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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 8
(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 ösztönöznie kell minden 
szükségesnek ítélt kutatási tevékenységet, az 
európai társadalom előtt álló jelentős 
kihívásoknak való megfelelés, valamint az 
innováció és az energiaforrásokat, továbbá 
az európai demográfiai változásokat érintő 
kutatások fokozása érdekében, különösen a 
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vállalkozások – beleértve az ipart, a kis- és 
középvállalkozásokat (KKV-k) –, 
kutatóközpontok és egyetemek bátorítását 
kutatási és technológiafejlesztési 
tevékenységeikben.

Er. en

Indokolás

A hetedik keretprogram első bekezdésében utalni kell a mai Európa előtt álló legnagyobb 
kihívásokra.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 9
(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 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 
gazdaság fejlődésében, beleértve a 
foglalkoztatási szint növelését és a területi 
kohéziót is.

Er. pt

Indokolás

A lisszaboni Európai Tanáccsal összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 10
(5) preambulumbekezdés

(5) Figyelembe véve a közösségi politikák (5) Figyelembe véve a közösségi politikák 
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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.

kutatási igényeit és valamennyi európai 
régió – beleértve a sajátos 
megkötöttségekkel szembesülőket is -, 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.

Er. pt

Indokolás

A program hatékonysága és az Európai Kutatási térség fejlesztésével együttjáró kutatási 
igények valamennyi szereplő széleskörű támogatásától függenek, beleértve a regionális szintet 
is.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 11
(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 
csoportosulások fejlődését, fel kell 
szabadítani az EU „konvergencia-” és 
legkülső régióiban a kutatási potenciált, a 
Szerződés 299. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően, 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
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Er. pt

Indokolás

Megfelelően a Szerződés legkülső régiókra vonatkozó rendelkezéseinek (299. cikk (2) 
bekezdés).

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 12
(17) preambulumbekezdés

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

(17) A hetedik keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket, 
valamint más közösségi cselekvéseket, 
amelyek a lisszaboni célkitűzések 
végrehajtására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükségesek, nevezetesen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, az 
oktatás, a képzés, a versenyképesség és az 
innováció, az ipar, a foglalkoztatás és a 
környezetvédelem területére vonatkozó 
cselekvések mellett. A keretprogram 
régiókat érintő tevékenységei a regionális 
fejlesztés valódi eszközét jelentik. Semmi
esetre sem vehetik át a strukturális és 
kohéziós alapok helyét, hanem az 
utóbbiakat kiegészítve működnek.

Er. fr

Indokolás

Fontos kiemelni azt a szerepet, amelyet a különböző európai alapok összekapcsolása az 
európai régiók fejlődésében játszik. A hetedik keretprogram és a strukturális alapok 
finanszírozása jelentős dinamizáló hatást gyakorol a területekre, amit ösztönözni szükséges. 
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Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 13
(18) preambulumbekezdés

(18) Az e keretprogramban támogatott 
innovációs és KKV-vonatkozású 
tevékenységeknek ki kell egészíteniük a 
versenyképességre és innovációra vonatkozó 
keretprogram során végzett tevékenységeket.

(18) Az e keretprogramban támogatott 
innovációs és KKV-vonatkozású 
tevékenységeknek ki kell egészíteniük a 
versenyképességre és innovációra vonatkozó 
keretprogram során végzett tevékenységeket. 
E célból fontos a szellemi tulajdon jobb 
védelme, valamint az európai KKV-k 
innovációs képességét súlyosan károsító 
szerzői jogi kalózkodás és hamisítás ellen 
folytatott küzdelem fokozása európai 
szinten. 

Er. fr

Indokolás

Évente körülbelül 100 000-re becsülhető azon munkahelyek száma Európában, amelyek a 
hamisítás miatt szűnnek meg. A szerzői jogi kalózkodás és a hamisítás negatív hatással van a 
KKV-kre, amit figyelembe kell venni. A szellemi tulajdon hatékonyabb védelme lehetővé tenné 
a KKV-k számára, hogy versenyképesebbek legyenek és többet fektessenek az innovációba.

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 14
(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 

(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 
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kutatási költségvetésének 
megkétszerezésére.

kutatási költségvetésének 
megkétszerezésére. A célnak megfelelő 
költségvetés elengedhetetlen a 
keretprogram célkitűzéseinek 
megvalósításához, és lehetővé teszi a 
javasolt tevékenységek összeségének 
megvalósítását, különös tekintettel azokra 
az intézkedésekre, amelyeknek célja a 
kutatás regionális dimenziójának erősítése. 
A regionális politika és a kutatási politika 
egymást kiegészítő jellege ilyen módon 
ösztönözheti a régiók kutatásba való 
befektetését és hozzájárulhat az európai 
területek kiegyensúlyozott fejlődéséhez 

Er. fr

Indokolás

A hetedik keretprogram tevékenységei kiegészítik az EU többi politikáját és lényeges szerepet 
játszanak a régiók fejlődésében. Bizonyos intézkedések közvetlenül érintik az európai 
régiókat – így a „tudásrégiókat”– vagy a KKV-ket érintő tevékenységeket. A hetedik 
keretprogram költségvetésének tervezett csökkentése azt a veszélyt hordozza magában, hogy 
erősen mérséklődnek az ezekre a politikákra szánt források, vagy akár teljesen el is vonják
azokat.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 15
(21) preambulumbekezdés

(21) Mivel a Szerződés 163. cikkével 
összhangban elfogadandó cselekvések 
célkitűzését, azaz az európai tudásalapú 
társadalom és gazdaság megteremtéséhez 
való hozzájárulást nem lehet a tagállamok 
által megfelelően megvalósítani, és ezért 
közösségi szinten ez jobban megvalósítható, 
a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanazon 
cikkben foglalt arányosság elvének 

(21) Mivel a Szerződés 163. cikkével 
összhangban elfogadandó cselekvések 
célkitűzését, azaz az európai tudásalapú 
társadalom és gazdaság megteremtéséhez 
való hozzájárulást nem lehet a tagállamok 
által megfelelően megvalósítani, és ezért 
közösségi szinten, megerősített partnerség 
keretében az európai régiókkal ez jobban 
megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az 
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megfelelően a hetedik keretprogram nem 
lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

ugyanazon cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően a hetedik keretprogram 
nem lépi túl az említett célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket.

Er. pt

Indokolás

A 163. cikknek megfelelően és az 5. cikk szellemében, a program hatékonyságának és 
eredményességének megerősítése céljából szükséges az európai régiók nagyobb fokú 
integrációjának biztosítása.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:16
(24a) preambulumbekezdés (új)

(24a) A hetedik keretprogramnak a 
tagállamok finaszírozási rendszerein 
keresztül ki kell használnia a srukturális 
alapok fokozottan kiegészítő jellegét.

Er. en

Indokolás

A kutatás és az innováció a strukturális alapokhoz kötődik, a hetedik keretprogramnak és a 
Versenyképességi és Innovációs Keretprogramnak ezért ki kell egészíteniük egymást.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 17
(24b) preambulumbekezdés (új)

(24b) A hetedik keretprogramnak 
biztosítania kell az innovációs 
intékedésekre vonatkozó EU-
kezdeményezésekkel (a későbbi 
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Versenyképességi és Innovációs 
Keretprogrammal, CIP) való 
együttműködést és az egymást kölcsönösen 
kiegészítő jelleget.

Er. en

Indokolás

A kutatás és az innováció a strukturális alapokhoz kötődik, a hetedik keretprogramnak és a 
Versenyképességi és Innovációs Keretprogramnak ezért ki kell egészíteniük egymást.

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo

Módosítás: 18
2. cikk, (1) bekezdés

1. A hetedik keretprogram a (2)–(5) 
bekezdésekben felsorolt tevékenységeket 
támogatja. A célkitűzések ismertetése és e 
tevékenységek nagy vonalakban való 
felvázolása az I. mellékletben található.

1. A hetedik keretprogram a (2)–(5) 
bekezdésekben felsorolt tevékenységeket 
támogatja. A célkitűzések ismertetése és e 
tevékenységek nagy vonalakban való 
felvázolása az I. mellékletben található. A 
hetedik keretprogram egy kiegyensúlyozott 
része az Unió olyan régióiban végrehajtott 
intézkedések finaszírozására szolgál, 
amelyek még nem érték el az Unió 
technológiai konvergenciaszintjét.

Er. es

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 19
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 

5. Kapacitások: az európai kutatási és 
innovációs kapacitások lényeges elemeinek 
– mint például a kutatási infrastruktúrák, a 
kutatásorientált regionális csoportosulások, 
az EU „konvergencia-” és legkülső 
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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.

régióiban a teljes kutatási potenciál 
felszabadítása – a Szerződés 299. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően –, a kis- és 
középvállalkozások javára folytatott 
kutatást, a „tudomány a társadalomban” 
területhez tartozó témák, a nemzetközi
együttműködés „horizontális” tevékenységei 
– a támogatása.

Er. pt

Indokolás

Jogi pontosítás a legkülső régiókra való alkalmazhatóság tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 20
7. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A keretprogram értékelésének és a 
keretcélok ellenőrzésének objektív 
statisztikákon kell alapulniuk. A Bizottság 
együttműködik az Eurostattal a regionális 
és országos statisztikák érdekelt 
intézmények, régiók és tagállamok számára 
történő összegyűjtése és eljuttatása során.

Er. en

Indokolás

Ösztönözni kell a tagállamokat a regionális versenyképesség, a foglalkoztatási kutatások és az 
innovációs költségvetés kihasználására.
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Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás 21
I. melléklet, I. Együttműködés, (5) bekezdés

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

Külön figyelmet fordítanak a központi, 
külső vagy legkülső régiókban kifejlesztett,
több témát átfogó kiemelt fontosságú 
kutatási területekre, mint például a 
tengertudományokra és -technológiákra.

Er. pt

Indokolás

A módosítás pontosítja a program földrajzi alkalmazási területét.

Módosítás, előterjesztette: Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 22
I. melléklet, I. 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 
támogatják, többek között hálózatba 
szervezésre vonatkozó kezdeményezések, 
szemináriumok és rendezvények, külső 
szakértők által nyújott 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 

Az EU-kutatás eredményeinek terjedése és 
használata érdekében a tudás terjesztését és 
az eredményék átadását – a politikák 
kidolgozói számára is – minden témában 
támogatják, többek között hálózatba 
szervezésre vonatkozó kezdeményezések, 
szemináriumok és rendezvények, külső 
szakértők által nyújott 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 
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is figyelembe veszik. is figyelembe veszik. Az országos 
hatóságokon kívül a regionális 
hatóságoknak is tájékoztatást kell kapniuk 
arról, hogy mely szervezetek terjesztettek 
elő igénylést és ezek közül melyek részvétele 
biztosított a területükön, abból a célból, 
hogy e hatóságokat arra ösztönözzék, hogy 
a hetedik keretprogrammal kapcsolatban 
stratégiai megközelítést alakítsanak ki, 
különösen a gazdasági előnyök elosztása, a 
regionális programokat kiegészítő jelleg 
elvének tiszteletben tartása és a programot 
érintő tapasztalatcsere szempontjait szem 
előtt tartva.

Er. el

Indokolás

Fontos a regionális szintű nyilvántartások létrehozásának ösztönzése.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 23
I. melléklet, I. Együttműködés, Közös technológiai kezdeményezések, (2) bekezdés, 1.

albekezdés, első franciabekezdés

- az európai szintű kezdeményezés 
hozzáadott értéke;

- az európai és regionális szintű 
kezdeményezés hozzáadott értéke;

Er. pt

Indokolás

A javasolt módosítás lehetővé tenné a technológiai kezdeményezések által nyújtott hozzáadott 
érték hatékonyabb becslését, követve a lisszaboni stratégia irányvonalát.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás:24
I. melléklet, I. Együttműködés, A nem közösségi kutatási programok összehangolása (2) 

bekezdés, második franciabekezdés

- További pénzügyi EU-támogatás 
nyújtásával azon résztvevők számára, akik 
közös alapot hoznak létre nemzeti és 
regionális programjaikra vonatkozó közös 
ajánlattételi felhívás céljából („ERA-NET 
PLUS”).

- Egyéb EU-eszközök, mint például a 
strukturális alapok mellett további EU-
támogatás nyújtásával azon résztvevők 
számára, akik közös alapot hoznak létre 
nemzeti és regionális programjaikra 
vonatkozó közös ajánlattételi felhívás 
céljából („ERA-NET PLUS”).

Er. en

Indokolás

Ösztönözni kell a tagállamokat a regionális versenyképesség, a foglalkoztatási kutatások és az 
innovációs költségvetés kihasználására.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 25
I. melléklet, I. Együttműködés, A nem közösségi kutatási programok összehangolása, (3) 

bekezdés, negyedik franciabekezdés

- európai hozzáadott érték; - európai és/vagy regionális hozzáadott 
érték;

Er. pt

Indokolás

A kritériumoknál figyelembe kell venni az európai vagy regionális szintű hozzáadott értéket. A 
kiegészítés elősegítené a területi kohézió erősítését, követve a lisszaboni stratégia 
irányvonalát.
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Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 26
I. melléklet, I. Együttműködés, A nem közösségi kutatási programok összehangolása, (3) 

bekezdés, ötödik franciabekezdés

- kritikus méret, az érintett programok 
nagyságára és számára, a lefedett 
tevékenységek hasonlóságára tekintettel;

- kritikus méret, az érintett programok 
nagyságára, regionális kiterjedtségére
és/vagy számára, a lefedett tevékenységek 
hasonlóságára tekintettel;

Er. pt

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy a lisszaboni stratégia irányvonala mentén megerősítse a 
területi kohéziót..

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 27
I. melléklet, I. Együttműködés, TÉMÁK 1: Egészségügy, Tevékenységek, 3. pont, első 

franciabekezdés

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

- A klinikai eredmények átültetése a klinikai 
gyakorlatba. A klinikai döntéshozatal és a 
klinikai kutatás eredményeinek klinikai 
gyakorlatba való átültetési módjának 
megértése, elsősorban a gyermekek, nők és 
az idősebb személyek sajátos 
szempontjainak figyelembevételével, 
távgyógyászati alkalmazások kifejlesztése, 
az EU földrajzilag elszigetelten élő lakosai, 
különösen a szigeteken és hegyvidéken élők 
számára.

Er. el
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Indokolás

A lakosság azon csoportjai között, anelyeknek sajátos tulajdonságait külön figyelembe kell 
venni, az orvosi és gyógyszerészeti ellátás optimalizálása érdekében tekintetbe veendők az EU 
külső régióiban élők (különösen a szigetek és hegyvidékek lakosai), mivel a célkitűzés a 
távgyógyászati alkalmazások támogatása az EU elszigetelten élő lakosai számára.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 28
I. melléklet, I. Együttműködés, TÉMÁK 1: Egészségügy, Tevékenységek, 3. pont, második 

franciabekezdés

- 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, földrajzi elszigeteltség, mobilitás 
és migráció és változó munkahelyi 
körülmények).

Er. el

Indokolás

A magas szintű orvosi és gyógyszerészeti ellátáshoz való hozzáférés egyenlőségét érintő 
tényezők között az elöregedésen, a mobilitáson és a migráción kívül mindenképpen meg kell 
említeni az EU bizonyos régióinak földrajzi elszigeteltségét is.

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender

Módosítás: 29
I. melléklet, I. Együttműködés, TÉMÁK 3: Információs és kommunikációs technológiák, 
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Tevékenységek, 3. pont, első franciabekezdés, harmadik albekezdés

- a mobilitás előmozdítása, intelligens, IKT 
alapú szállítási rendszerek és járművek, 
amelyek lehetővé teszik a személyek és az 
árucikkek biztonságos, kényelmes és 
hatékony mozgását.

- a mobilitás előmozdítása, intelligens, IKT 
alapú szállítási, logisztikai rendszerek és 
járművek, amelyek lehetővé teszik a 
személyek és az árucikkek biztonságos, 
kényelmes és hatékony mozgását.

Er. es

Indokolás

Mindenképpen lényeges, hogy a logisztika modernizációja épüljön bele a közlekedés 
mobilitásának fejlesztésébe.

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender

Módosítás 30
I. melléklet, I. Együttműködés, TÉMÁK 7: Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), 

Célkitűzés

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 közlekedési és logisztikai 
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.

Er. es

Indokolás

Az EU globális földrajzi helyzetét és közlekedési fejlettségét figyelembe véve, mindenképpen 
szükséges elmélyíteni az új és jobb logisztikai rendszerekre irányuló kutatást, amely 
rendszerek elősegíthetik a mobilitás fejlődését és csökkenthetik a környezeti hatásokat.



PE 367.673v01-00

külső fordítás

16/32 AM\594368HU.doc

HU

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 31
I. melléklet, I. Együttműködés, TÉMÁK 7: Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), 

Tevékenységek, 2. pont, második franciabekezdés

- A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: innovatív, 
intermodális és interoperábilis európai 
regionális és nemzeti közlekedési hálózatok, 
infrastruktúra és rendszerek kialakítása; a 
költségek internalizálása; információcsere a 
járművek/hajók és a közlekedési 
infrastruktúra között; az infrastruktúra 
kapacitásának optimalizálása.

- A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: innovatív, 
intermodális és interoperábilis európai 
regionális és nemzeti közlekedési hálózatok, 
infrastruktúra és rendszerek kialakítása; a 
költségek internalizálása; információcsere a 
járművek/hajók és a közlekedési 
infrastruktúra között; az infrastruktúra 
kapacitásának optimalizálása; információs 
és információ-visszacsatolási 
mechanizmusok kiépítése a közvetlenül 
érintett szereplők, nevezetesen a közlekedési 
vállalatok, a helyi közösségek és az 
utazóközönség felé, a közlekedés és a 
közelekedési infrastruktúra kapacitásainak 
optimalizálása, különösen Európa 
földrajzilag elszigetelt régióinak 
bekapcsolásának céljából.

Er. el

Indokolás

Egy, a közvetlenül érintett szereplők (szállítók, helyi közösségek, helyi lakosok szervezetei) 
felé kiépült állandó információs és információ-visszacsatolási rendszer elősegítheti a 
közlekedési tengelyek, hálózatok és infrastruktúrák racionális és koherens használatát, 
figyelembe véve az érdekeltek – egymással időnként ellentétes – álláspontjait és érdekeit.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésében ezen kívül figyelemmel kell lenni a földrajzilag 
elszigetelt régiók földrajzi jellegzetességeire is.

.
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Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender

Módosítás: 32
I. melléklet, I. Együttműködés, TÉMÁK 7: Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), 

Tevékenységek, 2. pont, második franciabekezdés

- A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: innovatív, 
intermodális és interoperábilis európai 
regionális és nemzeti közlekedési hálózatok, 
infrastruktúra és rendszerek kialakítása; a 
költségek internalizálása; információcsere a 
járművek/hajók és a közlekedési 
infrastruktúra között; az infrastruktúra 
kapacitásának optimalizálása.

- A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: innovatív, 
intermodális és interoperábilis európai 
regionális és nemzeti közlekedési és 
logisztikai hálózatok, infrastruktúra és 
rendszerek kialakítása; a költségek 
internalizálása; információcsere a 
járművek/hajók és a közlekedési 
infrastruktúra között; az infrastruktúra 
kapacitásának optimalizálása.

Er. es

Indokolás

Tekintetbe véve azokat az aktuális problémákat, amelyekkel a fejlődés a közlekedés 
intermodalitása és növekedése kapcsán szembesül, sürgősnek mutatkozik új logisztikai 
rendszerek kifejlesztése, mind európai, mind nemzeti és regionális szinten.

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender

Módosítás: 33
I. melléklet, I. Együttműködés, TÉMÁK 7: Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), 

Tevékenységek, 2. pont, 4a franciabekezdés (új)

- A mobilitás és a felhasználók igényei 
kielégítésének minősége; a szolgáltatások, 
hálózatok és az infrastruktúra javítása azok
kényelmessé és vonzóbbá tétele érdekében; 
az integrált rendszerek és az egyéni vagy 
speciális közösségi (időskorúak, nők stb.) 
igényeknek való megfelelés tökéletesítése.

Er. es
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Indokolás

Figyelembe véve a demográfiai változásokat és az újonnan jelentkezett szükségleteket, a 
mobilitással kapcsolatban a jelenlegi európai társadalomnak reagálnia kell arra, hogy 
változott a felhasználók érzékenysége és felfogása a földi közlekedés tekintetében (kényelem, 
preferenciák stb.).

Módosítás, előterjesztette: Inés Ayala Sender

Módosítás: 34
I. melléklet, I. Együttműködés TÉMÁK 7: Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), 

Tevékenységek, 3a. pont (új)

• Olyan új rendszerek, amelyek célja a 
transzeurópai hálózatok (TEN) és más, a 
mobilitást és a közelekdést érintő európai 
projektek hatékonyságának javítása és 
finanszírozásának biztosítása; a hitelek és a 
magánszektor/közszektor európai szintű 
összekapcsolását szolgáló új eljárások 
fejlesztése.

Er. es

Indokolás

Figyelembe véve az új páneurópai infrastruktúra fejlesztésének és a már meglevő 
létestmények fenntartása és felújítása biztosításának sürgős szükségességét, fontos ösztönözni 
a szükséges finanszírozást biztosító új és hatékony eljárásokat.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 35
I. melléklet, I. Együttműködés, TÉMÁK 8: Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok, 

Tevékenységek, 3. pont

• Fő társadalmi folyamatok és 
következményeik: mint például a 
demográfiai változások, beleértve az 

• Fő társadalmi folyamatok és 
következményeik: mint például a 
demográfiai változások, beleértve az 
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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.

elöregedést és a migrációt is; a régiók
fejlődése az európai valóságban, 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.

Er. el

Indokolás

A fontos társadalmi tendenciák és következményeik között szerepelteni kell a demográfiai 
változások mellett a régiók Európájának változásait is.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 36
I. melléklet, IV. Kapacitások, (1) bekezdés, ötödik franciabekezdés

- A tudomány és társadalom egymáshoz 
közelítése a tudomány és a technológia 
európai társadalmon belüli harmonikus 
integrációja érdekében.

- A tudomány és társadalom egymáshoz 
közelítése a tudomány és a technológia 
európai társadalmon belüli harmonikus 
integrációja érdekében. A már létező, az 
Unióval kapcsolatos információk 
nyújtására szolgáló, országos vagy 
regionális szintű információs központok 
szolgáltatják a KKV-k, az ipari és kutatási 
intézmények számára szükséges 
valamennyi tájékoztatást a 
keretprogramról, a Versenyképességi és 
Innovációs Keretprogramról, továbbá a 
strukturális alapokról.

Er. en
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Indokolás

A már létező információs központoknak útmutatást és tájékoztatást kell kapniuk, hogy 
segítségére tudjanak lenni a KKV-knak, valamint az ipari és oktatási intézményeknek.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 37
I. melléklet, IV. Kapacitások, (1) bekezdés, hatodik franciabekezdés

- A nemzetközi együttműködést támogató 
horizontális cselekvések és intézkedések.

- A nemzetközi, a határokon átnyúló és az 
interregionális együttműködést támogató 
horizontális cselekvések és intézkedések.

Er. en

Indokolás

A nemzetközi együttműködés alapelvét kell alkalmazni a határokon átnyúló és az 
interregionális együttműködésekben is.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 38
I. melléklet, IV. Kapacitások, (1) bekezdés, 6a. franciabekezdés (új)

- Indító intézkedések, „A tudás régiói”
programon keresztül, amelynek 
finanszírozása elsősorban a strukturális 
alapokon keresztül történik.

Er. en

Indokolás

A Kapacitások Programnak és különösen „A tudás régiói” programnak összhangban kell 
állnia a strukturális alapok későbbi finanszírozási lehetőségeivel.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás :39
I. melléklet, IV. Kapacitások, Kutatási infrastruktúrák, Indokolás, (3) bekezdés

Az EU katalizátor és fellendítő szerepet 
játszhat és kell játszania azáltal, hogy 
hozzájárul a különböző tagállamokban 
meglévő infrastruktúrák szélesebb körű és 
hatékonyabb elérhetőségéhez és 
használatához, ezen infrastruktúrák 
koordináción alapuló kifejlesztésének 
ösztönzésével, valamint közép- és hosszú 
távon a páneurópai érdekeltségű új kutatási 
infrastruktúrák megjelenésének 
támogatásával. 

Az EU katalizátor és fellendítő szerepet 
játszhat és kell játszania azáltal, hogy 
hozzájárul a különböző tagállamokban 
meglévő infrastruktúrák szélesebb körű és 
hatékonyabb elérhetőségéhez és 
használatához, ezen infrastruktúrák 
koordináción alapuló kifejlesztésének 
ösztönzésével, valamint közép- és hosszú 
távon a páneurópai érdekeltségű új kutatási 
infrastruktúrák megjelenésének 
támogatásával. Különös figyelmet kell 
fordítani a konvergenciarégiók és a 
legkülső régiók igényeire. Az ezekből a 
régiókból kiválasztott projektek 
támogatásában megkülönböztető rátát kell 
alkalmazni.

Er. en

Indokolás

A kutatási infrastruktúra kapcsán különös figyelmet kell fordítani a konvergenciarégiók és a 
legkülső régiók speciális körülményeire.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 40
I. melléklet, IV. Kapacitások, Kutatási infrastruktúrák, Tevékenységek, 2. pont, első 

franciabekezdés

- új infrastruktúrák kiépítése, illetve a 
meglévő infrastruktúrák jelentős 
korszerűsítései az új kutatási infrastruktúrák 
létrehozásának ösztönzése érdekében, 
nevezetesen az ESFRI által végzett 
tevékenységre alapozva, és amiről a 

- új infrastruktúrák kiépítése, illetve a 
meglévő infrastruktúrák jelentős 
korszerűsítései az új kutatási infrastruktúrák 
létrehozásának ösztönzése érdekében, 
nevezetesen az ESFRI által végzett 
tevékenységre alapozva, figyelembe véve a 
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Szerződés 171. cikke alapján hozható 
döntés, vagy az egyedi programokat 
elfogadó határozatok alapján a Szerződés 
166. cikkével összhangban.

konvergenciarégiókban és a külső 
régiókban tevékenykedő kutatók igényeit a 
helyi magas szintű kutatási infrastruktúrát 
illetően a Szerződés 171. cikke alapján 
hozható döntés szerint, vagy az egyedi 
programokat elfogadó határozatok alapján a 
Szerződés 166. cikkével összhangban.

Er. el

Indokolás

Kiemelkedően fontos olyan magas szintű új infrastruktúra felállítása és a már meglevő 
infrastruktúra felújítása olyan  országokban vagy régiókban, amelyek nem képesek ilyen 
infrastruktúrát  kutatóik rendelkezésére bocsátani, az „ESFRI menetlevél” rendszerébe
történt integrációjuk segítségével, amely a közösségi támogatást igénylő európai kutatási 
infrastruktúrát érinti.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 41
I. melléklet, IV. Kapacitások, Kutatási infrastruktúrák, Tevékenységek, 2. pont, utolsó 

bekezdés

Ami az új infrastruktúrák felépítését illeti, a 
közösségi pénzügyi eszközök, a 
keretprogram és különösen a strukturális 
alapok hatékony koordinációja biztosított 
lesz.

Ami az új infrastruktúrák felépítését illeti, a 
közösségi pénzügyi eszközök, a 
keretprogram és különösen a strukturális 
alapok hatékony koordinációja biztosított 
lesz, különös figyelmet fordítva a megfelelő 
kutatási infrastruktúrável nem rendelkező 
régiók és a kutatás területén fejlett régiók 
közötti konvergencia biztosításának 
szükségességére.

Er. el

Indokolás

Az új kutatási infrastruktúrák kettős forrásból  – a keretprogram címén és a strukturális 
alapokból  – történő finanszírozása azt jelenti, hogy a közösségi keretprogramban is 
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figyelembe kell venni a regionális konvergencia tényezőjét, hogy a megfelelő kutatási 
infrastruktúrával nem rendelkező konvergenciarégiók ne távolodjanek el még jobban a 
kutatás területén fejlett régióktól.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 42
I. melléklet, IV. Kapacitások, A KKV-k javára végzett kutatás, Tevékenységek, (2a) bekezdés 

(új)

A strukturális alapokra vonatkozó 
szabályozás lehetővé teszi a KKV-k számára 
fenntartott támogató rendszerek részére 
pénzügyi eszközök nyújtását, hasonlóan a 
néhány tagállamban jelenleg is működő 
„Tudásbón” rendszerekhez. A „Tudásbón” 
rendszer egyike a tagállamok azon 
intézkedéseinek, amelyek a KKV-k kutatási 
képességeinek fejlesztését szolgálják.

Er. en

Indokolás

A strukturális alapok „Tudásbón” rendszerhez hasonlatos felhasználásának lehetővé tétele a 
tagállamok számára, ahogyan az már jelenleg is működik néhány tagállamban, megfelel az 
Európai Parlament Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERDF) szóló állásfoglalásának.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 43
I. melléklet, IV. Kapacitások, „A tudás régiói”, Indokolás, (1) bekezdés, első rész

A régiókat egyre fontosabb szereplőként 
ismerik el az EU kutatási és fejlesztési 
térképén. A kutatáspolitika és a kutatási 
tevékenységek regionális szinten gyakran a 
köz- és magánszférabeli szereplőket 
tömörítő „csoportosulások” kialakulásától 
függenek.

A régiókat egyre fontosabb szereplőként 
ismerik el az EU kutatási és fejlesztési 
térképén. A kutatáspolitika és a kutatási 
tevékenységek regionális, interregionális és 
határokon átnyúló szinteken is gyakran a 
köz- és magánszférabeli szereplőket 
tömörítő „csoportosulások” kialakulásától 
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függenek.

Er. en

Indokolás

A regionális politikán belül a határon átnyúló és az interregionális politikáknak elkülönülő 
jellegzetességeik vannak, és kiemelkedő fontosságúak a tagállamok határainak átlépését célzó 
EU-integrációban.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 44
I. melléklet, IV. Kapacitások, „A tudás régiói”, Indokolás, (1) bekezdés, második rész

„A tudás régiói” elnevezésű kísérleti 
cselekvés bebizonyította ennek a fejlődésnek 
a dinamizmusát, valamint azt, hogy 
szükséges támogatni és ösztönözni az ilyen 
szervezetek kialakítását.

„A tudás régiói” elnevezésű kísérleti 
cselekvés bebizonyította ennek a fejlődésnek 
a dinamizmusát, valamint azt, hogy 
szükséges támogatni és ösztönözni az ilyen 
szervezetek kialakítását. Az ERA-NET 
rendszerrel való szorosabb együttműködés 
megerősíti az új „Tudás régiói” projektet.

Er. en

Indokolás

Az ERA-NET rendszer már tartalmazza a regionális együttműködést. „A tudás régiói” 
tevékenységeknek a lehető leginkább illeszkedniük kell az ERA-NET tevékenységek regionális 
jellegéhez.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 45
I. melléklet, IV. Kapacitások, „A tudás régiói”, Indokolás, (2a) bekezdés (új)

Figyelemmel kell lenni a közös határral 
rendelkező régiók közötti együttműködés 
speciális esetére oly módon, ahogy az az 
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Interreg III program során is történt, és 
ahogyan azt a területi célokat megállapító 
szabályokban meghatározták. „A tudás 
régiói” programnak megoldásokat kell 
kínálnia a határokon átnyúló problémákra, 
és tartalmaznia kell olyan 
mechanizmusokat, amelyek ösztönzik a 
határokon átnyúló regionális 
együttműködést a kutatás területén, 
függetlenül attól, hogy az érintett régiók a 
konvergencia vagy a regionális 
versenyképesség célkitűzésének hatálya alá 
tartoznak-e. 

Er. en

Indokolás

A regionális politikán belül a határokon átnyúló politikának elkülönülő jellegzetességei 
vannak, valamint különös jelentősége van az EU-integráció szempontjából.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 46
I. melléklet, IV. Kapacitások, „A tudás régiói”, Tevékenységek, (2) bekezdés

„A tudás régiói” elnevezésű egyedi 
tevékenységgel összefüggésben szükséges 
lesz az EU regionális politikájával való 
együttműködési lehetőségek keresése, 
különösen a konvergenciarégiók és a 
legkülső régiók tekintetében.

„A tudás régiói” elnevezésű egyedi 
tevékenységgel összefüggésben szükséges 
lesz az EU regionális politikájával való 
együttműködési lehetőségek keresése, az 
Európai Bizottság által a strukturális 
alapokra vonatkozó szabályozásban kijelölt 
prioritások tekintetében.

Er. en

Indokolás

A konvergenciára és a legkülső régiókra vonatkozó speciális utalások elhagyása és a 
„strukturális alapokra vonatkozó szabályozás” általánosabb jellegű fordulattal jelölt 
prioritásokkal való felcserélése inkább összhangban van „A tudás régiói” fejezet 
„Célkitűzések” bekezdésének logikájával.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 47
I. melléklet, IV. Kapacitások, A tudás régiói, Tevékenységek, (2) bekezdés

„A tudás régiói” elnevezésű egyedi 
tevékenységgel összefüggésben szükséges 
lesz az EU regionális politikájával való 
együttműködési lehetőségek keresése, 
különösen a konvergenciarégiók és a 
legkülső régiók tekintetében.

„A tudás régiói” elnevezésű egyedi 
tevékenységgel összefüggésben szükséges 
lesz az EU regionális politikájával való 
együttműködési lehetőségek keresése, 
különösen a konvergenciarégiók és a 
legkülső régiók tekintetében. Ezen 
együttműködés keretében kiegészítő 
pénzügyi forrásokat kell biztosítani a 
strukturális alapokból, és esetenként az 
Európai Beruházási Bankból, a 
technológiai transzferek regionális 
intézményeinek, különösen a tudományos 
és technológiai parkoknak, az innovációs 
pólusoknak és zónáknak, a technológiai 
„bolyoknak” a megerősítése céljából.

Er. el

Indokolás

Állandó hiányosság mutatkozik a technológiai transzferek közvetítő fázisában, vagyis a 
kizárólagosan kutatásra korlátozódó tevékenység és e tevékenység eredményének 
kereskedelmi alkalmazhatósága között. Jelenleg számos olyan, a technológiai transzfert 
elősegítő regionális intzmény létezik, amely súlyos finanszírozási problémákkal küzd. A 
kutatási és strukturális alapokból származó források kombinált felhasználása, valamint az 
EBB eseti hozzájárulása ennek megfelelően döntő fontosságú a keretprogram célkitűzéseinek 
megvalósításában.

Módosítás, előterjesztette: Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 48
1 melléklet, IV. Kapacitások, A tudás régiói, Tevékenységek, (2a) bekezdés (új)

Az együttműködési lehetőségek keretében 
nem maguknak a támogatható kiadásoknak 
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a finanszírozására kerül sor, ilyen módon 
megőrizhető az EU regionális politikája 
elosztási rendszerének decentralizált 
irányítása. A kutatás és az innováció 
strukturális alapokból történő 
finanszírozásának középpontjában a 
következők állnak:
1) kutatási infrastruktúrák (innovációs 
központok, technológiai parkok stb.)
2) újító programok (technológiai 
transzferek, informatikai technológiák, új 
vállalkozások alapítása, alkalmazott 
kutatások és a kutatási eredmények 
kísérleti vagy modelljellegű
tevékenységekbe való átvitele)
3) az innovációt elősegítő feltételek (kis- és 
középvállalkozások finanszírozása a 
hetedik keretprogram és a versenyképességi 
és innovációs keretprogram keretein kívül).

Er. el

Indokolás

Az előadó módosítási javaslata teljesen megalapozott. Fontos ugyanakkor, hogy a kutatás és 
az innováció az újító programokat szem előtt tartó, a strukturális alapokból történő 
finanszírozása magába foglalja a kutatási eredmények kísérleti vagy modelljellegű 
cselekvésekbe való átvitelét is.

Előterjesztő: Stavros Arnaoutakis

Módosítás: 49
I. melléklet, IV. Kapacitások, A tudás régiói, Tevékenységek, (2b) bekezdés (új)

Szükséges lesz együttműködési 
lehetőségeket keresni a versenyképességi és 
innovációs keretprogrammal is, a K+F 
regionális kommercializációja céljából, 
együttműködve az iparral és általában véve 
a magánszektorral.
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Er. el

Indokolás

Az előadó módosítási javaslata teljesen megalapozott. Szükséges ugyanakkor beleépíteni a 
magánszektorral való együttműködést, anélkül, hogy az az ipari ágazatra korlátozódna.

Előterjesztő: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 50
I. melléklet, IV. Kapacitások, Kutatási potenciál, Tevékenységek, 1a. pont (új)

• Az EU konvergenciarégióiban és 
legkülső régióiban már létező, 
fellendülőben lévő kiválósági központok 
megerősítése, beleértve a magas kutatási 
szintű partnerszervezetek által történő 
„irányításukat” is, mindaddig, amíg a 
konvergenciarégiók kijelölt központjaiban 
tevékenykedő kutatók elérik a kritikus 
tömeget.

Er. el

Indokolás

A kutatás és az Unió jelenlegi, bővítést követő helyzete természetéből adódóan nyilvánvaló, 
hogy a kutatási potenciál szétforgácsolódott, beleértve a szegény régiókba „beszorult” magas 
szintű kutatást is. Ennek megfelelően szükséges  hangsúlyt fektetni a kutatók európai 
kiválósági központok felé való mobilitására és megerősíteni az EU konvergenciarégióiban és 
legkülső régióiban már létező, fellendülőben lévő kiválósági központokat.

Módosítás, előterjesztette: Brigitte Douay

Módosítás: 51
I. melléklet, IV. Kapacitások, Kutatási potenciál, Tevékenységek, (2) bekezdés

Az EU regionális politikájával szoros 
együttműködésre kell törekedni. Az e címen 

Az EU regionális politikájával szoros 
együttműködésre kell törekedni. Az e címen 
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támogatott cselekvések meghatározzák a 
strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból 
finanszírozható, a konvergenciarégiókban 
fellendülőben lévő és már meglévő 
kiválósági központok kutatási 
kapacitásainak megerősítésével kapcsolatos 
igényeket és lehetőségeket.

támogatott cselekvések meghatározzák a 
strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból 
finanszírozható, a konvergenciarégiókban 
fellendülőben lévő és már meglévő 
kiválósági központok kutatási 
kapacitásainak megerősítésével kapcsolatos 
igényeket és lehetőségeket. A kiválóság 
fogalma mindazonáltal nem értelmezhető 
kizárólag a csúcstechnika szinonimájaként: 
a kutatás tekintetében kevésbé 
teljesítőképes régiók hagyományos 
ágazatainak is képesnek kell lenniük arra, 
hogy a támogatásokból részesülhessenek.

Er. fr

Indokolás

A regionális politikával való együttműködésre törekvés keretében valamennyi ágazatnak 
képesnek kell lennie arra, hogy részesülhessen a hetedik keretprogram támogatásaiból. A 
csúcságazatok széleskörű támogatást kapnak, ám ugyanakkor a hagyományosabb jellegű, 
nagy számú munkahelyet fenntartó ágazatoknak szintén biztostani kell a támogatást.

Módosítás, előterjesztette: Gerardo Galeote Quecedo, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 52
III. melléklet, Finanszírozási rendszerek, Közvetett cselekvések, a) pont, (5) bekezdés 

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

A kutatók képzésének és 
karrierfejlesztésének támogatása a Marie 
Curie-cselekvések végrehajtására. A 
strukturális és kohéziós alapok egy részét 
kutatók képzésére fordítják és irányításukat 
a kutatás területén tapasztalatokkal 
rendelkező központok vagy társadalmi 
képviselők látják el.

Er. es
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 53
III. melléklet, Finanszírozási rendszerek, Közvetett cselekvések, a) pont,  (6a) bekezdés (új)

6a). Az európai régiók kutatási 
potenciáljának finanszírozása és 
kiteljesítése.
A „kutatásorientált regionális 
csoportosulások” és az EU 
konvergenciarégióinak és legkülső 
régióinak kutatási potenciálja 
finanszírozásához való hozzáférés 
megkönnyítése. A felvázolt mechanizmus 
keretében kiegészítő források fordíthatók a 
strukturális alapokból és az EBB-csoport  
forrásaiból hitel, kezelésbe adás, kockázati 
tőke, garancia, részvényportfolió, valamint 
szervezeti és technikai támogatás 
formájában.

Er. el

Indokolás

Az EBB-csoport tapasztalatai a kockázatmegosztás mechanizmusainak irányításában értéket 
jelentenek az európai kutatás pénzügyi támogatásának erősítésében. A közvetett pénzügyi 
támogatás mechanizmusai elengedhetetlenek nem csak a nagy volumenű tudományos munkák 
(nevezetesen a közös technológiai kezdeményezések) megvalósítása szempontjából, ahogy azt 
a „kockázatmegosztás új pénzügyi mechanizmusa” előirányozza, hanem az európai kutatási 
és innovációs szervezetrendszer, valamint az európai régiók kutatási potenciáljának erősítése 
szempontjából is.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 54
III. melléklet, Finanszírozási rendszerek, Adott csoportok (különösen a KKV-k) javára 

végzett kutatások, b) pont, (2) bekezdés

A Közösség a Szerződés 167. cikkével 
összhangban elfogadott rendelet 
rendelkezéseinek, a vonatkozó állami 

A Közösség a Szerződés 167. cikkével 
összhangban elfogadott rendelet 
rendelkezéseinek, a vonatkozó, a kutatási és 
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támogatási eszközöknek, különösen a 
kutatás és fejlesztés állami támogatását 
szabályozó közösségi keretszabályoknak, 
továbbá az e területen érvényes nemzetközi 
szabályoknak megfelelően alkalmazza a 
finanszírozási rendszereket. E nemzetközi 
keretnek megfelelően az e program szerinti 
pénzügyi hozzájárulás mértékét és formáját 
eseti alapon szabályozhatóvá kell tenni, 
különösen, ha más közszférabeli támogatás 
is rendelkezésre áll, ideértve a közösségi 
finanszírozás más forrásait is, mint például 
az Európai Beruházási Bank (EBB). 

innovációs tevékenységek felé való 
orientálódást célzó állami támogatási 
eszközöknek, különösen a kutatás és 
fejlesztés állami támogatását szabályozó 
közösségi keretszabályoknak, továbbá az e 
területen érvényes nemzetközi szabályoknak 
megfelelően alkalmazza a finanszírozási 
rendszereket. E nemzetközi keretnek 
megfelelően az e program szerinti pénzügyi 
hozzájárulás mértékét és formáját eseti 
alapon szabályozhatóvá kell tenni, 
különösen, ha más közszférabeli támogatás 
is rendelkezésre áll, ideértve a közösségi 
finanszírozás más forrásait is, mint például 
az Európai Beruházási Bank (EBB). 

Er. en

Indokolás

Az Európai Bizottságnak az állami támogatások szabályozására vonatkozó új javaslata 
kifejezetten lehetővé teszi a kutatási és innovációs tevékenységek felé történő átcsoportosítást 
a tagállamokban. 

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 55
III. melléklet, Finanszírozási rendszerek, Közvetett cselekvések, b) pont, (4) bekezdés

Valamely fejlődésben lemaradt régióban (a 
konvergenciarégiókban és a legkülső 
régiókban) létrehozott közvetett cselekvés 
résztvevői esetében – amikor lehetséges és 
helyénvaló – a strukturális alapokból 
kiegészítő finanszírozási lehetőségek 
mobilizálására kerül sEr. A csatlakozni 
kívánó országok jogalanyainak részvétele 
esetén az előcsatlakozási pénzügyi 
eszközökből hasonló feltételek mellett 
kiegészítő hozzájárulás adható. Ami a 7. 
keretprogram „Kapacitások” elnevezésű 
programjának „Kutatási infrastruktúrák” 

Valamely régióban létrehozott közvetett 
cselekvés résztvevői esetében – amikor 
lehetséges és helyénvaló – a strukturális 
alapokból kiegészítő finanszírozási 
lehetőségek mobilizálására kerül sor, 
számításba véve az érintett régió igényeit. 
Ennek összhangban kell állnia a nemzeti 
programokban megállapított prioritásokkal, 
valamint a Bizottságnak a strukturális 
alapok végrehajtására vonatkozó 
prioritásaival. A csatlakozni kívánó 
országok jogalanyainak részvétele esetén az 
előcsatlakozási pénzügyi eszközökből 
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című részében foglalt cselekvéseket illeti, az 
ezekhez kapcsolódó részletes finanszírozási 
rendszerek meghatározásának az a célja, 
hogy biztosítsák azt, hogy a közösségi 
kutatási finanszírozási források és más EU-s 
és nemzeti eszközök, nevezetesen a 
strukturális alapok hatékonyan kiegészítik 
egymást.

hasonló feltételek mellett kiegészítő 
hozzájárulás adható. Ami a 7. keretprogram 
„Kapacitások” elnevezésű programjának 
„Kutatási infrastruktúrák” című részében 
foglalt cselekvéseket illeti, az ezekhez 
kapcsolódó részletes finanszírozási 
rendszerek meghatározásának az a célja,
hogy biztosítsák azt, hogy a közösségi 
kutatási finanszírozási források és más EU-s 
és nemzeti eszközök, nevezetesen a 
strukturális alapok hatékonyan kiegészítik 
egymást.

Er. en


