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RÖVID INDOKOLÁS

Le 7ème Programme Cadre de l'Union européenne est au cœur de la stratégie de Lisbonne, et 
on ne peut qu'applaudir à la décision de la Commission européenne de doubler son enveloppe
financière à plus de 70 milliards d'euros, pour la période 2007-2013.

Ce doublement portera les dépenses publiques totales en R&D de l'Union européenne à 0,96 
% du PIB. Loin d'être une extravagance financière, il s'agit tout simplement de respecter les 
engagements pris par le Conseil européen, qui, à deux reprises, en mars 2002 et en mars 2005, 
a fixé à 3 % du PIB de l'UE l'objectif de l'effort européen en matière de recherche.

Ce montant de 72 milliards représente donc bien un minimum. Or, l'impasse dans laquelle se 
trouvent les discussions sur les perspectives financières pour la période 2007-2013 fait peser 
une lourde hypothèque sur cet objectif. Pourtant, il est plus que temps pour les européens de 
faire des investissements en R&D à la hauteur de leurs ambitions. Le financement de certains 
des domaines essentiels de recherche par des bailleurs de fonds uniquement privés semble 
hautement improbable. Leur développement dépend donc bien en grande partie de 
l'intervention de soutiens publics et, en matière de recherche, plus encore que dans tout autre 
domaine, l'Europe peut véritablement apporter une plus-value. 

Cela est particulièrement vrai pour la recherche agronomique. Pour ce secteur, un des 
principaux sujets de satisfaction – mis à part les améliorations bienvenues que sont la 
simplification des règles et des mécanismes de financement,  la flexibilité accrue ou encore
l’approche multidisciplinaire renforcée - c'est de voir l'agriculture reconnue comme un des 
neuf thèmes sur lesquels portera l'action de l'Union européenne. Dans le 6ème PC, la recherche 
agronomique était presque exclusivement limitée à la qualité et à la sûreté alimentaire ou à 
certains aspects du développement durable. Dans le 7ème PC, la Commission européenne offre 
une vision bien plus large, en proposant désormais de « créer une bioéconomie européenne 
fondée sur la connaissance (...) afin d'exploiter des perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux et économiques ».

Dès la réforme de 1992, avec l'apparition des aides directes, du deuxième pilier de la PAC et 
de la nécessité d'inscrire l'agriculture dans le cadre d'un développement durable, il devenait 
clair que l'activité  principale de l'agriculteur ne se résumerait plus seulement à la fonction –
évidemment essentielle - de production. Cette tendance se renforce aujourd'hui avec le 
découplage, l'écoconditionnalité et l'ouverture accentuée vers les marchés. Le métier 
d'agriculteur subit une transformation profonde qui demande le développement de nouveaux 
outils, de nouvelles connaissances et un nouveau savoir-faire.  De plus, il doit faire face à une 
série de contraintes nouvelles : renforcement de la concurrence, obligations supplémentaires 
en matière d'environnement et de bien-être animal, dissociation entre la gestion courante de 
l'exploitation et la gestion de l'espace rural, évolution du métier et du statut de la profession, 
évolution du rôle de la ruralité dans la société,  etc. En outre, les nouvelles technologies 
changent radicalement les potentialités de la production. Optimiser la production, en 
particulier sur le plan de la qualité et de la sûreté des produits, est devenu désormais une 
obligation commerciale.
La "multi-fonctionnalité" est désormais devenue le concept-clé de l'agriculture européenne. Il 
appartient désormais à la recherche de favoriser la mise en oeuvre de systèmes de production 
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permettant de concilier à la fois performances économiques, environnementales et sociales. 
Les grandes lignes mises en avant par le 7ème programme-cadre dans la partie consacrée à 
l'alimentation, l'agriculture et la biotechnologie semblent s'inscrire dans cette dynamique.

Il est également important de reconnaître le rôle éminent de la recherche européenne pour 
d’autres continents qui n’ont, souvent, pas les moyens d’investir. La recherche en bio-
economie peut bénéficier aux pays en développement, dont l’économie dépend largement de 
l’agriculture.

Il est capital d'insister sur deux points : le développement durable et le développement rural. 
A cet égard, il est indispensable de reconsidérer les cloisonnements traditionnels qui ont 
longtemps caractérisé le monde rural. Il est désormais indispensable d'avoir une approche 
pluridisciplinaire. La recherche doit couvrir des aspects économiques et sociaux, notamment 
pour voir quelle sera la place de l'agriculture dans le développement des territoires ruraux, 
urbains et péri-urbains. La recherche doit également couvrir l'ensemble des systèmes de 
production : quelles innovations techniques ou organisationnelles mettre en place, quelles 
innovations en matière de prévention phytosanitaire et de santé animale, etc. Si la recherche 
doit être tournée vers le futur, elle doit aussi faire l'invention et l'évaluation des outils et 
instruments existants. Car, il s'agit aussi de donner aux décideurs politiques l'expertise 
nécessaire dans leurs choix stratégiques.

C'est à ce prix que l’agriculture européenne sera à la pointe de la technologie, qu’elle 
renforcera sa compétitivité et que nos campagnes demeureront un espace vivant. Il s'agit là 
d'un enjeu qui ne se limite pas aux champs et aux prés, mais qui concerne la société dans son 
ensemble.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
I. melléklet I. Együttműködés Témák 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia 

Indoklás első bekezdés

A biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények, állatok) 
fenntartható előállítására és felhasználására, 
valamint az azokkal való gazdálkodásra 

A biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények, állatok) 
fenntartható előállítására és felhasználására, 
valamint az azokkal való gazdálkodásra 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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irányuló innovációk és a kapcsolódó tudás 
előrehaladása alapot ad új, fenntartható, 
környezeti szempontból hatékony és 
versenyképes mezőgazdasági, halászati, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztéséhez. Az 
élettudományokra és a biotechnológiára 
vonatkozó európai stratégiával1 összhangban 
ez segíti az európai biotechnológiai és 
élelmiszer-ipari vállalatok, különösen a 
csúcstechnológiát alkalmazó kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
növelését és ezzel együtt a társadalmi jólét 
fokozását. Az élelmiszer- és 
takarmányláncok biztonságosságára, az 
étrenddel összefüggő betegségekre, az 
élelmiszerek megválasztására, valamint az 
élelmiszerek és a táplálkozás egészségre 
gyakorolt hatására irányuló kutatások 
segítenek az élelmiszerekkel összefüggő 
betegségek (például az elhízás vagy az 
allergiák) és a fertőző betegségek (például a 
fertőző szivacsos agyvelőbántalom vagy a 
madárinfluenza) elleni küzdelemben, 
miközben nagymértékben hozzájárulnak a 
meglévő politikák végrehajtásában és az új 
politikák és szabályozás kialakításában a 
köz-, állat- és növény-egészségügy, valamint 
a fogyasztóvédelem területén. 

irányuló innovációk és a kapcsolódó tudás 
előrehaladása alapot ad új, fenntartható, 
környezeti szempontból hatékony és 
versenyképes mezőgazdasági, halászati, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztéséhez. Az 
élettudományokra és a biotechnológiára 
vonatkozó európai stratégiával2 összhangban 
ez segíti az európai biotechnológiai és 
élelmiszer-ipari vállalatok, különösen a 
csúcstechnológiát alkalmazó kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
növelését és ezzel együtt a társadalmi jólét 
fokozását. Az egészséges ember táplálkozási 
élettanára, az élelmiszer- és 
takarmányláncok biztonságosságára, az 
étrenddel összefüggő betegségekre, az 
élelmiszerek megválasztására, valamint az 
élelmiszerek és a táplálkozás egészségre 
gyakorolt hatására irányuló kutatások 
segítenek az élelmiszerekkel összefüggő 
betegségek (például az elhízás vagy az 
allergiák) és a fertőző betegségek (például a 
fertőző szivacsos agyvelőbántalom vagy a 
madárinfluenza) elleni küzdelemben, 
miközben nagymértékben hozzájárulnak a 
meglévő politikák végrehajtásában és az új 
politikák és szabályozás kialakításában a 
köz-, állat- és növény-egészségügy, valamint 
a fogyasztóvédelem területén. 

Indokolás

L´alimentation ne doit pas être uniquement perçue comme une source potentielle de maladies 
(obésité, allergies, EST) mais également comme contribuant à la santé de l´homme sain.

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

Tevékenységek első bekezdés

A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások fenntartható 
termelése és az azokkal való fenntartható 

A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások fenntartható 
termelése és az azokkal való fenntartható 

     
1 „Élettudományok és biotechnológia: egy európai stratégia” - COM(2002) 27.
2 „Élettudományok és biotechnológia: egy európai stratégia” - COM(2002) 27.
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gazdálkodás: Elősegítő kutatás, beleértve az 
„-omika” technológiákat is: genomika, 
proteomika, metabolomika, rendszerbiológia 
és a mikroorganizmusok, a növények és az 
állatok konvergáló technológiái, beleértve 
biodiverzitásuk kiaknázását is; fejlett 
haszonnövények és termelési rendszerek, 
beleértve a biogazdálkodást, a minőségi 
termelési rendszereket és a GMO-k hatását 
is; fenntartható, versenyképes és 
többfunkciós mezőgazdaság és erdészet; 
vidékfejlesztés; állatjólét, állattenyésztés és 
állati eredetű termékek; növényegészségügy; 
fenntartható és versenyképes halászat és 
akvakultúra; állatok fertőző betegségei, 
beleértve a zoonózisokat is; az állati eredetű 
hulladék biztonságos ártalmatlanítása; az élő 
vízi erőforrások megőrzése, kiaknázása és az 
azokkal való gazdálkodás; a mezőgazdaság 
és a vidékfejlesztés politikai döntéshozói és 
egyéb szereplői számára szükséges eszközök 
kifejlesztése (tereprendezési, birtokkezelési 
gyakorlat stb.).

gazdálkodás: Elősegítő kutatás, beleértve az 
„-omika” technológiákat is: genomika, 
proteomika, metabolomika, metabonomika, 
rendszerbiológia és a mikroorganizmusok, a 
növények és az állatok konvergáló 
technológiái, nevezetesen a metagenom 
tanulmányozása, beleértve biodiverzitásuk 
kiaknázását is; fejlett haszonnövények és 
termelési rendszerek a maguk 
sokféleségében, beleértve a bio- vagy 
ésszerű gazdálkodást, a minőségi termelési 
rendszereket és a GMO-k hatását is; 
fenntartható, versenyképes és többfunkciós 
mezőgazdaság és erdészet; vidékfejlesztés; 
állatjólét, állattenyésztés és állati eredetű 
termékek; növényegészségügy; fenntartható 
és versenyképes halászat és akvakultúra; 
állatok fertőző betegségei, ideértve az 
epidemiológiai tanulmányokat, az 
oltóanyagokra vonatkozó és a diagnosztikai 
kutatásokat, beleértve a zoonózisokat és a 
takarmányozáshoz kapcsolódó betegségeket 
(szivacsos agyvelőgyulladás, influenza, 
madárinfluenza) is; az állati eredetű 
hulladék biztonságos ártalmatlanítása; az élő 
vízi erőforrások megőrzése, kiaknázása és az 
azokkal való gazdálkodás; a mezőgazdaság 
és a vidékfejlesztés politikai döntéshozói és 
egyéb szereplői számára szükséges eszközök 
kifejlesztése (tereprendezési, birtokkezelési 
gyakorlat stb.).

Indokolás

Quelques compléments pour éclaircir et spécifier le contenu du texte, notamment en mettant 
l´accent sur la nécessité de soutenir la recherche génétique en tous ses aspects, et la 
recherche épidémiologique et zoö-sanitaire.

Módosítás: 3
I. melléklet I. Együttműködés Témák 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia

Tevékenységek első bekezdés

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

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

proteomika, metabolomika, rendszerbiológia 
és a mikroorganizmusok, a növények és az 
állatok konvergáló technológiái, beleértve 
biodiverzitásuk megőrzését és fenntartható 
kiaknázását is; fejlett haszonnövények és 
termelési rendszerek, beleértve a 
biogazdálkodást, a minőségi termelési 
rendszereket és a GMO-k hatását, valamint
az idegen fajok inváziós hatását (beleértve a 
határokon átnyúló járványokat) is; 
fenntartható, versenyképes és többfunkciós 
mezőgazdaság és erdészet; vidékfejlesztés; 
állatjólét, állattenyésztés és állati eredetű 
termékek; növényegészségügy; fenntartható 
és versenyképes halászat és akvakultúra; 
állatok fertőző betegségei, beleértve a 
zoonózisokat is; az állati eredetű hulladék 
biztonságos ártalmatlanítása; az élő vízi 
erőforrások megőrzése, kiaknázása és az 
azokkal való fenntartható gazdálkodás; a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés politikai 
döntéshozói és egyéb szereplői számára 
szükséges, és az általuk Európában és a 
fejlődő világban használt eszközök 
kifejlesztése, és kutatása (tereprendezési, 
birtokkezelési gyakorlat stb.).

Indokolás

More attention should be given to the impact of invasive alien species and how to manage on 
a regional and European level the problem of harming results of these genetically modified 
plants. 

Also it is not only necessary to do research on future tools, but also to evaluate existing tools 
and methods in the field of decision making in rural development and agriculture.

Módosítás: 4
I. melléklet I. Együttműködés Témák 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia 

Tevékenységek második bekezdés

„A konyhaasztaltól a szántóföldig”: 
élelmiszerek, egészség és jólét: Az 
élelmiszerek és a takarmányok fogyasztói, 
társadalmi, ipari és egészségügyi 
vonatkozásai, beleértve a viselkedéstani és a 
kognitív tudományokat is; táplálkozás, az 

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

rendellenességek, beleértve az elhízást is; 
innovatív élelmiszer- és 
takarmányfeldolgozási technológiák 
(beleértve a csomagolást is); az 
élelmiszerek, az italok és a takarmányok 
minőségének, illetőleg vegyi és 
mikrobiológiai értelemben vett 
biztonságosságának fejlesztése; beleértve a 
bioélelmiszerek hatását, minőségét és 
biztonságát; az élelmiszerlánc épsége (és 
ennek ellenőrzése); a környezet és az 
élelmiszerek, illetőleg a takarmányok közötti 
kölcsönhatások; a teljes élelmiszerlánc 
koncepciója (beleértve a halászati 
termékeket is); nyomon követhetőség; 
rendszerfejlesztés az élelmiszerekre 
vonatkozó adatok kölcsönös megosztásának 
harmonizációja érdekében.

Indokolás

Organic farming is not only related to sustainable agriculture (see bullet "Sustainable 
production etc.") but does also have a positive influence on health and well-being. Improved 
data processing and exchange enhance  competitiveness in the food sector and should also be 
encouraged.

Módosítás: 5
I. melléklet I. Együttműködés Témák 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia 

Tevékenységek második bekezdés

„A konyhaasztaltól a szántóföldig”: 
élelmiszerek, egészség és jólét: Az 
élelmiszerek és a takarmányok fogyasztói, 
társadalmi, ipari és egészségügyi 
vonatkozásai, beleértve a viselkedéstani és a 
kognitív tudományokat is; táplálkozás, az 
étrenddel összefüggő betegségek és 
rendellenességek, beleértve az elhízást is; 
innovatív élelmiszer- és 
takarmányfeldolgozási technológiák 
(beleértve a csomagolást is); az 
élelmiszerek, az italok és a takarmányok 
minőségének, illetőleg vegyi és 
mikrobiológiai értelemben vett 
biztonságosságának fejlesztése; az 

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

ellenőrzése); a környezet és az élelmiszerek, 
illetőleg a takarmányok közötti 
kölcsönhatások; az élelmiszerlánc ellenálló-
és alkalmazkodóképessége a globális 
változásokhoz (energiaköltség, 
éghajlatváltozás stb.); a teljes élelmiszerlánc 
koncepciója (beleértve a halászati 
termékeket is); nyomon követhetőség.

Indokolás

Il est important de soutenir la recherche sur les effets  des changements mondiaux 
(environnementaux, notamment climatique) sur la chaîne alimentaire.

Módosítás: 6
I. melléklet I. Együttműködés Témák 2. Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia 

Tevékenységek harmadik bekezdés

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

A nem élelmiszeripari termékeket és 
folyamatokat alátámasztó élettudományok és 
biotechnológia: Az energiatermelésben, a 
környezetvédelemben, valamint a nagy 
hozzáadott értékű termékekben, például az 
anyag- és a vegyiparban való felhasználásra 
szánt továbbfejlesztett haszonnövények, 
alapanyagok, tengeri termékek és biomassza 
(tengeri erőforrások is), beleértve az újszerű 
gazdálkodási rendszereket, a 
biofolyamatokat és a biomassza-finomítás 
koncepcióját is; biokatalízis; erdészet és fa 
alapú termékek és az ezekhez kapcsolódó 
folyamatok; környezeti helyreállítás és 
tisztább feldolgozás, lehetőség szerint 
figyelmet fordítva arra, hogy mindez miként 
segítheti elő az innovációt Európában és a 
fejlődő világban.

Indokolás

Sustainable non-food products offer high economic potential to the EU, as well as to the 
developing world. Research should, amongst others, pay attention to complementarity and 
synergy, in order to enhance competitiveness of agriculture as a whole. 
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Módosítás: 7
I. melléklet I. Együttműködés Témák 4. Nanotudományok, nanotechnológiák, 

anyagtudomány és új gyártástechnológiák Tevékenységek első bekezdés

• Nanotudományok, nanotechnológiák
Új tudás létrehozása a felületi és a 
méretfüggő jelenségek terén; az 
anyagjellemzők nanoszintű vezérlése új 
alkalmazások számára; technológiák 
nanoszintű integrálása; önfelépítő 
tulajdonságok; nanomotorok; nanogépek és 
nanorendszerek; nanonagyságrendű 
jellemzési és manipulációs módszerek és 
eszközök; vegyipari nano- és nagy 
pontosságú technológiák; az ember 
biztonságára, egészségére és a környezetre 
gyakorolt hatás; metrológia, jelölésrendszer 
és szabványok; új koncepciók és 
megközelítésmódok felderítése ágazati 
alkalmazásokhoz, beleértve a kialakulóban 
lévő technológiák integrálását és 
konvergenciáját is.

• Nanotudományok, nanotechnológiák
Új tudás létrehozása a felületi és a 
méretfüggő jelenségek terén; az 
anyagjellemzők nanoszintű vezérlése új 
alkalmazások számára; technológiák 
nanoszintű integrálása; önfelépítő 
tulajdonságok; nanomotorok; nanogépek és 
nanorendszerek; nanonagyságrendű 
jellemzési és manipulációs módszerek és 
eszközök; vegyipari nano- és nagy 
pontosságú technológiák; az ember és az 
állatok biztonságára, egészségére, az 
élelmiszerláncra és a környezetre gyakorolt 
hatás; metrológia, jelölésrendszer és 
szabványok; új koncepciók és 
megközelítésmódok felderítése ágazati 
alkalmazásokhoz, beleértve a kialakulóban 
lévő technológiák integrálását és 
konvergenciáját is.

Indokolás
Les nanotechnologies peuvent avoir une influence sur les technologies médicales pour 
l´homme ainsi que pour l´animal; la recherche ne devrait pas se limiter à la santé des 
personnes. Par ailleurs, la sécurité de la chaîne alimentaire peut bénéficier, à terme, des 
nanotechnologies. 

Módosítás: 8
I. melléklet I. Együttműködés Témák 4. Nanotudományok, nanotechnológiák, 

anyagtudomány és új gyártástechnológiák Tevékenységek második bekezdés

• Anyagtudomány
A kedvező viselkedési jellemzőkkel 
rendelkező anyagokra vonatkozó tudás 
létrehozása új termékek és folyamatok 
számára; tudásalapú, igényre szabott 
jellemzőkkel rendelkező anyagok; 
megbízhatóbb tervezés és szimuláció; 
nagyobb komplexitás; környezeti 
kompatibilitás; a nano-, a molekula- és a 

• Anyagtudomány
A kedvező viselkedési jellemzőkkel 
rendelkező anyagokra vonatkozó tudás 
létrehozása új termékek és folyamatok 
számára; tudásalapú, igényre szabott 
jellemzőkkel rendelkező anyagok; 
megbízhatóbb tervezés és szimuláció; 
nagyobb komplexitás; környezeti 
kompatibilitás; a nano-, a molekula- és a 
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makroszintek integrálása a vegyipari 
technológiában és az anyagfeldolgozásban; 
új nanoanyagok, bioanyagok és hibrid 
anyagok, beleértve gyártásuk tervezését és 
vezérlését is.

makroszintek integrálása a vegyipari 
technológiában és az anyagfeldolgozásban; 
új nanoanyagok, bioanyagok és hibrid- és a
biológia világa által inspirált (bio-mimikri)
anyagok, beleértve gyártásuk tervezését és 
vezérlését is.

Indokolás
Il faut inclure dans le champ de recherche non seulement les nouveaux matériaux biologiques 
et hybrides mais aussi les matériaux anorganiques, c'est à dire dont les caractéristiques 
structurelles et fonctionnelles sont inspirées du vivant.

Módosítás: 9
I. melléklet I. Együttműködés Témák 6. Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is) cím

6. Környezetvédelem (beleértve az 
éghajlatváltozást is)

6. Környezetvédelem és fenntartható 
fejlődés (beleértve az éghajlatváltozást is)

Indokolás

Le concept et les stratégies de développement durable méritent d'être mentionnés dans ce 
titre, puisqu'ils constituent un enjeu crucial pour l'Europe et pour le monde. (Göteborg, 2001)

Módosítás: 10
I. melléklet I. Együttműködés Témák 6. Környezetvédelem Indoklás utolsó bekezdés

A következőkben felsorolt tevékenységek 
jelentős része közvetlenül kapcsolódik 
szakpolitikai igényekhez. Ugyanakkor 
további támogatás biztosítható az időközben 
felmerülő új szakpolitikai igényekhez, 
például az uniós politikák fenntarthatósági 
hatásvizsgálataihoz, az éghajlatváltozással 
kapcsolatban a Kiotót követően szükséges 
cselekvéshez, valamint az új 
környezetvédelmi politikákhoz, például a
tengerekre vonatkozó politikák, normák és 
szabályozások terén.

A következőkben felsorolt tevékenységek 
jelentős része közvetlenül kapcsolódik 
szakpolitikai igényekhez. Ugyanakkor 
további támogatás biztosítható az időközben 
felmerülő új szakpolitikai igényekhez, 
például az uniós politikák fenntarthatósági 
hatásvizsgálataihoz, az éghajlatváltozással 
kapcsolatban a Kiotót követően szükséges 
cselekvéshez, valamint az új 
környezetvédelmi politikákhoz.

Indokolás
Faire référence au secteur maritime est dans ce contexte trop spécifique et pourrait être 
source de confusion. Si l'on fait référence au secteur maritime, alors il faudrait également 
inclure une longue liste d'amendements afin d'ajouter d'autres secteurs. 
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Módosítás: 11
I. melléklet I. Együttműködés Témák 8. Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok

Tevékenységek harmadik. bekezdés

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, az urbanizációt 
és a vidékfejlesztést 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. 

Indokolás

One of the current trends in society is the changing place and role of rural areas. Rural 
development has to face with various social, economic and demographical challenges. We 
need more research on their social implications and on tools that may meet them effectively.


