Egészségügy", „Célkitűzés" alpont

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 
megelőzési módszerekre, a diagnosztikai 
eszközökre és technológiákra,az egészséges 
öregedés technológiáira, valamint a 
fenntartható, hozzáférhető és hatékony 
egészségügyi és társadalmi jóléti
rendszerekre. 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy több életminőséggel foglalkozó kutatást vezessenek be az egészségügyi 
kutatások területén. Ahogy azt a 7. keretprogram kutatásai bebizonyították, nem lehet minden 
egészségügyi és a népesség elöregedésével kapcsolatos problémát gén- és 
gyógyszerkutatással megoldani. Más technológiák és eszközök, mint pl. a neurológia, a 
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rehabilitációs technológia, neuropszichológiai teszt elemek alkalmazása stb., kiegészíthetik az 
alapvető orvosi megoldásokat és jelentős hozzáadott értéket képviselhetnek. A hozzáférés 
kérdései szintén kulcsfontosságúak az orvostudomány szempontjából és határozottan 
megemlítendők. A klinikai eredmények a klinikai gyakorlatot szolgálhatják, de a klinikán 
kívülit is, például elősegíthetik az idős páciensek mindennapi tevékenységét (mint pl. az önálló 
életmód, autóvezetés, bevásárlás stb.). Ezt a fajta hasznot nem szabad teljesen kizárni az 
egészségügy kutatás köréből.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 100
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Célkitűzés” alpont

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 hozzájárulás az európai egészségügyi 
ágazat megfelelő működéséhez, az ezen 
ágazathoz kötődő vállalatok 
versenyképességének támogatása és 
egészségügyhöz kötődő ágazatok és 
vállalkozások versenyképességének 
növelése, világszintű egészségügyi 
problémák – beleértve az újonnan fellépő 
járványokat és elhanyagolt betegségeket –
megoldásának keresése mellett. A kutatás 
célja kettős: a betegségek megelőzése és a 
hatékony gyógyszerek és kezelések 
megújítása, ugyanakkor az államilag 
finanszírozott kutatás eredményeihez való 
igazságos és széleskörű hozzáférés 
biztosítása. 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.

Or. fr

Indokolás

Azon túlmenően, hogy a program hozzájárul az európai polgárok egészségügyéhez, javítja az 
egészségügyi ágazat működését is Európában: nem lehet csupán az egészségközpontú 
ágazatok versenyképessége az egyetlen cél. Az új járványokon túlmenően, szükség van arra, 
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hogy hangsúlyt helyzzenek az elfelejtett (ritka) betegségekre, amelyek a legkevésbé fejlett 
országokat érintik, azonban nem kapnak elég figyelmet a gyógyszeripartól. Minden értintett 
számára biztosítani kell az államilag finanszírozott kutatások eredményeihez való hozzáférést, 
mivel ez a legjobb módja egyrészt olyan helyzetek és szükségelet kielégítésének, ami eddig 
nem történt meg, és ez felel meg annak a célkitűzésnek, hogy mindenki számára javuló 
egészségügyi színvonalat biztosítsanak Európában és az egész világon.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 101
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Célkitűzés” alpont

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 hozzájárulás az európai, egészségügyi 
ágazat teljesítményének javításához 
(beleértve ennek  a szociális szempontú 
versenyképességének növelését is), 
világszintű egészségügyi problémák –
beleértve az újonnan fellépő járványokat és 
az elhanyagolt betegségeket– megoldásának 
keresése mellett. A kutatás egyrészt a 
betegségek megelőzésére, másrészt a 
hatékony kezelések és gyógyszeripari 
termékek kialakítására irányul, igazságos 
hozzáférést biztosítva a kutatási 
eredményekhez. 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. 

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 102
I. Melléklet I. rész „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Indoklás” alpont (2) bekezdés

Sok betegség esetében a klinikai kutatás (pl. Sok betegség esetében a klinikai kutatás (pl. 
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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.

rák, szív- és érrendszeri betegségek, 
légzőszervi megbetegedések, elme- és 
idegrendszeri betegségek, különösen az 
öregedéshez kapcsolódók, mint például az 
Alzheimer- és Parkinson-kór, és a 
gyermekegészségügyhöz kapcsolódó, nem 
fertőző betegségek) több központban végzett 
nemzetközi kísérleteken alapul annak 
érdekében, hogy rövid idő alatt el lehessen 
érni a kísérletekhez megkövetelt 
betegszámot. A betegségek, a molekuláristól 
a társadalmiig terjedő okainak feltárását 
célzó epidemiológiai kutatásban a népesség 
sokféleségére és nemzetközi hálózatokra van 
szükség ahhoz, hogy jelentős eredményeket 
lehessen elérni. Ritka betegségekhez új 
diagnosztikai és kezelési módszerek 
kifejlesztése és ezen betegségek terén 
járványügyi kutatások folytatása 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, beleértve a 
köldökzsinór-vérből származó őssejtek 
tárolására szolgáló őssejtbankokat.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 103
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Indoklás” alpont (2) 

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 

Sok betegség esetében a klinikai kutatás (pl. 
rák, szív- és érrendszeri, reumatikus
betegségek, elme- és idegrendszeri 
betegségek, különösen az öregedéshez 
kapcsolódók, mint például az Alzheimer- és 
Parkinson-kór) több központban végzett 



AM\587815HU.doc 29/76 PE 364.923v01-00

HU

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.

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. 

Or. en

Indokolás

A reumatikus megbetegedések világszerte igen nagy arányban fordulnak elő és Európában a 
munkával kapcsolatos egészségromlás 40-to 50 %-át teszik ki. Ezért azonnali szükség van 
ezen betegségek terén azt európai szintű kutatások növelésére.

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 104
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Indoklás” alpont (2) 

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 

Sok betegség esetében a klinikai kutatás (pl. 
rák, szív- és érrendszeri, reumatikus
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 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A reumatikus megbetegedések az Európát sújtó betegségek egyik legfőbb okai , és becslések 
szerint a évente több mint 2 %-os GNP-csökkenést okoznak. A reumatikus betegségek alkotják 
az egyik legelterjedtebb betegségcsoportot Európában. Az európai népesség megközelítőleg 
egyharmada, vagyis körülbelül 100 millió ember szenved reumatikus betegségekben életének 
valamelyik szakaszában. Minden ötödik európai hosszútávú kezelés alatt áll reuma vagy 
ízületi gyulladás miatt. Minden korcsoportot és mindkét nemet érinti. A reumatikus 
betegségek a munkaképesség elvesztésének legfőbb okai. A reumatikus rendellenességek a 
legfőbb okai a munkaképességet korlátozó egészségügyi problémáknak és a munkával 
kapcsolatos egészségkárosodás 40-50 %-át teszik ki.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 105
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Indoklás” alpont (3) 

bekezdés

Egy erős EU-szintű orvosbiológiai kutatás 
segít megerősíteni az európai egészségügyi 
célú biotechnológiát, orvostechnológiát és 
gyógyszeripart. Az EU-nak aktív szerepet 
kell játszani az innovációt elősegítő 
környezet megteremtésében a 
gyógyszerészeti ágazatban, nevezetesen a 
klinikai kutatás sikereinek fokozása 
érdekében. A kutatásorientált KKV-k 
képezik az egészségügyi célú biotechnológia 
és orvostechnológia fő gazdasági hajtóerejét. 
Bár Európa ma több biotechnológiai 
vállalkozással rendelkezik, mint az Egyesült 
Államok, ezek többsége kicsi és fiatalabb 

Egy erős EU-szintű orvosbiológiai kutatás 
segít megerősíteni az európai egészségügyi 
célú biotechnológiát, orvostechnológiát és 
gyógyszeripart. Az EU-nak aktív szerepet 
kell játszani az innovációt elősegítő 
környezet megteremtésében a 
gyógyszerészeti ágazatban, nevezetesen a 
klinikai kutatás sikereinek fokozása 
érdekében. Ezzel összefüggésben szükség 
van a MICE (Medicines Investigation for 
the Children of Europe )program 
létrehozásának támogatására, [a 
gyerekgyógyászatban használt 
gyógyszerekre vonatkozó] …/… sz. EK 
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versenytársainál. Az EU-szintű köz-magán 
kutatási erőfeszítések elősegítik ezek 
fejlődését. Az EU-szintű kutatás hozzájárul 
új szabályok és szabványok kifejlesztéséhez 
is megfelelő jogalkotási keret felállítása 
céljából az új gyógyászati technológiák 
számára (pl. regeneratív orvoslás).

rendelete értelmében, amely módosította a 
Tanács 1786/92 (EGK) rendeletét, a 
2001/83/EK irányelvet és rendeletet és a 
726/2004/EK sz. rendeletet.
A kutatásorientált KKV-k képezik az 

egészségügyi célú biotechnológia és 
orvostechnológia fő gazdasági hajtóerejét. 
Bár Európa ma több biotechnológiai 
vállalkozással rendelkezik, mint az Egyesült 
Államok, ezek többsége kicsi és fiatalabb 
versenytársainál. Az EU-szintű köz-magán 
kutatási erőfeszítések elősegítik ezek 
fejlődését. Az EU-szintű kutatás hozzájárul 
új szabályok és szabványok kifejlesztéséhez 
is megfelelő jogalkotási keret felállítása 
céljából az új gyógyászati technológiák 
számára (pl. regeneratív orvoslás).

Or. fr

Indokolás

Fontos kitartani az Európai Parlement azon álláspontja mellett, amellyel a MICE program 
létrehozását a 7. kutatási keretprogramon belül kívánja elérni. 

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt és 
Peter Liese

Módosítás: 106
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Indoklás” alpont (3) 

bekezdés

Egy erős EU-szintű orvosbiológiai kutatás 
segít megerősíteni az európai egészségügyi 
célú biotechnológiát, orvostechnológiát és 
gyógyszeripart. Az EU-nak aktív szerepet 
kell játszani az innovációt elősegítő 
környezet megteremtésében a 
gyógyszerészeti ágazatban, nevezetesen a 
klinikai kutatás sikereinek fokozása 
érdekében. A kutatásorientált KKV-k 
képezik az egészségügyi célú biotechnológia 
és orvostechnológia fő gazdasági hajtóerejét. 
Bár Európa ma több biotechnológiai 
vállalkozással rendelkezik, mint az Egyesült 

Egy erős EU-szintű orvosbiológiai kutatás 
segít megerősíteni az európai egészségügyi 
célú biotechnológiát, orvostechnológiát és 
gyógyszeripart. Az EU-nak aktív szerepet 
kell játszani az innovációt elősegítő 
környezet megteremtésében a 
gyógyszerészeti ágazatban, nevezetesen a 
klinikai kutatás sikereinek fokozása 
érdekében. A kutatásorientált KKV-k 
képezik az egészségügyi célú biotechnológia 
és orvostechnológia fő gazdasági hajtóerejét. 
Bár Európa ma több biotechnológiai 
vállalkozással rendelkezik, mint az Egyesült 
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Államok, ezek többsége kicsi és fiatalabb 
versenytársainál. Az EU-szintű köz-magán 
kutatási erőfeszítések elősegítik ezek 
fejlődését. Az EU-szintű kutatás hozzájárul 
új szabályok és szabványok kifejlesztéséhez 
is megfelelő jogalkotási keret felállítása 
céljából az új gyógyászati technológiák 
számára (pl. regeneratív orvoslás).

Államok, ezek többsége kicsi és fiatalabb 
versenytársainál. Az EU-szintű köz-magán 
kutatási erőfeszítések elősegítik ezek 
fejlődését. Az EU-szintű kutatás hozzájárul 
új szabályok és szabványok kifejlesztéséhez 
is megfelelő jogalkotási keret felállítása 
céljából az új gyógyászati technológiák 
számára (pl. regeneratív orvoslás).
Az európai kutatás és innováció az 
állatkísérleteket kiváltó stratégiák terén és 
különösen a nem-állati módszerek fogják 
biztosítani a nemzetközi vezető szerepet a 
közösség és a résztvevők azon 
aggodalmának kezelésében, hogy továbbra 
is állatokat használnak az orvosbiológiai 
kutatásokban, ezenkívül piacot is 
biztosíthat az ipari ágazatok számára.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 107
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Indoklás” alpont (3) 

bekezdés

Egy erős EU-szintű orvosbiológiai kutatás 
segít megerősíteni az európai egészségügyi 
célú biotechnológiát, orvostechnológiát és 
gyógyszeripart. Az EU-nak aktív szerepet 
kell játszania az innovációt elősegítő 
környezet megteremtésében a 
gyógyszerészeti ágazatban, nevezetesen a 
klinikai kutatás sikereinek fokozása 
érdekében. A kutatásorientált KKV-k 
képezik az egészségügyi célú biotechnológia 
és orvostechnológia fő gazdasági hajtóerejét. 
Bár Európa ma több biotechnológiai 
vállalkozással rendelkezik, mint az Egyesült 
Államok, ezek többsége kicsi és fiatalabb 
versenytársainál. Az EU-szintű köz-magán 
kutatási erőfeszítések elősegítik ezek 
fejlődését. Az EU-szintű kutatás hozzájárul 
új szabályok és szabványok kifejlesztéséhez 

Egy erős EU-szintű orvosbiológiai kutatás 
az egészség javítását szolgálja és segít 
megerősíteni az európai egészségügyi célú 
biotechnológiát, orvostechnológiát és 
gyógyszeripart. . A kutatásorientált KKV-k 
képezik az egészségügyi célú biotechnológia 
és orvostechnológia fő gazdasági hajtóerejét. 
Bár Európa ma több biotechnológiai 
vállalkozással rendelkezik, mint az Egyesült 
Államok, ezek többsége kicsi és fiatalabb 
versenytársainál. Az EU-szintű köz-magán 
kutatási erőfeszítések elősegítik ezek 
fejlődését. Az EU-szintű kutatás hozzájárul 
új szabályok és szabványok kifejlesztéséhez 
is megfelelő jogalkotási keret felállítása 
céljából az új gyógyászati technológiák 
számára (pl. regeneratív orvoslás). A 
szubszidiartiás elvével összhangban a 



AM\587815HU.doc 33/76 PE 364.923v01-00

HU

is megfelelő jogalkotási keret felállítása 
céljából az új gyógyászati technológiák 
számára (pl. regeneratív orvoslás).

közösségi kutatás finanszírozás a felnőtt 
őssejt-kutatásra és a köldökzsinór-őssejt 
kutatására koncentrál és nem fogja 
meggátolni, hogy a megsemmisítésre szánt 
létszám feletti embriókat kezelési célú 
kutatásra használják fel. Az Európa 
Tanács, az emberi jogokról és az
orvosbiológiáról szóló Egyezményének 
(Oviedói Egyezmény, 1997.) 18. cikke 
alapján emberi embrió létrehozása kutatás 
céljából tilos.

Or. it

Indokolás

Az Európai Unió, 2000 december 7-én Nizzában kikiáltott Alapjogi Chartája kifejezetten tiltja 
az eugenika gyakorlatát és a szaporodást célzó klónozást, de nem tesz említést kifejezetten az 
embriókutatásról (3.cikk)
– "(...) az ide vonatkozó nemzetközi konvenciókkal és viselkedési kódexekkel – így az Európa 
Tanács, az emberi jogokról és a biomedicináról szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én aláírt 
Egyezményével, valamint ennek az emberi lények klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 
1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvével - összhangban ”

Forrás: Commission Staff Working Paper Report On Human Embryonic Stem Cell Research 
Brussels, 3.4.2003 SEC(2003) 441

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 108
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Indoklás” alpont (4) 

bekezdés

A tervezett tevékenységeket, amelyek 
magukban foglalják a szakpolitikai 
követelmények szempontjából lényeges 
kutatást, az alábbi felsorolás tartalmazza. 
Két stratégiai kérdés, a gyermekegészség és 
az idősödő népesség egészségének kezelése 
több tevékenységen keresztül történik. Az 
európai technológiai platformok által 
megállapított kutatási menetrendek, mint 
amilyen az innovatív gyógyszerekre 
vonatkozó, szükség szerint támogatást 
kapnak. E tevékenységek kiegészítésére és 

A tervezett tevékenységeket, amelyek 
magukban foglalják a szakpolitikai 
követelmények szempontjából lényeges 
kutatást, az alábbi felsorolás tartalmazza. A
stratégiai kérdések, a gyermekegészség és az 
idősödő népesség egészségének kezelése    
és az életminőségnek, a rehabilitációs 
kutatás segítségével történő javítása a 
tevékenységeken keresztül, 
megkülönböztetett figyelem mellett történik. 
Az európai technológiai platformok által 
megállapított kutatási menetrendek, mint 
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az új politikai igények megválaszolására 
további cselekvések támogathatók, például 
az egészségpolitikai kérdések, valamint a 
foglalkozás-egészségügy és a munkahelyi 
biztonság területén.

amilyen az innovatív gyógyszerekre 
vonatkozó, szükség szerint támogatást 
kapnak. E tevékenységek kiegészítésére és 
az új politikai igények megválaszolására 
további cselekvések támogathatók, például 
az egészségpolitikai kérdések, valamint a 
foglalkozás-egészségügy és a munkahelyi 
biztonság területén.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy több életminőséggel foglalkozó kutatást illesszenek be az egészségügyi kutatás 
területén. Ahogy azt a 7. keretprogram kutatásai bebizonyították, nem minden egészségügyi 
problémát lehet génekkel és gyógyszerekkel megoldani. Más technológiák és eszközök, mint 
pl. a neurológia, a rehabilitációs technológia, neuropszichológiai teszt elem stb. 
kiegészíthetik az alapvető orvosi megoldásokat és jelentős hozzáadott értéket képviselhetnek. 
A hozzáférés kérdései szintén kulcsfontosságúak az orvostudomány szempontjából és explicit 
módon említhetők. A klinikai eredmények a klinikai gyakorlatot szolgálhatják, de a klinikán 
kívülit is, például elősegíthetik az idős páciensek mindennapi tevékenységét (mint az önálló 
életvezetés, autóvezetés, bevásárlás stb.). Ezt a hasznot nem szabad teljesen kizárni az 
egészségügy kutatás köréből.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis és Péter Olajos

Módosítás: 109
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 1. 

alcím: „Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség 
szolgálatában” első francia bekezdés

- Nagy áteresztőképességű (high-
throughput) kutatás. Az orvosbiológiai 
kutatás területén a kísérletezés fejlődésének 
gyorsítása az adatgenerálás, -szabványosítás, 
-szerzés és -elemzés javításával.

- Nagy áteresztőképességű (high-
throughput) kutatás. Az orvosbiológiai 
kutatás területén a kísérletezés fejlődésének 
gyorsítása az adatgenerálás, -szabványosítás, 
-szerzés és -elemzés javításával.-  
Neurológiai és viselkedésbiológiai, 
genetikai és genomikai ember- és 
állategészségügyi alapkutatásokkal..

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi kutatás bizonyította a neuropszichológiai alapkutatásokba - mint a biológiai 
tudományok és az emberi lények megismerésének sarokköve - történő beruházások 
szükségességét.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 110
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 1. 

alcím: „Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség 
szolgálatában” második francia bekezdés

- Felismerés, diagnózis és ellenőrzés. A nem 
invazív vagy kismértékben invazív 
módszerekre fektetve a hangsúlyt.

- Felismerés, diagnózis és ellenőrzés. A nem 
invazív vagy kismértékben invazív 
módszerekre fektetve a hangsúlyt. A 
terápiához kapcsolódó, diagnosztikai 
eszközök élveznek elsőséget.

Or. en

Indokolás

Különösen a genetikai megbetegedéseknél, de más betegségek esetén is, a diagnosztika az 
elmúlt évek során óriást fejlődött, különösen a DNS-szekvenálás miatt. Nagy szakadék 
található azonban a diagnózis és a terápia között. A beteg szempontjából döntő fontosságú, 
hogy ne csak a diagnózist állapítsák meg, hanem a beteg kezelésben is részesüljön. Ezért kell 
elsőbbségben részesíteni azokat a kutatási tevékenységeket, amelyek e problémával 
foglalkoznak.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 111
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 1. 

alcím: „Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség 
szolgálatában” harmadik francia bekezdés

- A terápiák megfelelőségének, 
biztonságának és hatékonyságának 
prognózisa Biológiai markerek, in vivo és in 
vitro módszerek és modellek – beleértve a 
szimulációt, farmakogenomikát –, célzott 
gyógyászati megközelítések és 

- A terápiák megfelelőségének, 
biztonságának és hatékonyságának 
prognózisa. Biológiai markerek, in vivo és in 
vitro módszerek és modellek – beleértve a 
szimulációt, farmakogenomikát –, célzott 
gyógyászati megközelítések és egyéb
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állatkísérleteket kiváltó megoldások 
kifejlesztése és validálása.

állatkísérleteket kiváltó megoldások 
kifejlesztése és validálása, különösen a nem 
emberi főemlősök helyettesítésére.

Or. en

Indokolás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló jegyzőkönyv követelményei és az állatkísérletekkel 
kapcsolatos komoly európai aggodalmak miatt az EU számára elfogadhatatlan, hogy az in 
vivo módszerek és modellek fejlesztését finanszírozza. A 86/609/EGK tanácsi irányelv 23. 
cikke és a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program 7.2 (a) és (b) cikkének 
megfelelően az EU-nak állatkísérletetek kiváltó megoldásokat kell kifejleszteni és 
engedélyezni. Ezenkívül az Európai Bizottság és Tanács többször is kifejtette azt a 
véleményét, hogy csökkenteni és helyettesíteni kell a kutatásokban a nem-emberi főemlősök 
alkalmazását, így a kutatásban használt állatok védelmében tanácsi határozattal hozott 
1999/575/EK európai konvenció preambulumában. Ezért ezeket a szempontokat figyelembe 
kell venni a Keretprogramon belüli EU-finanszírozások során

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 112
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 1. 

alcím: „Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség 
szolgálatában” negyedik francia bekezdés

- Innovatív gyógyászati megközelítések és 
beavatkozás. Több betegség és 
rendellenesség esetén alkalmazható fejlett 
terápiák és technológiák további 
fejlődésének megszilárdítása és biztosítása.

- Innovatív gyógyászati megközelítések és 
beavatkozás. Több betegség és 
rendellenesség esetén, beleértve a 
gyermekeket érintőket is, alkalmazható 
fejlett terápiák és technológiák további 
fejlődésének megszilárdítása és biztosítása.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis és Péter Olajos

Módosítás: 113
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 2. 

alcím: „Kutatás az emberi egészség szolgálatában” második a) francia bekezdés (új)

- Humán etológia. Az ember és a városi, 
természeti és kulturális környezet 
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tanulmányozása.

Or. es

Indokolás

Magának az embernek, valamint a környezettel kapcsolatos reakcióinak és az ahhoz történő 
alkalmazkodásának megismerése alapvető fontosságú viselkedésének és az esetleges 
diszfunkciók megértésének céljából.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 114
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 2. 

alcím: „Kutatás az emberi egészség szolgálatában” harmadik francia bekezdés

– Átültető kutatás a fertőző betegségek 
területén. Az antimikrobiális gyógyszerekkel 
szembeni rezisztencia, a HIV/AIDS 
világméretű fenyegetése, a malária és a 
tuberkulózis valamint az újonnan fellépő 
járványok (pl. SARS és az erősen fertőző 
influenza) elleni küzdelem.

– Átültető kutatás a fertőző 
betegségek területén. Az antimikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
HIV/AIDS, malária és tuberkulózis, 
akárcsak egyéb elhanyagolt betegségek, 
mint az álomkór (humán afrikai 
trypanosomiasis), a Chagas betegség és a 
Buruli fekély) valamint az újonnan fellépő 
járványok (pl. SARS és az erősen fertőző 
influenza) elleni küzdelem. 

Or. it

Indokolás

A javaslat figyelmen kívül hagy számos jelentős fertőző betegséget, amelyek emberek millióit 
érintik a fejlődő országokban. A szegénységgel összefüggő trópusi betegségek (mint pl. a 
humán afrikai trypanosomiasis, leishmaniasis, Chagas betegség és a Buruli fekély) jelenleg 
hozzáférhető kezelési formái gyakran elavultak, toxikusak és nehezen alkalmazhatóak.  Az 
AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés által 2004. február 19-én elfogadott Állásfoglalás 
felismerte az új, hatékony, könnyen felhasználható és a fejlődő országokban megfizethető 
áron forgalmazott gyógyszerek kutatásának és kifejlesztésének szükségességét.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 115
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 2. 
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alcím: „Kutatás az emberi egészség szolgálatában” harmadik francia bekezdés

- Átültető kutatás a fertőző betegségek 
területén. Az anti-mikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
HIV/AIDS, malária és tuberkulózis, 
valamint az újonnan fellépő járványok (pl. 
SARS és a fokozottan fertőző influenza) 
elleni küzdelem. 

- Átültető kutatás a fertőző betegségek 
területén. Az anti-mikrobiális 
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia, a 
HIV/AIDS, malária és tuberkulózis, 
valamint az újonnan fellépő járványok (pl. 
SARS és a fokozottan fertőző influenza) és 
elhanyagolt betegségek elleni küzdelem. 

Or. en

Indokolás

Sok, elsősorban a fejlődő országokat érintő betegség létezik, amelyeket a átültető kutatás 
terén elhanyagolnak. Hangsúlyt kell helyezni az elhanyagolt betegségekre, mivel azok kívül 
esnek a gyógyszeripari kutatások és a fejlesztési erőfeszítések látókörén.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 116
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 2. 

alcím: „Kutatás az emberi egészség szolgálatában” negyedik francia bekezdés

– Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén. rák, kardiovaszkuláris betegség, 
diabetes/elhízás, ritka betegségek és egyéb 
krónikus betegségek (pl. osteoarthritis). 
Betegközpontú stratégiák kifejlesztése a 
megelőzés a diagnosztika és kezelés 
területén, a klinikai kutatást is beleértve. 
Betegközpontú stratégiák kifejlesztése a 
megelőzés, a diagnosztika és kezelés 
területén, a klinikai kutatást is beleértve.

– Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén. rák, tüdőbetegség, 
kardiovaszkuláris betegség, diabetes/elhízás, 
ritka betegségek, elhanyagolt betegségek, 
mint pl. a tuberkulózis és malária; és egyéb 
krónikus betegségek (pl. osteoarthritis és 
reumatikus panaszok). Betegközpontú 
stratégiák a megelőzéstől a diagnózis 
felállításáig és a kezelésig, ideértve a 
klinikai kutatásokat.

Or. nl

Indokolás

Több figyelmet kell szentelni a ritka betegségek és az elhanyagolt betegségek, mint pl. a 
tuberkulózis, malária stb. kezelésére és megelőzésére.
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Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 117
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 2. 

alcím: „Kutatás az emberi egészség szolgálatában” negyedik francia bekezdés

- Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén. rák, kardiovaszkuláris betegség, 
diabetes/elhízás, ritka betegségek és egyéb 
krónikus betegségek (pl. osteoarthritis). 
Betegközpontú stratégiák kifejlesztése a 
megelőzés, a diagnosztika és kezelés 
területén, a klinikai kutatást is beleértve.

- Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén. rák, kardiovaszkuláris betegség, 
légzőszervi betegségek, diabetes/elhízás, 
ritka betegségek és egyéb krónikus 
betegségek (pl. osteoarthritis). 
Betegközpontú stratégiák kifejlesztése a 
megelőzés, a diagnosztika és kezelés 
területén, a klinikai kutatást is beleértve.

Or. en

Indokolás

A légzőszervi betegségek gyakoribbak a cukorbetegségnél és sok más betegségnél. A WHO 
szerint a számadatok növekedést fognak mutatni az elkövetkező 15 évben (Murray, Lopez, 
1997).

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 118
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 2. 

alcím: „Kutatás az emberi egészség szolgálatában” negyedik francia bekezdés

- Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén. rák, kardiovaszkuláris betegség, 
diabetes/elhízás, ritka betegségek és egyéb 
krónikus betegségek (pl. osteoarthritis). 
Betegközpontú stratégiák kifejlesztése a 
megelőzés, a diagnosztika és kezelés 
területén, a klinikai kutatást is beleértve. 

- Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén. rák, kardiovaszkuláris betegség, 
diabetes/elhízás; reumatikus betegségek, 
ritka betegségek és egyéb krónikus 
betegségek (pl. osteoarthritis). 
Betegközpontú stratégiák kifejlesztése a 
megelőzés, a diagnosztika és kezelés 
területén, a klinikai kutatást is beleértve. 

Or. en

Indokolás

A reumatikus betegségek világszerte rendkívül elterjedtek és Európában a foglalkozási 
ártalmak 40-50%-áért felelősek. Ezért, ezen betegségekkel kapcsolatban, európai szinten, a 
kutatás területén fokozott erőfeszítésekre van szükség



PE 364.923v01-00 40/76 AM\587815HU.doc

HU

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 119
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 2. 

alcím: „Kutatás az emberi egészség szolgálatában” negyedik francia bekezdés

- Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén. rák, kardiovaszkuláris betegség, 
diabetes/elhízás, ritka betegségek és egyéb 
krónikus betegségek (pl. osteoarthritis). 
Betegközpontú stratégiák kifejlesztése a 
megelőzés, a diagnosztika és kezelés 
területén, a klinikai kutatást is beleértve. 

- Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén. rák, kardiovaszkuláris betegség, 
diabetes/elhízás; reumatikus betegségek;
ritka betegségek és egyéb krónikus 
betegségek (pl. osteoarthritis). 
Betegközpontú stratégiák kifejlesztése a 
megelőzés, a diagnosztika és kezelés 
területén, a klinikai kutatást is beleértve. 

Or. en

Indokolás

A reumatikus betegségek Európa-szerte az egészségügyi ártalmak legfőbb okozói és évente 
körülbelül több, mint 2%-os GNP csökkenéshez vezetnek. A reumatikus betegségek a 
leginkább jellemző betegségcsoportok között találhatóak Európában. Európa népességének 
körülbelül egyharmada, vagyis körülbelül 100 millióan szenvednek életük bizonyos 
szakaszában reumatikus betegségtől. Minden ötödik európai ember kezeltek már hosszútávon, 
reuma és arthritis ellen. A probléma minden korcsoportot és mindkét nemet érinti. A 
reumatikus betegségek a munkakapacitás-csökkenés fő oka. A reumatikus betegségek az 
egészségügyi problémák fő okát jelentik, amelyek az összes munkával kapcsolatos ártalmak 
40-50%-áért felelősek.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 120
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 2. 

alcím: „Kutatás az emberi egészség szolgálatában” negyedik francia bekezdés

- Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén. rák, kardiovaszkuláris betegség, 
diabetes/elhízás, ritka betegségek és egyéb 
krónikus betegségek (pl. osteoarthritis). 
Betegközpontú stratégiák kifejlesztése a 
megelőzés, a diagnosztika és kezelés 
területén, a klinikai kutatást is beleértve. 

- Átültető kutatás a súlyos betegségek 
területén. rák, kardiovaszkuláris betegség, 
diabetes/elhízás (pl. reumatikus betegségek 
és osteoarthritis). Betegközpontú stratégiák 
kifejlesztése a megelőzés, a diagnosztika és 
kezelés területén, a klinikai kutatást is 
beleértve. 
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Or. en

Indokolás

Európa népességének körülbelül egyharmada, vagyis körülbelül 100 millióan szenvednek 
életük bizonyos szakaszában reumatikus betegségtől. A reumatikus betegségek az 
egészségügyi problémák fő okát jelentik, amelyek az összes munkával kapcsolatos ártalmak 
40-50%-áért felelősek. A reumatikus betegségek Európa-szerte az egészségügyi ártalmak 
legfőbb okozói és évente körülbelül több, mint 2%-os GNP csökkenéshez vezetnek. A 
kutatásra irányuló, fokozott európai szintű erőfeszítésekre van szükség a legköltségesebb 
betegségcsoportok leküzdéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese és Vittorio Prodi

Módosítás: 121
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 2. 

alcím: „Kutatás az emberi egészség szolgálatában” negyedik a) francia bekezdés (új)

- Palliatív medicina: A jelenleg még nem 
gyógyítható betegségek 
fájdalomcsillapításra irányuló és tüneti 
kezelése, a beteg tüneteinek a lehető 
leghatékonyabb megszüntetése érdekében.

Or. en

Indokolás

Számos betegség az elkövetkezendő 7-8 év folyamán nem lesz gyógyítható. Az RFP7 lejárata 
után is emberek halnak majd meg betegségek következtében .  A palliatív medicina célja a 
szenvedés, főképpen a fájdalom, valamint az olyan tünetek, mint a szomjúság, viszketés és 
hányinger megszüntetése, amikor a betegség oka ellen már nem lehet küzdeni.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 122
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 3. 

alcím: „Az európai polgárok számára nyújtott otthoni egészségügyi szolgáltatások 
optimalizálása” első francia bekezdés

- A klinikai eredmények klinikai 
alkalmazásokba való átültetése. A klinikai 
döntéshozatal és a klinikai klinikai kutatás 

- A klinikai eredmények klinikai 
alkalmazásokba való átültetése. A klinikai 
döntéshozatal és a klinikai kutatás 
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eredményeinek klinikai gyakorlatba való 
átültetési módjának megértése, elsősorban a 
gyermekek, nők és az idősebb népesség 
sajátos szempontjainak figyelembevételével.

eredményeinek klinikai gyakorlatba való 
átültetési módjának megértése, elsősorban a 
gyermekek, nők, az idősek és a fogyatékkal 
élők sajátos szempontjainak 
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi ellátás kialakítása sokszor olyan, hogy hozzáférhetősége a fogyatékkal élők 
számára nem biztosított. Nem állnak rendelkezésre kutatások arról, hogy ezen hátrányos 
helyzetű csoportokhoz hogyan jut el az egészségügyi ellátás, vizsgálódásra van szükség ezen a 
területen.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 123
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 3. 

alcím: „Az európai polgárok számára nyújtott otthoni egészségügyi szolgáltatások 
optimalizálása” 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 
befolyásoló tényezők elemzése, beleértve a 
népesség változásainak elemzését (p. 
öregedés, mobilitás és migráció és változó 
munkahelyi körülmények). A népesség 
hátrányos helyzetű csoportjai, - ideértve a 
fogyatékkal élőket - hozzáférése az 
egészségügyi ellátáshoz.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi ellátás kialakítása sokszor olyan, hogy a fogyatékkal élők és az etnikai 
kisebbségi csoportok számára történő hozzáférhetősége nem biztosított.  Nem állnak 
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rendelkezésre kutatások arról, hogy ezen hátrányos helyzetű csoportokhoz hogyan jut el az 
egészségügyi ellátás, és vizsgálódásra van szükség ezen a területen.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt és 
Peter Liese

Módosítás: 124
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 1. pont: „Egészségügy”, „Tevékenységek” alpont, 3 a. 

alcím (új)
• Állatkísérleteket kiváltó stratégiák és a 

nem állatokon végzett kísérleti eljárások
- Fokozott kutatás az állatkísérletek 
alternatíváinak fejlesztése és jóváhagyása 
területén. Az állatkísérleteket kiváltó  
stratégiák, és különösen a nem állatokon 
végzett kísérleti eljárások humán és 
állatgyógyászati vakcinakísérletek, a 
toxikológiai és gyógyszerbiztonsági 
kísérletek céljából és egyéb kutatási 
területeken. Különös figyelmet kell 
szentelni a nem emberi főemlősök 
helyettesítésének.

Or. en

Indokolás

Az állatok védelméről és jólétéről szóló Jegyzőkönyv,  a 86/609/EGK tanácsi irányelv 23. 
cikke és a 6. közösségi környezetvédelmi cselekvési program 7.2 cikke (a) és (b) pontja 
értelmében, az állatkísérleteket kiváltó stratégiák fejlesztését és validálását, valamint 
különösen a nem állatokon végzett kísérleti eljárásokat az egészséggel és az orvosbiológiai 
kutatásokkal kapcsolatos tevékenységek közé kell sorolni. 

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt és 
Peter Liese

Módosítás: 125
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 2. pont: „Élelmiszerek, mezőgazdaság és 

biotechnológia”, „Célkitűzések” alpont

Az európai tudásalapú biogazdaság 
felépítése a tudomány, az ipar és más 

Az európai tudásalapú biogazdaság 
felépítése a tudomány, az ipar és más 
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érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével, az 
új és kialakulóban lévő kutatási lehetőségek 
kiaknázásával, amelyek választ keresnek 
korunk társadalmi és gazdasági kihívásaira:  
a biztonságosabb, egészségesebb és jobb 
minőségű élelmiszer és a megújuló biológiai 
erőforrások felhasználása és előállítása iránti 
egyre növekvő igényre; a járványos 
állatbetegségek és a zoonózis, valamint az 
élelmiszerekkel összefüggő 
rendellenességek egyre növekvő 
kockázataira; a mezőgazdasági és halászati 
termelés fenntarthatóságának és 
biztonságosságának a különösen az 
éghajlatváltozás miatti veszélyeztetettségére; 
valamint a jó minőségű élelmiszerek iránti 
egyre növekvő kereslet, az állatjólét és a 
vidék szempontjainak figyelembevételével.

érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével, az 
új és kialakulóban lévő kutatási lehetőségek 
kiaknázásával, amelyek választ keresnek 
korunk társadalmi és gazdasági kihívásaira:  
a biztonságosabb, egészségesebb és jobb 
minőségű élelmiszer és a megújuló biológiai 
erőforrások felhasználása és előállítása iránti 
egyre növekvő igényre; a járványos 
állatbetegségek és a zoonózis, valamint az 
élelmiszerekkel összefüggő 
rendellenességek egyre növekvő 
kockázataira; a mezőgazdasági és halászati 
termelés fenntarthatóságának és 
biztonságosságának a különösen az 
éghajlatváltozás miatti veszélyeztetettségére; 
valamint növekvő aggodalmak az állatok 
jólétével és egészségével kapcsolatban az 
élelmiszeripar terén, különös tekintettel az 
állatok tartására, a gondozásra, a 
szaporításra, a szállításra és a levágásra.

Or. en

Indokolás

A „jó minőségű élelmiszerek iránti növekvő kereslet” kifejezés már szerepel az első 
kihívásnál, ezért az utolsó mondat utolsó részét kell oda beilleszteni. A biztonságosabb, 
egészségesebb és jobb minőségű élelmiszer biztosítására és az állatjóléttel és az élelmiszerek 
származásával kapcsolatos általános aggodalmak kezelésére további kutatásokra van szükség 
a gyártási rendszereknek az állategészségügyre kifejtett hatása tekintetében, valamint az 
állatjólét fejlesztésére az élelmiszeripar területén.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 126
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 3. pont: „Információs és kommunikációs 

technológiák”, „Indoklás” alpont (2) bekezdés

A rohamosan növekvő gazdasági és 
társadalmi elvárások, valamint az IKT egyre 
fokozódó elterjedése a mindennapi életben 
és a technikai határok tágításának igénye 
együtt egyre terjedelmesebb kutatási 
menetrendet követelnek. A technológiát 
közelebb hozni az emberek és a szervezetek 

A rohamosan növekvő gazdasági és 
társadalmi elvárások, valamint az IKT egyre 
fokozódó elterjedése a mindennapi életben 
és a technikai határok tágításának igénye 
együtt egyre terjedelmesebb kutatási 
menetrendet követelnek. A technológiát 
közelebb hozni az emberek és a szervezetek 
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szükségleteihez annyit tesz:  a 
technológiákat egyszerűen használhatóvá, 
elérhetővé és megfizethetővé tenni; olyan új 
IKT alapú alkalmazásokat, megoldásokat és 
szolgáltatásokat kifejleszteni, amelyek 
megbízhatóak, hibamentesek és 
alkalmazkodnak a felhasználók egyéni 
igényeihez és elvárásaihoz. A „többet 
kevesebbért” elvárás által vezéreltetve az 
IKT kutatói világszintű versenyben vannak a 
további miniatürizálás, a számítási, 
kommunikációs és médiatechnológiák 
konvergenciája, valamint a többi kapcsolódó 
tudománnyal és kutatási területtel való 
konvergencia irányítása és a tanulni és 
fejlődni képes rendszerek kifejlesztése 
területén. A tevékenységek e sokrétűségéből 
egy új technológiai hullám látszik 
kibontakozni. Az IKT-re irányuló kutatási 
tevékenység továbbá a tudomány és a 
technológia területeinek szélesebb skálájára 
támaszkodik, és figyelembe veszi a biológia 
és az élettudományok, a pszichológia, a 
pedagógia, a kognitív tudományok és a 
társadalomtudományok eredményeit is.

szükségleteihez annyit tesz:  a 
technológiákat egyszerűen használhatóvá, 
elérhetővé és megfizethetővé, valamint 
mindenki számára - ideértve a fogyatékkal
élőket - elérhetővé tenni; olyan új IKT alapú 
alkalmazásokat, megoldásokat és 
szolgáltatásokat kifejleszteni, amelyek 
megbízhatóak, hibamentesek és 
alkalmazkodnak a felhasználók egyéni 
igényeihez és elvárásaihoz. A „többet 
kevesebbért” elvárás által vezéreltetve az 
IKT kutatói világszintű versenyben vannak a 
további miniatürizálás, a számítási, 
kommunikációs és médiatechnológiák 
konvergenciája, valamint a többi kapcsolódó 
tudománnyal és kutatási területtel való 
konvergencia irányítása és a tanulni és 
fejlődni képes rendszerek kifejlesztése 
területén. A tevékenységek e sokrétűségéből 
egy új technológiai hullám látszik 
kibontakozni. Az IKT-re irányuló kutatási 
tevékenység továbbá a tudomány és a 
technológia területeinek szélesebb skálájára 
támaszkodik, és figyelembe veszi a biológia 
és az élettudományok, a pszichológia, a 
pedagógia, a kognitív tudományok és a 
társadalomtudományok eredményeit is.

Or. en

Indokolás

A fogyatékkal élők hozzáférése az információs társadalomhoz kétségtelenül alapvető 
fontosságú a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok társadalmi befogadását célzó 
lisszaboni célkitűzések teljesítése érdekében. E tekintetben az EFA úgy véli, hogy a 
Keretprogram által egy kétágú megközelítés elfogadása szükséges, amely magában foglalja 
mind a segítő technológiák (AT), mind a mindenki számára történő tervezés elveit.   
Az e területen végbemenő gyors ütemű innováció és változások miatt alapvető fontosságú, 
hogy a fogyatékkal élő felhasználók perspektíváit és hozzájárulásait horizontálisan 
integrálják az információs társadalommal kapcsolatos projektek többségén belül, mind az 
árukkal/eszközökkel kapcsolatos IKT  innovációk és szolgáltatások, mind a segítő 
technológiák és az univerzális tervezés közti kölcsönhatás tekintetében.
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Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 127
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 3. pont: „Információs és kommunikációs 

technológiák”, „Indoklás” alpont (4) bekezdés

Az IKT-ra irányuló kutatási tevékenységek 
egy átfogó és holisztikus stratégián keresztül 
szorosan kapcsolódnak az IKT 
kibontakoztatására irányuló politikai 
cselekvésekhez és a szabályozó 
intézkedésekhez. A prioritások 
meghatározása kiterjedt konzultációkat 
követően történt, amelyekbe bekapcsolódott 
több európai technológiai platform és ipari 
kezdeményezés többek között a 
nanoelektronika, a beágyazott rendszerek, a 
mobil hírközlés, az elektronikus média, a 
robotika és a szoftverek, a szolgáltatások és 
a számítóhálózatok (Gridek) területéről. 

Az IKT-ra irányuló kutatási tevékenységek 
egy átfogó és holisztikus stratégián keresztül 
szorosan kapcsolódnak az IKT 
kibontakoztatására irányuló politikai 
cselekvésekhez és a szabályozó 
intézkedésekhez. A prioritások 
meghatározása kiterjedt konzultációkat 
követően történt, amelyekbe bekapcsolódott 
több európai technológiai platform és ipari 
kezdeményezés többek között a 
nanoelektronika, a beágyazott rendszerek, a 
mobil hírközlés, az elektronikus média, a 
robotika és a szoftverek, a szolgáltatások és 
a számítóhálózatok (Gridek) és Európa 
magas szintű számítástechnikai 
kapacitásának növelése céljából tervezett 
releváns infrastruktúra (GÉANT és GRID). 
területéről.

Or. pt

Indokolás

A GÉANT-ot, a nagysebességű hálózatokat és a GRID technológiákat teljes mértékben 
támogatni kell, mivel azok a keretprogramok keretében finanszírozott kutatások  fő 
eredményeinek tekinthetők, illetve mivel azok a világszintű IKT-k frontvonalát képviselik -
amely státuszt nem szabad kockáztatni.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 128
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz 3. pont: „Információs és kommunikációs technológiák”, 

„Tevékenységek” alpont, „Alkalmazások kutatása” alcím, első francia bekezdés

- A társadalmi kihívásokra választ adó IKT: 
A közérdekű területek rendszereinek és 
szolgáltatásainak minőségi, hatékonysági és 
hozzáférhetőségi szempontból, valamint a 
társadalmi integráció szempontjából történő 

- A társadalmi kihívásokra választ adó IKT: 
A közérdekű területek rendszereinek és 
szolgáltatásainak minőségi, hatékonysági és 
hozzáférhetőségi szempontból, valamint a 
társadalmi integráció szempontjából történő 
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fejlesztése; felhasználóbarát alkalmazások; 
új technológiák és kezdeményezések – mint 
például a saját lakókörnyezetben való 
életvitel segítése – integrálása.

fejlesztése, különös tekintettel a hátrányos 
helyzetű csoportokra, ideértve a 
fogyatékosok IKT- hozzáférését,
felhasználóbarát alkalmazások; új 
technológiák és kezdeményezések – mint 
például a saját lakókörnyezetben való 
életvitel segítése – integrálása.

Or. en

Indokolás

A fogyatékkal élők hozzáférése az információs társadalomhoz kétségtelenül alapvető 
fontosságú a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadását célzó lisszaboni 
célkitűzések teljesítése érdekében.  E tekintetben az EFA úgy véli, hogy egy, a Keretprogram 
általi kétrétű megközelítés elfogadása szükséges, amely magában foglalja mind a segítő 
technológiák (AT) és a „mindenki számára történő tervezés” elveit.

Az e területen végbemenő gyors ütemű innováció és változások miatt alapvető fontosságú, 
hogy a fogyatékos felhasználók perspektíváit és hozzájárulásait horizontálisan integrálják az 
információs társadalommal kapcsolatos projektek többségén belül, mind az 
árukkal/eszközökkel kapcsolatos IKT innovációk és szolgáltatások, mind a segítő technológiák 
és az univerzális tervezés közti kölcsönhatás tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 129
I. Melléklet, I. rész, „Témák” szakasz, 6. pont: „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)”, „Tevékenységek” alpont, „Éghajlatváltozás, szennyezés és kockázatok”
alcím, első francia bekezdés

– A környezetre és az éghajlatra 
nehezedő nyomás:  Az éghajlati és földtani 
rendszer működése; alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések; levegő-, 
talaj- és vízszennyezés; a légkör 
összetételében és a vízkörforgásban beálló 
változások; az éghajlat, a földfelszín és az 
óceán kölcsönhatásai; a biológiai 
sokféleségre és az ökológiai rendszerekre 
gyakorolt hatások.

– A környezetre és az éghajlatra 
nehezedő nyomás:  annak tanulmányozása, 
hogyan változott az éghajlat a múltban (a 
"paleontológiai éghajlat”); Az éghajlat Az 
éghajlati és földtani rendszer működése; 
alkalmazkodási és hatáscsökkentési 
intézkedések; levegő-, talaj- és 
vízszennyezés; a légkör összetételében és a 
vízkörforgásban beálló változások; az 
éghajlat, a földfelszín és az óceán 
kölcsönhatásai; a biológiai sokféleségre és 
az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatások.
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Or. pt

Indokolás

Az éghajlat múltbéli változásainak tanulmányozása a jelenlegi éghajlati változások 
megértésének eszközeként különösen fontos, és lehetővé teszi az emberi tevékenységekből 
származó változásoknak a természetes fluktuációból származó változásoktól való 
megkülönböztetését.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 130
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont „Éghajlatváltozás, szennyezés és kockázatok” 
alcím első francia bekezdés 

– A környezetre és az éghajlatra 
nehezedő nyomás:  Az éghajlati és földtani 
rendszer működése; alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések; levegő-, 
talaj- és vízszennyezés; a légkör 
összetételében és a vízkörforgásban beálló 
változások; az éghajlat, a földfelszín és az 
óceán kölcsönhatásai; a biológiai 
sokféleségre és az ökológiai rendszerekre 
gyakorolt hatások.

– A környezetre és az éghajlatra 
nehezedő nyomás:  Az éghajlati és földtani 
rendszer működése; az éghajlati változások 
okai, alkalmazkodási és hatáscsökkentési 
intézkedések; levegő-, talaj- és 
vízszennyezés; a légkör összetételében és a 
vízkörforgásban beálló változások; az 
éghajlat, a földfelszín és az óceán 
kölcsönhatásai; a mezőgazdaság és az 
éghajlati változások közötti kapcsolat és a 
biológiai sokféleségre és az ökológiai 
rendszerekre gyakorolt hatások.

Or. es

Indokolás

Szélesebb hatókörű tudományos ismeretek szükségesek a mezőgazdasági termelés alatt álló 
földnek az éghajlatváltozásban betöltött szerepével kapcsolatban, a szén, földben történő 
megkötése tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt, Peter Liese

Módosítás: 131
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont „Éghajlatváltozás, szennyezés és kockázatok” 
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alcím második francia bekezdés 

- Környezet és egészség: A környezeti 
ártalomkeltők és az emberi egészség 
kölcsönhatása, beleértve a források, a beltéri 
környezettel való kapcsolódások, valamint 
az újonnan felmerülő kockázati tényezők 
hatásainak azonosítását is; a toxikus 
anyagokra –ideértve az állatkísérleteket 
kiváltó megoldásokat; vonatkozó integrált 
kockázatelemzési módszerek, beleértve az 
állatkísérleteket kiváltó megoldásokat is; a 
környezeti egészségi kockázatok és mutatók 
számszerű kifejezése és költség-haszon 
elemzése a megelőzési stratégiákhoz való 
felhasználásra.

- Környezet és egészség:  A környezeti 
ártalomkeltők és az emberi egészség 
kölcsönhatása, beleértve a források, a beltéri 
környezettel való kapcsolódások, valamint 
az újonnan felmerülő kockázati tényezők 
hatásainak azonosítását is; a toxikus 
anyagokra vonatkozó integrált, nem 
állatokkal kapcsolatos kockázatelemzési 
módszerek, beleértve az állatkísérleteket 
kiváltó megoldásokat is; a környezeti 
egészségi kockázatok és mutatók számszerű 
kifejezése és költség-haszon elemzése a 
megelőzési stratégiákhoz való 
felhasználásra.

Or. en

Indokolás

Az állatok védelméről és jólétéről szóló Jegyzőkönyv követelményei, az Európába, az 
állatkísérletekkel kapcsolatban mutatkozó komoly általános aggodalom és az előterjesztett, 
vegyszerekkel kapcsolatos, a nem-állatokon végzendő kísérleteket támogató EU rendelet 
célkitűzésének figyelembevételével az EU számára elfogadhatatlan további in vivo toxicitási 
kísérleti módszerek fejlesztése és használata. Az állatok védelméről és jólétéről szóló 
Jegyzőkönyv, a 86/609/EGK tanácsi irányelv 23. cikke és a Hatodik közösségi 
környezetvédelmi cselekvési program 7.2 cikke (a) és (b) pontja értelmében az 
állatkísérleteket azok alternatíváival kell felváltani.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 132
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont „Éghajlatváltozás, szennyezés és kockázatok” 
alcím harmadik francia bekezdés 

– Természeti veszélyek:  A geológiai 
(például földrengés, vulkanikus 
tevékenység, szökőár) és az éghajlati 
(például vihar, árvíz) veszélyforrásokból 
származó katasztrófákhoz kapcsolódó 
előrejelzések és integrált veszélyességi, 
sebezhetőségi és kockázati elemzések 
fejlesztése; korai előrejelző rendszerek 

– Természeti veszélyek:  A geológiai 
(például földrengés, vulkanikus 
tevékenység, szökőár) és az éghajlati 
(például vihar, aszály és árvíz) 
veszélyforrásokból származó 
katasztrófákhoz kapcsolódó előrejelzések és 
integrált veszélyességi, sebezhetőségi és 
kockázati elemzések fejlesztése; korai 
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kialakítása és a megelőző és hatáscsökkentő 
stratégiák továbbfejlesztése.

előrejelző rendszerek kialakítása és a 
megelőző és hatáscsökkentő stratégiák 
továbbfejlesztése.

Or. pt

Indokolás

Mivel a Föld folyamatosan melegszik, az aszályok okozta hatások megelőzésének és 
enyhítésének módjaira irányuló kutatás területén a támogatás nyújtása kiemelkedő 
fontosságú.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 133
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont „Éghajlatváltozás, szennyezés és kockázatok” 
alcím harmadik francia bekezdés 

- Természeti veszélyek: A geológiai (például 
földrengés, vulkanikus tevékenység, 
szökőár) és az éghajlati (például vihar, árvíz) 
veszélyforrásokból származó 
katasztrófákhoz kapcsolódó előrejelzések és 
integrált veszélyességi, sebezhetőségi és 
kockázati elemzések fejlesztése; korai 
előrejelző rendszerek kialakítása és a 
megelőző és hatáscsökkentő stratégiák 
továbbfejlesztése.

- Természeti veszélyek: A geológiai (például 
földrengés, vulkanikus tevékenység, 
szökőár) és az éghajlati (például vihar, árvíz) 
veszélyforrásokból származó 
katasztrófákhoz kapcsolódó előrejelzések és 
integrált veszélyességi, sebezhetőségi és 
kockázati elemzések fejlesztése; korai 
előrejelző rendszerek kialakítása és a 
megelőző és hatáscsökkentő stratégiák 
továbbfejlesztése és az érintett területeket 
érintő társadalmi-gazdasági hatások 
felmérése.

Or. es

Indokolás

A természeti katasztrófákkal kapcsolatos legfontosabb feladatok egyike az efféle 
katasztrófáknak a gazdasági tevékenység kontinuitására, illetve a népesség jólétére gyakorolt 
hatásának a felmérése. Nem lenne értelme többet megtudni a természeti katasztrófákról, ha az 
nem eredményezné az érintett területek jobb védelmét.
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Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 134
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont „Fenntartható erőforrás-gazdálkodás” alcím 
első francia bekezdés 

- A természetes és az ember által létrehozott 
erőforrások megőrzése és a velük való 
fenntartható gazdálkodás: ökorendszerek, 
vízbázis-gazdálkodás; hulladékgazdálkodás 
és megelőzés; a biológiai sokféleség 
védelme és kezelése, talajvédelem, a 
tengerfenék és a part menti területek 
védelme, az elsivatagosodással és a földek 
minőségének romlásával szembeszálló 
megközelítések; erdőgazdálkodás; a városi 
környezettel való fenntartható gazdálkodás 
és tervezés, adatkezelési és információs 
szolgáltatások; a természetes folyamatok 
elemzése és előre becslése.

- A természetes és az ember által létrehozott 
erőforrások megőrzése és a velük való 
fenntartható gazdálkodás: ökorendszerek, 
vízbázis-gazdálkodás; hulladékgazdálkodás 
és megelőzés; a biológiai sokféleség 
védelme és kezelése, talajvédelem, a 
tengerfenék és a part menti területek 
védelme, az elsivatagosodással és a földek 
minőségének romlásával szembeszálló 
megközelítések; tájvédelem, 
erdőgazdálkodás; a városi környezettel való 
fenntartható gazdálkodás és tervezés, 
történelmi és kulturális örökségek, 
adatkezelési és információs szolgáltatások; a 
természetes folyamatok elemzése és előre 
becslése A városfejlesztés és a 
mezőgazdasági politikák 
hatásvizsgálatának kritériumai.

Or. en

Indokolás

A környezet tanulmányozását, valamint a kapcsolódó politikákat holisztikus szemszögből kell 
megközelíteni.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 135
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont „Környezetvédelmi technológiák” alcím első 
francia bekezdés 

- A természetes és az ember által létrehozott 
környezetre irányuló megfigyelés, 
megelőzés, hatáscsökkentés, alkalmazkodás, 
szennyeződésmentesítés és helyreállítás 
környezetvédelmi technológiái: A vizekre, 

- A természetes és az ember által létrehozott 
környezetre irányuló megfigyelés, 
szimuláció, megelőzés, hatáscsökkentés, 
alkalmazkodás, szennyeződésmentesítés és 
helyreállítás környezetvédelmi technológiái: 
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az éghajlatra, a levegőre, a tengeri, városi és 
vidéki környezetre, a talajra, a hulladékok 
kezelésére, az újrafeldolgozásra, a tiszta 
gyártási folyamatokra, a vegyi anyagok 
biztonságára, a kulturális örökség és az 
épített környezet védelmére vonatkozóan.

A vizekre, az éghajlatra, a levegőre, a 
tengeri, városi és vidéki környezetre, a 
talajra, a hulladékok kezelésére, az 
újrafeldolgozásra, a tiszta gyártási 
folyamatokra, a vegyi anyagok biztonságára 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A szimuláció (mikro és makro) fő kutatási eszközként szolgál a környezetvédelmi 
megoldások tervezése és a problémák előjelzése terén.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 136
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont „Környezetvédelmi technológiák” alcím első a 
francia bekezdés (új)

- A kulturális örökség - ideértve az emberi 
lakóhelyeket – védelme, megőrzése és 
megerősítése: továbbfejlesztett kárfelmérés 
a kulturális örökséggel kapcsolatban, 
innovatív megőrzési stratégiák kialakítása, 
a kulturális örökség, a városi környezetbe 
történő integrációjának elősegítése.

Or. en

Indokolás

A kulturális kutatás során eddig felfedezett környezetvédelmi technológiákat eddig más 
területeken hasznosították.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 137
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont „Környezetvédelmi technológiák” alcím 
második francia bekezdés
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- A technológiák értékelése, ellenőrzése és 
vizsgálata: A folyamatok, technológiák és 
termékek környezeti kockázat- és életciklus-
elemzésére szolgáló módszerek és eszközök; 
a fenntartható vegyiparral, illetőleg a 
vízellátással és a szennyvízzel foglalkozó
platform támogatása1; egy jövőbeni európai 
környezetvédelmi technológai ellenőrzési és 
vizsgálati program tudományos és 
technológiai vonatkozásai

- A technológiák értékelése, ellenőrzése és 
vizsgálata: A folyamatok, technológiák és 
termékek környezeti kockázat- és életciklus-
elemzésére szolgáló módszerek és eszközök; 
a fenntartható vegyiparral, erdészeti 
technológiákkal, illetőleg a vízellátással és a 
szennyvízzel foglalkozó platform 
támogatása;2 egy jövőbeni európai 
környezetvédelmi technológai szimulációs,
ellenőrzési és vizsgálati program 
tudományos és technológiai vonatkozásai

Or. en

Indokolás

A szimuláció (mikro és makro) fő kutatási eszközként szolgál a környezetvédelmi megoldások 
tervezése és a problémák előjelzése terén.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 138
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont „Környezetvédelmi technológiák” alcím 
második francia bekezdés

– A technológiák értékelése, ellenőrzése 
és vizsgálata: A folyamatok, technológiák és 
termékek környezeti kockázat- és életciklus-
elemzésére szolgáló módszerek és eszközök; 
a fenntartható vegyiparral, illetőleg a 
vízellátással és a szennyvízzel foglalkozó 
platform támogatása;egy jövőbeni európai 
környezetvédelmi technológai ellenőrzési és 
vizsgálati program tudományos és 
technológiai vonatkozásai

– A technológiák értékelése, ellenőrzése 
és vizsgálata: A folyamatok, technológiák és 
termékek környezeti kockázat- és életciklus-
elemzésére szolgáló módszerek és eszközök; 
a fenntartható vegyiparral, illetőleg a 
vízellátással és a szennyvízzel foglalkozó 
platform támogatása;egy jövőbeni európai 
környezetvédelmi technológai ellenőrzési és 
vizsgálati program tudományos és 
technológiai vonatkozásai; a sótalanítási 
technológiák értékelése és hatása a tengeri 

  
1 Ezen európai technológiai platformok kutatási menetrendjeit figyelembe veszik a különböző 
tevékenységek során.

2 Ezen európai technológiai platformok kutatási menetrendjeit figyelembe veszik a különböző 
tevékenységek során.
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környezet és a talaj tekintetében.

Or. es

Indokolás

Ezen módosításban a hangsúlyt a tengervíz sótalanítása – előnyökkel és hátrányokkal járó, 
ígéretes technológia - sajátosságai mélyebb tanulmányozásának fontosságára helyezték.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 139
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont „Környezetvédelmi technológiák” alcím 
második a francia bekezdés (új)

- Matematikai módszerek a mérgezőanyag 
kibocsátások mérésére: a mérgező 
gázokhoz gazdasági értékeket rendelő 
modellek kifejlesztése, környezetvédelmi 
számvitel.

Or. es

Indokolás

További erőfeszítésekre van szükség olyan matematikai modellek kifejlesztésére, amelyek a 
jövőben lehetővé teszik a környezetszennyezéshez értékek hozzárendelését, azzal a céllal, hogy 
egy egyszerű könyvelési egységként a környezetszennyezés megjeleníthető legyen a 
könyvelésben, amely által az egyéb eszközök is fejleszthetővé válnak.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 140
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont új alcím

Biológiai sokféleség:
- A biológiai sokféleség védelme és az azzal  
kapcsolatos fenntartható gazdálkodás; a 
közepes- és hosszútávú irányzatok 
értékelése; a biológiai sokféleség 
változásainak környezetvédelmi és 
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társadalmi hatása , valamint a társadalom 
és a biológiai sokféleség közti 
összefüggések.

Or. fr

Indokolás

Az ökorendszerünk  ezredfordulós értékelése rávilágított arra, hogy a  gazdálkodás helytelen 
gyakorlata miatt csökkent a biológiai sokféleség. A biológiai sokféleség ezen csökkenése az 
emberi történelemben példátlan méreteket ölt és európai szinten komoly kutatási 
erőfeszítéseket sürget. 

A biológiai sokféleség terén mutatkozó komoly kutatási szükségletek nemzetközi 
kötelezettségeinkből származnak, ideértve az éghajlatváltozásról szóló ENSZ-
keretegyezményt (UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyvet, valamint a biológiai sokféleségről 
szóló ENSZ-egyezményt.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás: 141
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 6. pont „Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is)” „Tevékenységek" alpont új alcím

- Biológia sokféleség: 
a biológiai sokféleség védelme, 
helyreállítása és az azzal kapcsolatos 
fenntartható gazdálkodás; a közepes- és 
hosszútávú irányzatok értékelése és 
előrejelzése, ideértve a biológiai sokféleség 
védelmével, helyreállításával és az azzal 
kapcsolatos fenntartható gazdálkodás; a 
biológiai sokféleség változásainak 
környezetvédelmi és társadalmi hatás, 
valamint a társadalom és a biológiai 
sokféleség közti összefüggések.

Or. fr

Indokolás

Számos tanulmány rámutatott a biológiai sokféleség csökkenésére, amely a növény és 
állatvilág veszélyeztetett példányainak egyre növekvő számában nyilvánul meg. Az ok részben 
a helytelen gazdálkodásban, legfőképpen azonban az emberi tevékenységből származó 
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környezetszennyezés számtalan formájában rejlik. A biológiai sokféleség ezen csökkenése az 
emberi történelemben példátlan méreteket ölt és európai szinten komoly kutatási 
erőfeszítéseket sürget.
A biológiai sokféleség terén mutatkozó komoly kutatási szükségletek nemzetközi 
kötelezettségeinkből erednek, ideértve az éghajlatváltozásról szóló ENSZ- keretegyezményt 
(UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyvet, valamint a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-
egyezményt.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 142
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 7. pont „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)” 

„Célkitűzések” alpont

A technológiai fejlődésre alapozva integrált, 
környezetbarátabb és „intelligensebb” 
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 vezető szerep biztosítása és 
tovább javítása 

A technológiai fejlődésre alapozva integrált, 
környezetbarátabb és „intelligensebb” 
páneurópai, a fogyatékkal élők számára is 
hozzáférhető közlekedési rendszerek 
kifejlesztése minden polgár és a társadalom 
javára, a környezet és a természeti 
erőforrások tiszteletben tartásával; továbbá 
az európai iparágak által a nemzetközi 
piacon elért vezető szerep biztosítása és
tovább javítása

Or. en

Indokolás

A fogyatékkal élők hozzáférése az általános közlekedési szolgáltatásokhoz központi 
fontossággal bír a legtöbb tagállam közlekedéspolitikája területén.  Lehetőség nyílik ezen a 
területen az európai kutatási és fejlesztési kezdeményezések számára  a fejlesztések 
támogatására és összehasonlító adatok - például a hozzáférhető közlekedés költség/haszon 
elemzése - rendelkezésre bocsátására, amelyek a hozzáférhető tervezés tekintetében a 
területnek szélesebb társadalmi jelentőséget tulajdonítanak, valamint továbbfejlesztett és 
innovatív megoldásokat tartalmaznak.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 143
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 7. pont „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)” 

„Indoklás” alpont (3) bekezdés
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Az európai technológiai platformok által 
kidolgozott kutatási menetrendek 
alátámasztják azt az igényt, hogy olyan új, 
„közlekedési rendszerekben” gondolkodó 
nézőpontot célszerű képviselni, amely 
figyelembe veszi az egyes járműféleségek, 
közlekedési hálózatok és közlekedési 
szolgáltatások igénybevételének 
kölcsönhatásait, ami csak európai szinten 
alakítható ki. A kutatás-fejlesztési költségek 
mindezeken a területeken jelentős mértékben 
emelkednek, és az EU-szintű együttműködés 
alapvető fontosságú ahhoz, hogy a különféle 
KTF-szereplők elérjék azt a „kritikus 
tömeget”, amely a méretből és a 
multidiszciplinaritásból eredő kihívásokra 
költséghatékony módon tud válaszolni, 
valamint ahhoz, hogy az iparág megfeleljen 
a kibővített Unió jövőjének nagy politikai, 
technológiai és társadalmi-gazdasági 
kihívásainak, mint amilyen például a jövő 
„tiszta és biztonságos járműjére” vonatkozó 
elképzelés, a rendszerek együttműködési 
képessége és az intermodalitás (különös 
tekintettel a vasútra), a megfizethetőség, a 
biztonság, a kapacitás, a védelem és a 
környezeti hatások. A Galileo rendszert és 
alkalmazásait támogató technológiák 
fejlesztése ugyancsak fontos az európai 
szakpolitikák végrehajtása szempontjából.

Az európai technológiai platformok által 
kidolgozott kutatási menetrendek 
alátámasztják azt az igényt, hogy olyan új, 
„közlekedési rendszerekben” gondolkodó 
nézőpontot célszerű képviselni, amely 
figyelembe veszi az egyes járműféleségek, 
közlekedési hálózatok és közlekedési 
szolgáltatások igénybevételének 
kölcsönhatásait, ami csak európai szinten 
alakítható ki. A kutatás-fejlesztési költségek 
mindezeken a területeken jelentős mértékben 
emelkednek, és az EU-szintű együttműködés 
alapvető fontosságú ahhoz, hogy a különféle 
KTF-szereplők elérjék azt a „kritikus 
tömeget”, amely a méretből és a 
multidiszciplinaritásból eredő kihívásokra 
költséghatékony módon tud válaszolni, 
valamint ahhoz, hogy az iparág megfeleljen 
a kibővített Unió jövőjének nagy politikai, 
technológiai és társadalmi-gazdasági 
kihívásainak, mint amilyen például a jövő 
„tiszta és biztonságos járműjére” vonatkozó 
elképzelés, a rendszerek együttműködési 
képessége és az intermodalitás (tekintettel a 
fogyatékkal élők által hozzáférhető 
járművekre, infrastruktúrára és 
tájékoztatásra), különös tekintettel a közúti 
és vasúti közlekedésre a megfizethetőség, a 
biztonság, a kapacitás, a védelem és a 
környezeti hatások.  Kutatási finanszírozást 
szánnak továbbá a közlekedési 
infrastruktúra és az olyan járművek új és 
továbbfejlesztett megoldásai részére, 
amelyek teljes mértékben hozzáférhetőek a 
fogyatékkal élők számára, illetve az 
idősebbek és a közlekedést általában 
igénybe vevők is élvezhetik a hasznát. A 
Galileo rendszert és alkalmazásait támogató 
technológiák fejlesztése ugyancsak fontos az 
európai szakpolitikák végrehajtása 
szempontjából.

Or. en
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Indokolás

A közúti közlekedés  még mindig a közlekedés nagy részét alkotja és jelentősége - különösen 
a tömegközlekedési vonatkozásai - nem elhanyagolható.  A fogyatékkal élők hozzáférése az 
általános közlekedési szolgáltatásokhoz központi fontossággal bír a legtöbb EU tagállam 
közlekedéspolitikája területén.  Lehetőség nyílik ezen a területen az európai kutatási és 
fejlesztési kezdeményezések számára  a fejlesztések támogatására és összehasonlító adatok -
például a hozzáférhető közlekedés költség/haszon elemzésének - rendelkezésre bocsátására, 
amelyek a hozzáférhető tervezés tekintetében a területnek szélesebb társadalmi jelentőséget 
tulajdonítanak, valamint továbbfejlesztett és innovatív megoldásokat tartalmaznak.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 144
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 7. pont „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)” 

„Tevékenységek” alpont „Repüléstechnika és légi közlekedés" alcím harmadik francia 
bekezdés

- A fogyasztók elégedettségének és 
biztonságának biztosítása: az utasok 
kényelmének javítása, innovatív fedélzeti 
szolgáltatások és hatékonyabb utaskezelés; a 
légi közlekedés valamennyi biztonsági 
vonatkozásának javítása; nagyobb 
repülőgép-választék a széles testű gépektől a 
kisméretű járművekig. 

- A fogyasztók elégedettségének és 
biztonságának biztosítása: az utasok 
kényelmének javítása, innovatív fedélzeti 
szolgáltatások és hatékonyabb utaskezelés 
minden utas, ideértve a fogyatékkal élőket 
is; a légi közlekedés valamennyi biztonsági 
vonatkozásának javítása; nagyobb 
repülőgép-választék a széles testű gépektől a 
kisméretű járművekig, valamint 
továbbfejlesztett tervezés a repülőgépek, a 
fogyatékkal élők általi hozzáférhetőségére, 
amely a fogyatékkal élők képviseleti 
szervezeteivel történő konzultáció során 
kerül kialakításra.

Or. en

Indokolás

A fogyatékkal élők hozzáférése az általános közlekedési szolgáltatásokhoz központi 
fontossággal bír a legtöbb EU tagállam közlekedéspolitikája területén.   Lehetőség nyílik ezen 
a területen az európai kutatási és fejlesztési kezdeményezések számára  a fejlesztések 
támogatására és összehasonlító adatok - például a hozzáférhető közlekedés költség/haszon 
elemzéseinek - rendelkezésre bocsátására, amelyek a hozzáférhető tervezés tekintetében a 
területnek szélesebb társadalmi jelentőséget tulajdonítanak, valamint továbbfejlesztett és 
innovatív megoldásokat tartalmaznak.
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Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 145
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 7. pont „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)” 

„Tevékenységek” alpont „Repüléstechnika és légi közlekedés" alcím hatodik francia bekezdés

-Úttörő szerep a jövő légi közlekedésében: a 
repüléssel kapcsolatos hosszabb távú 
kihívások megválaszolása a technológiák 
gyökeresebb, környezetileg hatékony, 
innovatív, a légi közlekedést jelentős 
mértékben előrelendítő ötvözésével.

-Úttörő szerep a jövő légi közlekedésében: a 
repüléssel kapcsolatos hosszabb távú 
kihívások megválaszolása a technológiák 
gyökeresebb, környezetileg hatékony, 
innovatív, - ideértve a fogyatékkal élők 
általi hozzáférést - a légi közlekedést 
jelentős mértékben előrelendítő ötvözésével.

Or. en

Indokolás

A fogyatékkal élők hozzáférése az általános közlekedési szolgáltatásokhoz központi 
fontossággal bír a legtöbb EU tagállam közlekedéspolitikája területén.  Lehetőség nyílik ezen 
a területen az európai kutatási és fejlesztési kezdeményezések számára  a fejlesztések 
támogatására és összehasonlító adatok - például a hozzáférhető közlekedés költség/haszon 
elemzéseinek - rendelkezésre bocsátására, amelyek a hozzáférhető tervezés tekintetében a 
területnek szélesebb társadalmi jelentőséget tulajdonítanak, valamint továbbfejlesztett és 
innovatív megoldásokat tartalmaznak.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 146
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 7. pont „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)” 
„Tevékenységek” alpont „Felszíni (vasút, közút és vízi) közlekedés alcím harmadik francia 

bekezdés

- A fenntartható városi mobilitás biztosítása:
innovatív szervezési megoldások (beleértve 
a tiszta és biztonságos járműveket is) és 
szennyezésmentes közlekedési módok, új 
tömegközlekedési módok és az egyéni 
közlekedés racionalizálása, kommunikációs 
infrastruktúra; integrált várostervezés és 
közlekedés.

- A fenntartható városi mobilitás biztosítása:
innovatív szervezési megoldások (beleértve 
a tiszta és biztonságos járműveket is) és 
szennyezésmentes közlekedési módok, 
továbbfejlesztett és innovatív megoldások a 
közlekedési eszközök és infrastruktúrák, a 
fogyatékkal élők általi hozzáférése terén, új 
tömegközlekedési módok és az egyéni 
közlekedés racionalizálása, kommunikációs 
infrastruktúra; integrált várostervezés és 
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közlekedés

Or. en

Indokolás

A fogyatékkal élők hozzáférése az általános közlekedési szolgáltatásokhoz központi 
fontossággal bír a legtöbb EU tagállam közlekedéspolitikája területén.  Lehetőség nyílik ezen 
a területen az európai kutatási és fejlesztési kezdeményezések számára  a fejlesztések 
támogatására és összehasonlító adatok - például a hozzáférhető közlekedés költség/haszon 
elemzéseinek - rendelkezésre bocsátására, amelyek a hozzáférhető tervezés tekintetében a 
területnek szélesebb társadalmi jelentőséget tulajdonítanak, valamint továbbfejlesztett és 
innovatív megoldásokat tartalmaznak.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 147
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 7. pont „Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)” 
„Tevékenységek” alpont „Felszíni (vasút, közút és vízi) közlekedés alcím negyedik francia 

bekezdés

- A biztonság és a védelem javítása: amint az 
a közlekedés rendszerében, a közlekedési 
műveletekben a járművezetők, az utasok, a 
személyzet, a kerékpárosok és a gyalogosok 
szempontjából, a járművek kialakításában, a 
hajókon és a teljes közlekedési rendszerben 
megjelenik

- A biztonság és a védelem javítása: amint az 
a közlekedés rendszerében, a közlekedési 
műveletekben a járművezetők, az utasok, a 
személyzet, a kerékpárosok és a gyalogosok 
szempontjából, a járművek kialakításában és 
működtetésében, a hajókon és a teljes 
közlekedési rendszerben - ideértve a 
felhasználók és harmadik felek megfelelő 
képzését - megjelenik

Or. en

Indokolás

A felszíni közlekedéssel kapcsolatosan támogatásra van szükség a kutatók képzése és a 
működtetés területén. A hatékony felhasználás érdekében még a legjobban tervezett 
rendszereknek is szükségük van képzésre és működtetési támogatásra. A biztonság és a 
biztonságosság egyaránt különösen szorosan kapcsolódnak a képzéshez, ezért nem szabad 
elhanyagolni azokat.



AM\587815HU.doc 61/76 PE 364.923v01-00

HU

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 148
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 8. pont „Társadalom-gazdaságtan és humán 

tudományok” „Tevékenységek” alpont „Fő társadalmi folyamatok és következményeik” 
alcím

Fő társadalmi folyamatok és 
következményeik: mint például a 
demográfiai változások, beleértve az 
elöregedést és a migrációt is; életstílus, 
munka, család, a nemek kérdése, egészség és 
életminőség; bűnözés; az üzleti élet 
társadalmi szerepe és a népesség 
sokfélesége, kulturális kölcsönhatások, 
valamint az alapjogok védelméhez és a 
rasszizmus és az intolerancia elleni 
küzdelemhez kapcsolódó kérdések 

Fő társadalmi folyamatok és 
következményeik: mint például a 
demográfiai változások, beleértve az 
elöregedést és a migrációt is; életstílus, 
munka, család, a nemek kérdése, egészség és 
életminőség; bűnözés; a fogyatékkal élők 
életminősége és helyzete, különösen az 
összetett módon rászoruló és az Európában 
intézményekben élő fogyatékosok, valamint 
a független életviteli programok Európa-
szerte, az üzleti élet társadalmi szerepe és a 
népesség sokfélesége, kulturális 
kölcsönhatások, valamint az alapjogok 
védelméhez és a rasszizmus és az 
intolerancia és a diszkrimináció minden 
formája elleni küzdelemhez kapcsolódó 
kérdések

Or. en

Indokolás

Az életszínvonallal kapcsolatos kezdeményezések tekintetében nagy szükség van finanszírozás 
rendelkezésre bocsátására az Európában intézményekben élő fogyatékosok helyzetének átfogó 
és alapos vizsgálatához. Egy mostani, a Bizottság által finanszírozott kezdeményezés által 
elkezdett előzetes vizsgálat azt mutatja, hogy jelenleg kevés információ áll rendelkezésre az 
európai bentlakásos intézményekről és szolgáltatásokról. A projekt zárójelentése kimondja, 
hogy ezen a területen további vizsgálódásra van szükség, valamint, hogy foglalkozni kell a 
kérdéssel az Európai Unió jövőbeli kutatási keretrendszerén belül. 

Ezenkívül, jóval több kutatómunkára van szükség összehasonlítható adatok rendelkezésre 
bocsátása céljából, arra vonatkozóan, hogy a különböző EU tagállamokban és a csatlakozó 
országokban milyen gyakorlatok léteznek a fogyatékkal élők személyes segítségnyújtási 
támogatása, a közvetlen kifizetésű programok és a fogyatékosok független életviteli 
központjai tekintetében.  Kutatás szükséges továbbá annak felmérése céljából, hogy a 
fogyatékkal élők és családjaik hogyan élhetnek szabad választásukkal a független életvitel és 
a személyes segítségnyújtáshoz való hozzáférés tekintetében, a bentlakásos gondozási 
rendszerek keretében nyújtott támogatással összehasonlítva.
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 149
I. Melléklet I. rész „Témák" szakasz 9a. pont (új): „Platform létrehozása a tervezők és az ipar 

közötti eszmecsere céljából”

9a. Platform létrehozása a tervezők és az 
ipar közötti eszmecsere céljából

Célkitűzés:
Kapcsolatépítés a kutatás és az ipar között
Indoklás:
Gyakran találkozhatunk az EU-ban 
európai kutatók, vagy vállalkozók által 
elindított, ám befejezetlen innovációval. 
Strukturális, anyagi, vagy egyéb okokból a 
tervezők nem rendelkeznek az elképzeléseik 
továbbfejlesztéséhez szükséges forrásokkal. 
Ez sajnálatos veszteség, mivel sokszor nem 
tudják, hová forduljanak azzal a 
szándékukkal, hogy folyamataikat 
átengedjék egy olyan intézménynek, amely 
azokat kiterjedtebb kutatássá, vagy 
gyakorlati ipari alkalmazássá alakítja át.  
Az EU-nak ki kell építeni azokat a 
kötelékeket, amelyekre a tervezők és az ipar 
közti kapcsolat miatt van szükség.
Tevékenységek:
- a keresletek és kínálatok közös európai 
bázisának létrehozása
- ezen kapcsolatépítő intézkedés igazgatása 
és felügyelete

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 150
I. Melléklet II. rész „Ötletek" „Tevékenységek” alpont (2) bekezdés

Az EU „felderítő kutatáshoz” kapcsolódó 
tevékenységeit egy tudományos tanácsból és 
az ezt segítő külön végrehajtó struktúrából 

Az EU „felderítő kutatáshoz” kapcsolódó 
tevékenységeit egy tudományos tanácsból és 
az ezt segítő külön végrehajtó struktúrából 
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álló Európai Kutatási Tanács hajtja végre, 
egy kijelölt alkalmazási struktúra 
támogatásával.

álló Európai Kutatási Tanács (EKT) hajtja 
végre, amelyet a Szerződés 171. cikke 
értelmében hoznak létre.

Or. pt

Indokolás

Az EKT-t a Szerződés 171. cikke értelmében hozzák létre – ez lévén az egyetlen jogi 
keretrendszer, amely biztosítja annak tudományos értelemben vett autonómiáját és 
függetlenségét. A Bizottságnak az EKT végrehajtói struktúrája létrehozására vonatkozó 
javaslata bürokratikus és nem segíti elő Európa tudományos politikájának ösztönzését.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 151
I. Melléklet II. rész „Ötletek" „Tevékenységek” alpont (4) bekezdés

A külön végrehajtó struktúra a 
programnak az éves munkaprogramban 
meghatározottak szerinti végrehajtásáért és 
megvalósításáért felelős.  Feladata 
nevezetesen a szakértői értékelési és 
kiválasztási folyamat végrehajtása a 
tudományos tanács által megállapított 
alapelveknek megfelelően, valamint 
biztosítani a támogatások 
pénzgazdálkodását és tudományos 
irányítását.

Törölve

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 152
I. Melléklet III. rész „Ötletek" „Tevékenységek” alpont 2. felsorolási pont

• Egész életen át tartó tanulás és 
karrierfejlesztés a tapasztattal 
rendelkező kutatók 
karrierfejlesztésének támogatására Új 
készségek és képességek kiegészítése 
vagy megszerzése céljából vagy az 

• Egész életen át tartó tanulás és 
karrierfejlesztés a tapasztattal 
rendelkező kutatók 
karrierfejlesztésének támogatására Új 
készségek és képességek kiegészítése 
vagy megszerzése céljából vagy az 
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inter/multidiszciplináris és/vagy 
ágazaton belüli mobilitás javítása 
érdekében támogatást irányoznak elő a 
további/kiegészítő képességekre és 
készségekre sajátos igényt mutató 
kutatók számára, a megszakítását 
követően a kutatói pályát újrakezdő 
kutatók számára, valamint egy 
transznacionális/nemzetközi mobilitási 
tapasztalatot követően a kutatóknak 
egy hosszabb időtartamú európai 
kutatói állásba való (ismételt) 
beilleszkedésére Európában, beleértve 
azt az országot is, ahonnan származnak. 
Az ilyen irányú cselekvés 
megvalósítása a közvetlenül közösségi 
szinten nyújtott egyéni ösztöndíjakon, 
valamint a regionális, nemzeti vagy 
nemzetközi programok 
társfinanszírozásával történik. 

inter/multidiszciplináris és/vagy 
ágazaton belüli mobilitás javítása 
érdekében támogatást irányoznak elő a 
további/kiegészítő képességekre és 
készségekre sajátos igényt mutató 
kutatók számára, a megszakítását 
követően a kutatói pályát újrakezdő 
kutatók számára, valamint egy 
transznacionális/nemzetközi mobilitási 
tapasztalatot követően a kutatóknak 
egy hosszabb időtartamú európai 
kutatói állásba való (ismételt) 
beilleszkedésére Európában, beleértve 
azt az országot is, ahonnan származnak. 
Az ilyen irányú cselekvés 
megvalósítása a közvetlenül közösségi 
szinten nyújtott egyéni ösztöndíjakon. 

Or. pt

Indokolás

A keretprogramot nem szabad olyan projektek támogatására felhasználni, amelyek korábban 
az egyes tagállamoktól már részesültek támogatásban. Elsődleges fontosságú a közösségi 
támogatások összegének növelése.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 153
I. Melléklet III. rész „Ötletek" „Tevékenységek” alpont 5. felsorolási pont

• Egyedi 
cselekvések egy valódi európai 
munkaerőpiac kutatók számára történő 
létrehozásának támogatása érdekében, a 
mobilitás előtti akadályok eltávolításával 
és a kutatók Európán belüli 
karrierkilátásainak javításával. Ezenkívül 
a Marie Curie-cselekvésekről és azok 
célkitűzéseiről a nyilvánosság 
tájékoztatásának javítását célzó díjak 

• Egyedi 
cselekvések egy valódi európai 
munkaerőpiac kutatók számára történő 
létrehozásának támogatása érdekében, a 
mobilitás előtti akadályok eltávolításával 
és a kutatók Európán belüli 
karrierkilátásainak javításával. Az új, a 
kutatások mellett elkötelezett 
munkahelyeket létrehozó egyetemek, 
kutatóközpontok és vállalkozások 
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odaítélésére is sor kerül. támogatása. Különös figyelem szentelése 
a női kutatók szükségleteinek és az 
ahhoz szükséges szociális támogatásnak, 
ha a családi élet mellett tudományos 
karriert is vállalnak. Ezenkívül a Marie 
Curie-cselekvésekről és azok 
célkitűzéseiről a nyilvánosság 
tájékoztatásának javítását célzó díjak 
odaítélésére is sor kerül.

Or. es

Indokolás

Sok esetben a női tudósokat fékezik azok a nehézségek, amelyeket a munka és a család 
összeegyeztetése okoz.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 154
I. Melléklet IV. rész „Kapacitások" „Kutatási infrastruktúrák" szakasz „Tevékenységek" 
alpont „A meglévő kutatási infrastruktúrák támogatása" alcím harmadik francia bekezdés

- elektronikus kutatási infrastruktúra a nagy 
kapacitású és nagy teljesítményű 
kommunikációs és átviteli hálózatok további 
fejlesztésének és fejlődésének előmozdítása, 
az európai magas színvonalú 
számítástechnikai kapacitások megerősítése, 
valamint a felhasználói közösségek általi 
elfogadás előmozdítása érdekében, javítva 
globális jelentőségüket, hitelességük és 
megbízhatóságuk szintjét, a GEANT és a 
GRID infrastruktúrák elért eredményeire 
alapozva.

- elektronikus kutatási infrastruktúra a nagy 
kapacitású és nagy teljesítményű 
kommunikációs és átviteli hálózatok további 
fejlesztésének és fejlődésének előmozdítása, 
az európai magas színvonalú 
számítástechnikai kapacitások megerősítése, 
valamint a felhasználói közösségek általi 
elfogadás előmozdítása érdekében, javítva 
globális jelentőségüket, hitelességük és 
megbízhatóságuk szintjét, a GEANT és a 
GRID infrastruktúrák elért eredményeire 
alapozva.

A tapasztalatcsere előmozdítása a 
felhasználóknak a kutatási és fejlesztési 
projektekbe történő bevonása által.

Or. en
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Indokolás

Az EU korábbi kutatási programjainak egyik gyenge pontja az volt, hogy a felhasználók 
csekély mértékben vettek részt a projektek kiválasztási, alkalmazási és értékelési 
folyamataiban. Az utóbbi években a felhasználói részvétel elve megvalósulni látszott és 
elfogadott megközelítéssé vált a kutatási-fejlesztés területén; a gondolkodásmód terén 
bekövetkezett ezen pozitív változásnak meg kell mutatkoznia az új keretprogramban. Annak 
érdekében, hogy a kutatás és fejlesztés eredményei hatékony gyakorlati alkalmazást tegyenek 
lehetővé, el kell ismerni a felhasználói részvétel alapvető fontosságát. A fogyatékkal élő 
felhasználók tudatában vannak szükségleteiknek és annak, hogyan biztosítható, hogy az 
innováció a gyakorlatban, a termék- és szolgáltatásfejlesztés tekintetében a legjobban 
szolgálja a fogyatékosok szükségleteit.

A felhasználói részvétel elvének illeszkednie kell a projektek a 7. Keretprogram támogatási 
kritériumai közé.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese, Vittorio Prodi

Módosítás: 155
I. Melléklet IV. rész „Kapacitások" „Tudomány a társadalomban" szakasz, „Indoklás" alpont

A tudomány és technológia mindennapi 
életünkre gyakorolt hatása egyre 
mélyrehatóbbá válik. A társadalmi 
tevékenység termékeként, illetve 
tudományos és kulturális tényezőkkel 
alakítva, a tudomány és a technológia mégis 
a nagyközönség és a politikai döntéshozók 
nagy részének mindennapi érdeklődési 
körétől távoli terület marad, és továbbra is 
félreértések, valamint megalapozatlan 
remények és félelmek tárgya. A 
fellendülőben lévő technológiákkal 
kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a 
társadalomnak kell rendeznie megfelelően 
tájékozott, helyes választásokhoz és 
döntésekhez vezető viták alapján. 

A tudomány és technológia mindennapi 
életünkre gyakorolt hatása egyre 
mélyrehatóbbá válik. A társadalmi 
tevékenység termékeként, illetve 
tudományos és kulturális tényezőkkel 
alakítva, a tudomány és a technológia mégis 
a nagyközönség és a politikai döntéshozók 
nagy részének mindennapi érdeklődési 
körétől távoli terület marad, és továbbra is 
félreértések, valamint megalapozatlan 
remények és félelmek tárgya. A 
fellendülőben lévő technológiákkal 
kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a 
társadalomnak kell rendeznie megfelelően 
tájékozott, helyes választásokhoz és 
döntésekhez vezető viták alapján. 

Az Európai Kutatási Politika csakis akkor 
lehet sikeres, ha Európa és a tagállamok 
társadalma meg van győződve róla, hogy 
figyelembe veszik aggodalmait és törvényes 
etikai elvárásait. 

Or. en
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Indokolás

A bizottsági javaslata azt a benyomást kelti, hogy a fő kérdés a közvélemény meggyőzése. 
Másfelől kiemelkedő fontosságú, hogy a tudósok figyelembe vegyék a társadalom 
aggodalmait és tiszteletben tartsák az elvárásait.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese, Vittorio Prodi

Módosítás: 156
Melléklet IV. rész „Kapacitások" „Tudomány a társadalomban" szakasz „Tevékenységek" 

alpont új felsorolási pont

• A tudománnyal összefüggő kérdések 
vonatkozásában a kutatók és a széles 
közönség – beleértve a szervezett civil 
társadalmat – szélesebb 
kötelezettségvállalása, a politikai és 
társadalmi vonatkozású kérdések –
beleértve az etikai kérdéseket –
megfontolása és tisztázása.

• A tudománnyal összefüggő kérdések 
vonatkozásában a kutatók és a széles 
közönség – beleértve a szervezett civil 
társadalmat – szélesebb 
kötelezettségvállalása, a politikai és 
társadalmi vonatkozású kérdések –
beleértve az etikai kérdéseket –
megfontolása és tisztázása.

• Kritikai észrevételek a kutatási 
tevékenységekkel kapcsolatban, az 
etikailag megalapozott kutatás 
mércéinek meghatározása céljából, az 
alapvető jogok megfelelő 
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

Nagyobb figyelmet kell szentelni az etikai korlátoknak a program tudományos és társadalmi 
vonatkozásában.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 157
Melléklet IV. rész „Kapacitások" „Tudomány a társadalomban" szakasz „Tevékenységek" 

alpont új felsorolási pont

• A társadalmi nemek kutatása, beleértve a 
kutatás minden területén a társadalmi 
nemek dimenziójának integrálását, 

• A társadalmi nemek kutatása, beleértve a 
kutatás minden területén a társadalmi 
nemek dimenziójának integrálását, 
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valamint a nőknek a kutatásban betöltött 
szerepét.

valamint a nőknek a kutatásban betöltött
szerepét.

• A diszkrimináció minden formájára 
vonatkozó kutatás, és az EK Szerződés 
13. cikkében említett alapokon a 
diszkriminációban részesített csoportok 
bevonása a kutatás minden területére.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve azt a hasznot, amit a speciális, fogyatékosságra vonatkozó kutatás és  
fejlesztés  biztosítani tud a fogyatékkal élők társadalmi integrációjához, fontosak a 
fogyatékossággal kapcsolatos egyedi cselekvések.  
Ugyanakkor a fogyatékossággal kapcsolatos kérdések horizontális jellegéből eredően a 
fogyatékkal élők részére széleskörű figyelmet kell biztosítani a program minden érintett 
szakaszában. A kutatási és fejlesztési kezdeményezéseknek összességükben kell felismerniük és 
értelmezniük a fogyatékosságok sokféleségét .
Fontos és helyénvaló, hogy a kutatásoknak az Európai Bizottság általi támogatását az 
európai kutatási potenciál és a hozzáadott értékek mellett az EU politikai célkitűzéseivel is 
kössék egybe.  A fogyatékkal élők számára az EU különös fontossággal bíró területeit a 
tájékoztatás kommunikációs technológiái, az oktatás és szakképzés, a közlekedés, a 
foglalkoztatás és szociálpolitika képviselik.
Ezenkívül fontos, hogy a kutatási tevékenységek túlmutassanak a csupán kereskedelmi 
prioritásokon és a társadalmi területen mutatkozó kutatási hiányosságokkal foglalkozzanak, 
ugyanakkor figyelembe vegyék a felhasználói szükségleteket - ideértve a fogyatékkal élő 
felhasználók szükségleteit.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 158
I. Melléklet IV. rész „Kapacitások" „Nemzetközi együttműködési tevékenységek" szakasz (3) 

bekezdés harmadik francia bekezdés

- Fejlődő országok, azok sajátos 
szükségleteire összpontosítva;

- Fejlődő országok, azok sajátos 
szükségleteire összpontosítva, például a 
súlyos és elhanyagolt betegségek;

Or. en

Indokolás

A súlyos és elhanyagolt betegségek jelentős egészségügyi hatással vannak a fejlődő 
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országokra. Ezen betegségek legyőzése a világméretű szegénység elleni harc lényeges elemét 
képezi.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, 
Peter Liese

Módosítás: 159
I. Melléklet IV. rész „Kapacitások" „A közös kutatóközpont nem nukleáris tevékenységei" 

szakasz „Tevékenységek" alpont „Szolidaritás és a forrásokkal való felelősségteljes 
gazdálkodás" alcím negyedik a. francia bekezdés (új)

- Az állatkísérleteket kiváltó stratégiák, 
különösen a nem-állatokon végrehajtott 
kísérleti eljárások kifejlesztésének és 
engedélyezésének támogatása és elősegítése 
a kutatás összes érintett területén 
(biztonsági értékelés, vakcina-tesztelés, 
egészségügyi és orvosbiológiai kutatások, 
stb.).

Or. en

Indokolás

Az állatok védelméről és jólétéről szóló Jegyzőkönyv,  a 86/609/EGK tanácsi irányelv 23. 
cikke és a 6. közösségi környezetvédelmi cselekvési program 7.2 cikke (a) és (b) pontja, a 
kozmetikumokról szóló, módosított, 76/768/EGK irányelv és az újonnan előterjesztett, a nem-
állatokon végzett kísérleteket, az állatkísérleteket kiváltó stratégiákat, különösen a nem-
állatokon végrehajtott kísérleti eljárások kifejlesztését és engedélyezését támogató, vegyi 
anyagokról szóló EU  rendelet által meghatározott követelmények értelmében, valamint 
különösen a nem-állati kísérleti eljárásokat a KKK tevékenységei közé kell sorolni.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Johannes Blokland, Vittorio Prodi

Módosítás: 160
I. Melléklet Vége (új) 

1. Az etikailag érzékeny kutatási projektek 
esetében a projektek elindítás előtt a 
résztvevőknek meg kell szerezniük a 
nemzeti és helyi etikai bizottságok 
jóváhagyását, vagy engedélyét. Ezenkívül, a 
Bizottság rendszeresen átvizsgálja a 
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projekteket. Különleges esetekben az etikai 
vizsgálat a projekt végrehajtása közben is 
lefolytatható.
2. E program keretein belül a következő 
kutatási területeket nem támogatják:
- a humán embriók klónozási eljárásai;
- a humán csíravonalba történő 
beavatkozás;
- a humán embriók közvetlen, vagy 
közvetett elpusztításához vezető kutatási 
projektek.
Az embrionális őssejt-kutatás területén a 
NIH (az USA Országos Egészségügyi 
Kutatási Központja) tapasztalatait 
használják és a kutatást a 2001 augusztus 
előtt létrehozott embrionális őssejtekre 
korlátozzák.

Or. en

Indokolás

A petesejtek kereskedelméről szóló legújabb beszámolók és Hang Woo-suk koreai kutatónak, 
az Őssejtvilágközpont (World Stem Cell Hub) elnökének lemondása azt mutatják, hogy a nők 
petesejtdonorként való kihasználásának a veszélye jelentős.  Ezen módosítás részletezi az 
előadó módosításait és a speciális programok bizottsági szövegéhez igazítja azokat. A 
támogatásban nem részesülő kutatásokat a keretprogram I. Melléklete végén szükséges 
felsorolni, mivel azok a 7. Keretprogram összes tevékenységére vonatkoznak.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Mikolášik, Kathy Sinnott

Módosítás: 161
I. Melléklet Vége (új) 

1. Az etikailag érzékeny kutatási projektek 
esetében a projektek elindítás előtt a 
résztvevőknek meg kell szerezni a nemzeti 
és helyi etikai bizottságok jóváhagyását, 
vagy engedélyét. Ezen kívül, a Bizottság 
rendszeresen átvizsgálja a projekteket. 
Különleges esetekben, az etikai vizsgálat a 
projekt végrehajtása közben is 
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lefolytatható.
2. E program keretein belül a következő 
kutatási területeket nem támogatják:
- a humán embriók klónozási eljárásai;
- a humán csíravonalba történő 
beavatkozás;
- a humán embriók elpusztítására, illetve a 
humán embrionális őssejtek 
felhasználására irányuló kutatási 
projektek.

Or. en

Indokolás

Az emberi petesejtekkel való kereskedelemmel kapcsolatos legutóbbi jelentések és Hwang 
Woo-suk dél-koreai kutatónak, az Őssejtvilágközpont elnökének lemondása azt mutatják, hogy 
a nők, petesejtdonorként történő kihasználásának veszélye jelentős. Ezen módosítás 
meghatározza az előadó módosításait és a speciális programok bizottsági szövegéhez igazítja 
azokat. A támogatásban nem részesülő kutatásokat a Keretprogram I. Melléklete végén 
szükséges felsorolni, mivel azok a 7. Keretprogram összes tevékenységére vonatkoznak.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 162
II. Melléklet A programok indikatív lebontása

(millió EUR-ban) (millió EUR-ban)
Együttműködés 44432 Együttműködés *, 1 47214
Egészségügy 8317 Egészségügy 9099
Élelmiszerek, mezőgazdaság, 
és biotechnológia

2455 Élelmiszerek, mezőgazdaság, 
és biotechnológia

2455

Információs és kommunikációs 
technológiák

12670 Információs és 
kommunikációs technológiák

11670

Nanotudományok, 
nanotechnológiák, 
anyagtudomány és új 
gyártástechnológiák 

4832 Nanotudományok, 
nanotechnológiák, 
anyagtudomány és új 
gyártástechnológiák 

4832

Energia 2931 Energia 3931
Környezetvédelem (beleértve 
az éghajlatváltozást is 

2535 Környezetvédelem (beleértve 
az éghajlatváltozást is 

3535
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Közlekedés (beleértve a 
repüléstechnikát is)

5940 Közlekedés (beleértve a 
repüléstechnikát is)

5940

Társadalom-gazdaságtan és 
humán tudományok 

792 Társadalom-gazdaságtan és 
humán tudományok 

792

Biztonság és világűr 3960 Biztonság és világűr 3460
Ötletek 11862 Ötletek 10862
Emberek 7129 Emberek 7129
Kapacitások 7486 Kapacitások 7204
Kutatási infrastruktúrák * 3961 Kutatási infrastruktúrák * 3679
Kutatás a KKV-k érdekében 1901 Kutatás a KKV-k érdekében 1901

A tudás régiói 158 A tudás régiói 158
Kutatási potenciál 554 Kutatási potenciál 554

Tudomány a társadalomban 554 Tudomány a társadalomban 554
Nemzetközi együttműködési 
tevékenységek

358 Nemzetközi együttműködési 
tevékenységek

358

A közös kutatóközpont nem 
nukleáris tevékenységei

1817 A közös kutatóközpont nem 
nukleáris tevékenységei

1817

ÖSSZESíTÉS 72726 ÖSSZESíTÉS 72726

Or. de

Indokolás

A tervezet előterjesztőjének igaza van abban, hogy növelni kell az egészségügy, energiaügy és 
a környezetvédelem támogatását a hetedik Keretprogram végrehajtása során. 
Azonban nincs értelme ezzel kapcsolatban az Euratom támogatások csökkentését javasolni, 
mivel ezen program nem tartozik az együttes döntéshozási eljárás alá. Ezért a hetedik 
Keretprogram keretén belül történő támogatás – amely együttes döntéshozás alá tartozik –
újraelosztását a környezetvédelem, az egészség- és energiaügy érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 163
II. Melléklet A programok indikatív lebontása „Együttműködés” szakasz



AM\587815HU.doc 73/76 PE 364.923v01-00

HU

A programok közti indikatív lebontás (millió EUR-
ban):

A programok közti indikatív lebontás 
(millió EUR-ban):

Együttműködés 1 44432 Együttműködés 2 44432

Egészségügy 8317 Egészségügy és 
élelmiszerek

11827,73

Élelmiszerek, mezőgazdaság és 
biotechnológia 2455
Információs és kommunikációs 
technológiák

12670 Innovatív technológiák 8332,73

Nanotudományok, 
nanotechnológiák, 
anyagtudomány és új 
gyártástechnológiák

4832

Energia 2931 Energia és közlekedés 
(beleértve a 
repüléstechnikát is)

11563,4

Környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást is

2535 Környezetvédelem 
(beleértve az 
éghajlatváltozást is), 
mezőgazdaság és halászat

6045,73

Közlekedés (beleértve a 
repüléstechnikát is)

5940

Társadalom-gazdaságtan és 
humán tudományok

792

Biztonság és világűr 3960 Biztonság és világűr 6652,4

Or. nl

Indokolás

Az Együttműködés szakasz öt témakörre osztották. Az IKT (12670) és a 
társadalomtudományok (2534) céljára előirányzott eredeti összegeket az 5 témakörön belül 
osztják fel. Az élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnika témakörökre előirányzott eredeti 
összegeket a három új témakörnek megfelelően, háromfelé osztották. A közlekedésre és 
energiára szánt eredeti összegeket összeadták. 
Egészségügy és Élelmiszerek: 11827, 73 = az egészségügyre szánt eredeti összeg 8317 + 

  
1 Beleértve a közös technológiai kezdeményezéseket (beleértve a pénzügyi tervet stb.) és a koordinációs és 
nemzetközi együttműködési tevékenységeknek a témák keretében finanszírozott részét.
2 Beleértve a közös technológiai kezdeményezéseket (beleértve a pénzügyi tervet stb.) és a koordinációs és 
nemzetközi együttműködési tevékenységeknek a témák keretében finanszírozott részét.
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élelmiszerek 818,33 (az élelmiszerekre, mezőgazdaságra és biotechnológiára szánt eredeti 
összeg 2455 egyharmada) + 158,4 (a társadalmi-gazdaságtanra és humán tudományokra 
szánt összeg egyötöde) + 2534 (az FTC-re szánt eredeti összeg 12670 egyötöde)
Innovatív technológiák: 8332,73 = a nanotudományokra stb.  szánt eredeti összeg 
4832+818,33+158,4+2534 (a lebontást lásd ezen részösszegek fölött)
Energia és közlekedés: 11563,4 = Energia 2931 + 818,33 +2534 + Közlekedés 5940
Környezetvédelem, mezőgazdaság és halászat: 6045,73 = a környezetvédelemre szánt eredeti 
összeg 2535 + mezőgazdaság 818,33+158,4+2534
Biztonság és világűr: 6652,4 = eredeti összeg 3960+158,4+2534

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 164
II. Melléklet A programok indikatív lebontása „Kapacitások” szakasz

Kapacitások

Kutatási infrastruktúrák
Kutatás a KKV-k 
érdekében
A tudás régiói

Kutatási potenciál
Tudomány a 
társadalomban
Nemzetközi 
együttműködési 
Kapacitások

7486

3961
1901

158

554
554

358

Kapacitások

Kutatási infrastruktúrák
Kutatás a KKV-k 
érdekében
A tudás régiói

Kutatási potenciál
Tudomány a társadalomban

Nemzetközi 
együttműködési 
kapacitások

7486

3461
2901

158

554
554

358

Or. pt

Indokolás

Az elérendő költségvetés célja, hogy az európai kutatóknak nagyobb hozzáférést biztosítson a 
meglévő infrastruktúrához, valamint hogy a parlamenti képviselők nagyobb mértékű 
részvételét váltsa ki.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 165
III. Melléklet „Támogatási programok" 5. pont „A kutatók képzésének és 
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karrierfejlesztésének támogatása"

A kutatók képzésének és 
karrierfejlesztésének támogatása, főként a 
Marie Curie-cselekvések végrehajtására.

A kutatók képzésének és 
karrierfejlesztésének támogatása, az összes 
programban, projektben és 
kezdeményezésben, valamint a Marie Curie 
cselekvéseknél. Azon feltételek 
előmozdítása, amelyek megkönnyítik, hogy 
a nők kutatási karrierbe kezdjenek és 
folytassák azt.

Or. es

Indokolás

A valódi integrációhoz átfogó politikára és a gyermekgondozási központok és támogatott 
mobilitás támogatására van szükség.

A valódi integrációhoz átfogó politikára és az olyan könnyítéséek elősegítésére van szükség, 
mint a gyermekgondozási központok és a támogatott mobilitás.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 166
III. Melléklet „Törvényes pénzügyi nyilatkozat" 5. pont „Sajátosságok és célkitűzések" 5.3. 

alpont „Együttműködés" alcím,1. pont „Egészségügy"

1. Egészségügy: 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.

1. Egészségügy: Az európai polgárok 
egészségének javítása és az európai, 
egészségügyhöz kötődő ágazatok és 
vállalkozások versenyképességének 
növelése, világszintű egészségügyi 
problémák – beleértve az újonnan fellépő 
járványokat és az elhanyagolt betegségeket
– 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. 
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Indokolás

A Hetedik Keretprogram célkitűzéseként fontos kihangsúlyozni a szellemi, valamint fizikai 
egészséget. Hangsúlyt kell helyezni az elhanyagolt betegségekre, mivel azok kívül esnek a 
gyógyszeripari kutatások és a fejlesztési erőfeszítések látókörén.


