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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 12
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) A közfinanszírozású kutatásokat 
elsősorban  úgy kell finanszírozni, hogy 
közérdekű igényeket és prioritásokat 
elégítsenek ki. 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 13
(2) preambulumbekezdés 

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

(2) A kutatás központi szerepét a lisszaboni 
Európai Tanács ismerte fel, amely kiemelte 
a tudás és az innováció döntő fontosságát és 
az Unió számára a következő évtizedre új 
stratégiai célt határozott meg: az Unió 
váljék a világ legversenyképesebb és 
legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává, 
amely fenntartható növekedésre képes, és 
célja a teljes foglalkoztatás több és jobb 
munkával, valamint nagyobb társadalmi 
összetartással.

Or. en

Indokolás

Itt a lisszaboni „háromszöget” érdemes megemlíteni

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 14
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Nem biztosítható közösségi támogatás 
olyan kutatási tevékenységekhez, 
amelyekhez emberi embriók elpusztítása 
szükséges, vagy melyek embrióból származó 
anyagot használnak fel olyan folyamatban, 
amely az érintett magzat elpusztításával jár.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament több ízben rámutatott a Közösség emberi embriókkal és embrionális 
őssejt kutatással kapcsolatos destruktív megközelítésére



AM\593551HU.doc PE 367.635v01-00

külső fordítás

3/20

HU

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 15
(4b) preambulumbekezdés (új)

(4b) Figyelemmel az Egyesült Nemzetek 
Közgyűlésének 2005. március 8-i 
határozatára (A/59/516/Add. I), amely 
nyíltan utal az egészségi kockázatok 
megelőzésének, valamint a nők 
kizsákmányolása megelőzésének 
szükségére, a Parlament hangsúlyozza a 
közösségi programok keretében történő 
emberi klónozás támogatása és 
finanszírozása kizárásának szükségességét.

Or. en

Indokolás

Az etikailag motivált korlátok meghatározása különösen jelentőséggel bír

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 16
(9) preambulumbekezdés

(9) Erősíteni kell Európában az Emberi 
erőforrás-potenciált a kutatás és a 
technológia területén mind mennyiségileg, 
mind minőségileg.

(9) Egyedi intézkedéseket kell tenni annak 
előmozdítására, hogy a nők kutatásban való 
részvétele jelentősen növekedjék. A 
kutatásokban mind a nők, mind a férfiak 
különféle szakértelmét és tapasztalatát fel 
kell használni.

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Módosítás: 17
(14) preambulumbekezdés

(14) Az „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 
kutatók számára.

(14) Az „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 
kutatók számára. E célból erőfeszítéseket 
kell tenni az Unióban valamint a harmadik 
országokban szerzett szakképesítések 
kölcsönös elismerésének felgyorsítására.

Or. fr

Indokolás

Az európai kutatók Európában való maradásra való ösztönzése és a külföldi kutatók 
idevonzása érdekében elengedhetetlen a tagállamokban és a külföldön megszerzett 
képesítések kölcsönös elismerésének felgyorsítása, hogy ez a Közösségen belül ne gátolja a 
kutatók szabad mozgását.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 18
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) Az „Emberi erőforrás” részben a 
gyerekek és a fiatalok tudomány iránti 
figyelmét és érdeklődését olyan 
környezetben kell táplálni, amely erősíti a 
tudományos nevelést minden szinten —
beleértve az iskolákat —, valamint 
előmozdítja a fiatalok körében a tudomány 
iránti érdeklődést és az ebben való 
részvételt.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 19
(19) preambulumbekezdés

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

(19) A keretprogram tevékenységeinek 
széles körben támogatott, kibővített 
hatókörére, a finanszírozásnak a nemzeti és 
magán beruházásaira gyakorolt fellendítő 
hatására, a Közösségnek az új tudományos 
és technológiai kihívásokkal való 
szembenézésének, valamint az európai 
kutatók potenciálja diszkriminációmentes 
teljes kihasználásának 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.

Or. fr

Indokolás

A kutatási területen az Európai Unió számára prioritást kell élveznie a — mind a női, mind a 
férfi — kutatók potenciálja legjobb kihasználásának.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Módosítás: 20
(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 

(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 Európa 
Tanács emberi jogi és biomedicínáról szóló 
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foglalkozó európai csoport véleményeit 
továbbra is figyelembe kell venni.

egyezménye tükröz.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Módosítás: 21
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, különösen a női potenciál, mind 
mennyiségi, mind minőségi erősítése 
Európában a kutatás és a technológia 
területén.

Or. fr

Indokolás

Lásd 16. módosítás.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Módosítás: 22
2. cikk (6a) bekezdés (új)

6a. A program minden tevékenységébe 
integrálni kell a társadalmi nemek 
dimenzióját, az esélyegyenlőség és a nők és 
férfiak közötti egyenlő bánásmód elvét, 
valamint a diszkrimináció minden formája 
elleni küzdelmet.

Or. fr
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Indokolás

A Szerződés 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Közösség valamennyi tevékenység 
folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdítására, ideértve a hetedik kutatási keretprogramot is. A Közösség 
tehát a Szerződés 13. cikkével összhangban törekszik a megkülönböztetés minden formájának 
leküzdésére.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Módosítás: 23
7. cikk (2) bekezdés 1. albekezdés

Két évvel a keretprogram befejezése után a 
Bizottság független szakértőkkel a 
keretprogram alapjait, végrehajtását és 
eredményeit vizsgáló külső értékelést 
végeztet.

Két évvel a keretprogram befejezése után a 
Bizottság független szakértőkkel a 
keretprogram alapjait, végrehajtását és 
eredményeit vizsgáló külső értékelést 
végeztet, különösen tekintettel a nők 
képességeinek és potenciáljának 
támogatására, fejlesztésére és 
kihasználásra.

Or. fr

Indokolás

A program értékelése összpontosítson a nők képességeinek és a kutatás területén betöltött 
növekedő szerepének fejlődésére is.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 24
I. melléklet I. rész Együttműködés 1. szakasz 2. címsor Indoklás 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 

Sok betegség esetében a klinikai kutatás (pl. 
rák, chlamydia, szív- és érrendszeri 
betegségek, légzőszervi, elme- és 
idegrendszeri betegségek, különösen az 
öregedéshez kapcsolódók, mint például az 
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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.

Alzheimer- és Parkinson-kór, valamint a 
gyerekeket megtámadó nem fertőző 
betegségek) több központban végzett 
nemzetközi kísérleteken alapul annak 
érdekében, hogy rövid idő alatt el lehessen 
érni a kísérletekhez megkövetelt 
betegszámot. Az epidemiológiai kutatásokat 
nemcsak gén- és molekuláris szinten kell 
folytatni. Az ilyen kutatásban a népesség 
sokféleségére és nemzetközi hálózatokra van 
szükség ahhoz, hogy jelentős eredményeket 
lehessen elérni. Ritka betegségekhez új 
diagnosztikai és kezelési módszerek 
kifejlesztése és ezeken a ritka betegségeken 
epidemiológiai kutatómunka végzése 
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 — ideértve 
a köldökzsinórvér-őssejteket tároló 
nyilvános bankokat is — tárolt modellek, 
rendszerek, adatok és biológiai minták 
összehasonlítását.

Or. en

Indokolás

A chlamydia szexuális úton terjedő közönséges bakteriális fertőzés, amely becslések szerint az 
esetek egyharmadában meddőséghez vezet, ami ezzel a fertőzésből eredő meddőség 
leggyakoribb oka;
Az epidemiológiai kutatásnak sokkal szélesebb körűnek kell lennie a társadalmi szintű 
közegészségügy tekintetében és nem csak gén - és molekuláris szinten kell folytatni őket. Ezzel 
összefüggésben fokozni kell a köldökzsinórvér-őssejteket tároló nyilvános bankok 
létrehozásáról folytatott kutatásokat, hogy kialakítható legyen egy olyan elegendő nagyságú 
készlet, amelyből a lehető legtöbb betegnek biztosíthatóak gyógyászatilag nagy 
valószínűséggel hatékony köldökzsinórvér egységek, amennyiben az klinikailag javallt .
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Módosítás: 25
I. melléklet I. rész Együttműködés Témák Egészségügy Indoklás 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 
módszerek kifejlesztése szintén több ország 
részvételét követeli meg az egyes 
tanulmányok betegszámának növelése 
érdekében. Ugyanakkor az európai szinten 
az egészségügyi politika vezetésével végzett 
kutatás lehetővé teszi a nemzeti 
adatbankokban és biobankokban tárolt 
modellek, rendszerek, adatok és biológiai 
minták összehasonlítását.

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

Or. fr

Indokolás

A csontritkulás Európában rendkívül sok nőt érintő betegség. Ezért ezen a területen 
elengedhetetlen a kutatás az érintett nők életminőségének javítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 26
I. melléklet I. rész Témák 1. pont Indoklás 4. bekezdés

A tervezett tevékenységeket, amelyek 
magukban foglalják a szakpolitikai 

A tervezett tevékenységeket, amelyek 
magukban foglalják a szakpolitikai 
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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 
az új politikai igények megválaszolására 
további cselekvések támogathatók, például 
az egészségpolitikai kérdések, valamint a 
foglalkozás-egészségügy és a munkahelyi 
biztonság területén.

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 
az új politikai igények megválaszolására 
további cselekvések támogathatók, például 
az egészségpolitikai kérdések, valamint a 
foglalkozás-egészségügy és a munkahelyi 
biztonság területén, továbbá az egészségügyi 
kérdések a nemek szempontjából.

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 27
I. melléklet I. rész Együttműködés 1. szakasz Egészségügy 2. címsor Indoklás 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 
az új politikai igények megválaszolására 
további cselekvések támogathatók, például 
az egészségpolitikai kérdések, valamint a 
foglalkozás-egészségügy és a munkahelyi 
biztonság területén.

A tervezett tevékenységeket, amelyek 
magukban foglalják a szakpolitikai 
követelmények szempontjából lényeges 
kutatást, az alábbi felsorolás tartalmazza. 
Három stratégiai kérdés, a 
gyermekegészség, a nők egészségének 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 
az új politikai igények megválaszolására 
további cselekvések támogathatók, például 
az egészségpolitikai kérdések, valamint a 
foglalkozás-egészségügy és a munkahelyi 
biztonság területén.



AM\593551HU.doc PE 367.635v01-00

külső fordítás

11/20

HU

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 28
I. melléklet I. rész Együttműködés Témák Egészségügy Kutatás az emberi egészség 

szolgálatában 4. franciabekezdés

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

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

Or. fr

Indokolás

A betegség megelőzési és kezelési stratégiák vegyék figyelembe a nők és a férfiak közötti 
különbségeket.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Módosítás: 29
I. melléklet I. rész Témák szakasz 1. pont Egészségügy Tevékenységek alpont 2. alcímsor 

Kutatás az emberi egészség szolgálatában 4b. franciabekezdés (új)

- Palliatív orvostudomány: 
fájdalomcsillapító és tüneti gyógymód a ma 
még gyógyíthatatlan betegségek esetében. A 
betegek tüneteinek lehető leghatékonyabb 
kezelése.

Or. de
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Indokolás

Számos betegség még az elkövetkezendő hét-nyolc évben sem lesz gyógyítható. A hetedik 
kutatási keretprogram vége után még mindig halnak meg emberek betegségekben. A palliatív 
orvostudomány célja a szenvedés, különösen a fájdalom, de egyéb tünetek, mint például a 
szomjúság, viszketés és hányinger enyhítése, még akkor is, ha a betegség oka már nem 
kezelhető.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Módosítás: 30
I. melléklet II. rész Ötletek Tevékenységek 3. bekezdés

A tudományos tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű 
— személyesen, politikai vagy egyéb 
érdekektől függetlenül eljáró —
képviselőiből áll. Tagjait a Bizottság nevezi 
ki a személyek kiválasztására szolgáló 
független eljárást követően. A tudományos 
tanács többek között áttekinti a 
finanszírozandó kutatástípusokról szóló 
határozatokat, és tudományos szempontból 
garantálja az adott tevékenység minőségét. 
Feladatai közé tartoznak különösen a 
következők: az éves munkaprogram 
kidolgozása, a szakértői értékelési folyamat 
kialakítása, valamint a program 
végrehajtásának tudományos szempontból 
való nyomon követése és 
minőségellenőrzése.

A tudományos tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű 
— személyesen, politikai vagy egyéb 
érdekektől függetlenül eljáró —
képviselőiből áll. A tudományos tanács 
tagjai közül a nők aránya legalább 50% 
kell, hogy legyen. Tagjait a Bizottság nevezi 
ki a személyek kiválasztására szolgáló 
független eljárást követően. A tudományos 
tanács többek között áttekinti a 
finanszírozandó kutatástípusokról szóló 
határozatokat és tudományos szempontból 
garantálja az adott tevékenység minőségét.
Feladatai közé tartoznak különösen a 
következők: az éves munkaprogram 
kidolgozása, a szakértői értékelési folyamat 
kialakítása, valamint a program 
végrehajtásának tudományos szempontból 
való nyomon követése és 
minőségellenőrzése.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés annak biztosítása miatt szükséges, hogy az EKT összhangban legyen az EU 
egyenlő bánásmód céljával.
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 31
I. melléklet I. rész Együttműködés Témák 3. Információs és kommunikációs technológiák 

Tevékenységek A technológiák integrálása Otthoni környezetek

– Otthoni környezetek: kommunikáció, 
megfigyelés, vezérlés, segítség; valamennyi 
eszköz zavartalan együttműködése és 
használata; interaktív digitális tartalom és 
szolgáltatások.

– Otthoni környezetek: tiltott tartalmak 
kiszűrése, kommunikáció, megfigyelés, 
vezérlés, segítség; valamennyi eszköz 
zavartalan együttműködése és használata; 
interaktív digitális tartalom és 
szolgáltatások.

Or. fr

Indokolás

Az információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) lehetővé kell tenniük a folyamatosan 
— különösen az Interneten — szaporodó tiltott tartalmak, mint például a pornográfia és a 
gyermekpornográfia kiszűrését.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Módosítás: 32
I. melléklet Témák 8. Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok Célkitűzés

Mélyreható, széles körben elfogadott 
ismeretek szerzése az Európa számára 
kihívást jelentő összetett és egymással is 
összefüggő társadalmi-gazdasági 
kérdésekről: növekedés, foglalkoztatás és 
versenyképesség, társadalmi kohézió és 
fenntarthatóság, életminőség és globális 
függetlenség, különösen azzal a céllal, hogy 
az érintett szakpolitikák számára 
továbbfejlesztett tudásalap álljon 
rendelkezésre. 

Mélyreható, széles körben elfogadott 
ismeretek szerzése az Európa számára 
kihívást jelentő összetett és egymással is 
összefüggő társadalmi-gazdasági 
kérdésekről: jó minőségű foglalkoztatás és 
elöregedő népesség, társadalmi kohézió és 
fenntarthatóság, életminőség és globális 
függetlenség, különösen azzal a céllal, hogy 
az érintett szakpolitikák számára 
továbbfejlesztett tudásalap álljon 
rendelkezésre. 

Or. en
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Indokolás

A jövő egyik kiemelt kihívása az elöregedő társadalom.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Módosítás: 33
I. melléklet Témák 8. Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok 1. bekezdés

Növekedés, foglalkoztatás és 
versenyképesség a tudásalapú
társadalomban: kutatási tevékenység 
végzése és integrálása a növekedést, a 
foglalkoztatást és a versenyképességet érintő 
kérdésekben, az innovációtól, az oktatástól 
(beleértve az egész életen át tartó tanulást is) 
és a tudományos és egyéb tudás szerepétől 
egészen a nemzeti intézményi 
körülményekig terjedően.

Környezetvédelmi szempontból fenntartható 
fejlődés, foglalkoztatás, társadalmi 
igazságosság és nemek egyenlősége: 
kutatási tevékenység végzése és integrálása 
a növekedést, a foglalkoztatást és a 
versenyképességet érintő kérdésekben, az 
innovációtól, az oktatástól (beleértve az 
egész életen át tartó tanulást is) és a 
tudományos és egyéb tudás szerepétől 
egészen a nemzeti intézményi 
körülményekig terjedően.

Or. en

Indokolás

Ne váljék a versenyképesség a társadalom minden területén kívánatos elvvé.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 34
I. melléklet I. rész Együttműködés Témák 8. Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok 

3. pont

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 

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

élet társadalmi szerepe és a népesség 
sokfélesége, kulturális kölcsönhatások, 
valamint az alapjogok védelméhez és a 
diszkrimináció minden formája, a 
rasszizmus és az intolerancia elleni 
küzdelemhez kapcsolódó kérdések.

Or. fr

Indokolás

Az európai társadalom egyik legnehezebb feladata a szakmai és a családi élet 
összeegyeztetése. Ezenfelül a nemek társadalmi egyenlősége és a megkülönböztetés minden 
formája elleni küzdelem szintén az EU előtt álló megoldandó feladatok közé tartozik.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 35
I. melléklet II. rész Ötletek Tevékenységek 6. bekezdés

Az Európai Bizottság garantálja az Európai 
Kutatási Tanács teljes autonómiáját és 
integritását.

Az Európai Bizottság garantálja az Európai 
Kutatási Tanács teljes autonómiáját és 
integritását. Az EKT aktívan működjön 
közre a kutatás és fejlesztés támogatásában 
az esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének előmozdítása érdekében. 
A nemek társadalmi megközelítésével 
biztosítson megfelelő támogatást a 
kutatásnak. A társadalmi nemek 
kérdésének előtérbe helyezése új 
ismeretekhez vezet a kutatásokban, emeli a 
minőséget és gazdagítja a kutatómunkát.

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 36
I. melléklet III. rész Emberi erőforrás Indoklás 1. bekezdés

A jelentős számú és magasan képzett 
kutatók megléte szükséges feltétele a 
tudomány előrehaladásának és az innováció 
támogatásának, ugyanakkor fontos tényezője 
a kutatásokba való állami és 
magánszervezetek általi befektetések 
vonzásának és fenntartásának. Míg 
világszinten a versenyhelyzet egyre 
fokozódik, a kutatók számára egy nyílt 
európai munkaerőpiac és a kutatók 
szakismereteinek és karrierlehetőségeinek 
diverzifikációja alapvető fontosságú a 
kutatók és ismereteik hasznot hozó 
mozgásának támogatása érdekében Európán 
belül és világviszonylatban is.

A jelentős számú és magasan képzett 
kutatók megléte szükséges feltétele a 
tudomány előrehaladásának és az innováció 
támogatásának, ugyanakkor fontos tényezője 
a kutatásokba való állami és 
magánszervezetek általi befektetések 
vonzásának és fenntartásának. Míg 
világszinten a versenyhelyzet egyre 
fokozódik, a kutatók számára egy nyílt, a 
diszkrimináció mindennemű formájától
mentes európai munkaerőpiac és a kutatók 
szakismereteinek és karrierlehetőségeinek 
diverzifikációja alapvető fontosságú a 
kutatók és ismereteik hasznot hozó 
mozgásának támogatása érdekében Európán 
belül és világviszonylatban is.

Or. fr

Indokolás

A kutatók európai piaca legyen mentes mindenfajta megkülönböztetéstől, hogy a lehető 
legtöbb embert vonzhassa, beleértve a nőket is, és lehetővé tegye, hogy az EU -összhangban a 
lisszaboni célokkal - versenyképesebbé válhasson.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 37
I. melléklet III. rész Emberi erőforrás Tevékenységek Egész életen át tartó tanulás és 

karrierfejlesztés

Egész életen át tartó tanulás és 
karrierfejlesztés a tapasztattal rendelkező 
kutatók karrierfejlesztésének támogatására. 
Új készségek és képességek kiegészítése 
vagy megszerzése céljából vagy az 
inter/multidiszciplináris és/vagy ágazaton 
belüli mobilitás javítása érdekében 

Egész életen át tartó tanulás és 
karrierfejlesztés a tapasztattal rendelkező 
kutatók karrierfejlesztésének támogatására. 
Új készségek és képességek kiegészítése 
vagy megszerzése céljából vagy az 
inter/multidiszciplináris és/vagy ágazaton 
belüli mobilitás javítása érdekében 
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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.

támogatást irányoznak elő a 
további/kiegészítő képességekre és 
készségekre sajátos igényt mutató kutatók
számára, a — például szülési szabadsággal 
vagy szülői szabadsággal való —
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.

Or. fr

Indokolás

A női kutatóknak nincs részük ugyanolyan előmeneteli lehetőségekben, mint a férfi 
kutatóknak. Ezért a hetedik keretprogramnak elő kell segítenie a nők karrierfejlődését. Annak 
is meg kell teremteni a feltételeit, hogy a nők újra munkába állhassanak a szülési szabadság 
után, illetve, hogy akár a nők, akár a férfiak folytathassák munkájukat a szülői szabadság 
után. 

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 38
I. melléklet IV. rész Kapacitások 5. szakasz Tudomány a társadalomban második címsor 

Indoklás 1. bekezdés

Az európai kutatási politika csak akkor lesz 
sikeres, ha a társadalom mind Európában, 
mind a tagállamokban meg van győződve 
arról, hogy aggodalmait megszüntetik, és 
hogy az általuk a kutatással szemben 
meghatározott etikai korlátokat tiszteletben 
tartják. 
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Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata azt a benyomást kelti, mintha a legfőbb probléma a közvélemény 
meggyőzése volna. Másrészt viszont nagyon fontos, hogy a tudósok odafigyeljenek a 
társadalom aggodalmaira, és tiszteletben tartsák a korlátokat.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer

Módosítás: 39
I. melléklet IV. rész Kapacitások 5. szakasz Tudomány a társadalomban harmadik címsor 

Tevékenységek 3a. bekezdés (új)

Kritikus gondolkodás a kutatási 
tevékenységekről az etikailag helyes 
kutatási normák felállítása érdekében, az 
alapvető jogok figyelembevétele mellett.

Or. en

Indokolás

A program tudományt és társadalmat érintő részében nyomatékosabban kell utalni az etikai 
korlátokra

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 40
I. melléklet IV. Kapacitások Tudomány a társadalomban Tevékenységek 4. pont

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

A társadalmi nemek kutatása, beleértve a 
kutatás minden területén a társadalmi nemek 
dimenziójának integrálását, valamint a 
nőknek a kutatásban való támogatását.

Or. fr
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Indokolás

Lásd a 20. módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 41
I. melléklet IV. Kapacitások Tudomány a társadalomban Tevékenységek 5. pont

A fiatalokban a tudomány iránti 
figyelemfelkeltő környezet kialakítása, a 
tudományos nevelés minden szinten —
beleértve az iskolákat — való erősítésével, 
valamint a fiatalok körében a tudomány 
iránti érdeklődés és az ebben való részvétel 
előmozdításával.

A fiatalokban a tudomány iránti 
figyelemfelkeltő, mindennemű 
sztereotípiától mentes környezet kialakítása, 
a tudományos nevelés minden szinten —
beleértve az iskolákat — való erősítésével, 
valamint a fiatalok körében a tudomány 
iránti érdeklődés és az ebben való teljes
részvétel előmozdításával.

Or. fr

Indokolás

Fontos a mindennemű sztereotípiától mentes „tudományos” környezet megteremtése, 
amelynek célja a lányok és fiúk tudományban való teljes részvételének előmozdítása, valamint 
a tudományos nevelés erősítése nemcsak az iskolákban, hanem egyéb megfelelő 
intézményekben is.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Módosítás: 42
I. melléklet IV. rész Kapacitások Tudomány a társadalomban Tevékenységek 7b. bekezdés 

(új)

Gyermekellátási szolgáltatások garantálása 
a barcelonai Európai Tanácson 
elfogadottak értelmében, amely szerint a 
tagállamok 2010-re, gyermekellátást 
biztosítanak a 3 éves és az iskolaköteles kor 
között lévő gyermekek legalább 90 %-a 
részére, illetve a 3 évnél fiatalabb 
gyermekek legalább 33%-a részére;
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Indokolás

A megfelelő és elegendő gyermekellátási szolgáltatások különösen a gyermeket nevelő 
dolgozó nők számára döntő jelentőségűek.


