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RÖVID INDOKLÁS

Sok tekintetben a Bizottságnak a hetedik keretprogramra vonatkozó javaslata pozitív. A javaslat 
számos, a Parlament által korábbi határozataiban elfogadott álláspontot figyelembe vesz.

A javaslat valódi jelentősége azonban mindaddig bizonytalan marad, ameddig a 2007-től 2013-ig 
tartó időszakra vonatkozó EU Pénzügyi Tervről határozat nem születik. Ha az elfogadott átfogó 
költségvetés a javasoltnál alacsonyabb, fennáll a veszélye annak, hogy a hetedik keretprogram 
tekintetében rendelkezésre álló előirányzat jelentősen alatta maradhat az e javaslatban jelzettnél.

Az eljárás is kifogásolható, mivel a Bizottság egyes programok tekintetében már közzétette 
javaslatait, tette ezt 2005. szeptember 21-én annak ellenére, hogy a keretprogramnak az 
együttdöntési eljárás során történő megvitatása jelenleg is folyamatban van, valamint, hogy a 
keretprogram egyes programok alapjául is szolgál. E megközelítés alkalmazásával a Bizottság 
jelentőségének nagy részétől már előre megfosztja az együttdöntési eljárást.

A környezetvédelem és közegészségügy szempontjából a Bizottság javaslata sok pozitív részletet 
tartalmaz. Az előadó azok jóváhagyását javasolja, amelyek a szennyezés csökkentésével, a 
biológiai sokféleség védelmével, az éghajlatváltozás ellen folytatott küzdelemmel, új 
energiatechnológiák kifejlesztésével és az energia-intelligens Európa megteremtésével 
foglalkoznak Az előadó javasolja, hogy világosabb hangsúlyt fektessenek a betegség-
megelőzésre és az ezen célt támogató kutatásra. Az előadó a civil társadalom és a női jogok 
szerepének hangsúlyozását is javasolja.

Az előadó javasolja, hogy azenergiakutatás egyes területei a keretprogramban olyan sorrendben 
szerepeljenek, amely tükrözi az éghajlatváltozás ellenőrzésére és a fenntartható fejlődés 
elősegítésére vonatkozó különböző lehetőségek prioritását, és az egyes energialehetőségek 
tekintetében külön költségvetési sorok létrehozását javasolja A javaslatban az is szerepel, hogy a 
széndioxid-befogással és lekötéssel foglalkozó kutatásnak a környezetre gyakorolt hatásával 
megegyező figyelmet kell szentelni. Az előadó azt a nézetet vallja, hogy a tiszta 
széntechnológiák kutatását a nagy múlttal jelentős erőforrásokkal rendelkező széniparnak kell 
támogatnia.

Az őssejtek tekintetében az előadó azt javasolja, hogy a közösségi finanszírozás ne az 
embrionális őssejtkutatásban kerüljön felhasználásra, hanem csak a felnőtt őssejtkutatásban, a 
köldökzsinór-őssejtkutatásban, illetve olyan egyéb őssejtkutatásokban, amelyek nem használnak 
embriót nyersanyagként 

A mezőgazdasági biotechnológia tárgyában az előadó hangsúlyozza a géntechnológiával nem 
módosított szervezetek biológiai sokszínűsége védelmének és a géntechnológiával módosított 
szervezetek által a környezetre gyakorolt hatások kutatásának fontosságát.

Az előadó fel kívánja hívni továbbá a figyelmet a javasolt hetedik kutatási keretprogram energia 
részlege és a javasolt hetedik Euratom-kutatási program közötti aránytalanságra, amely utóbbi 
nem képezi részét az együttdöntési eljárásnak. Az Euratom-javaslat értelmében nagyobb 



PE 362.659v01-00 4/36 PA\579994HU.doc

Külső fordítás

HU

finanszírozás jutna a fúzióra és az atomenergia egyéb aspektusaira 5 éves időszak alatt, mint 
amennyit az energiakutatás összes egyéb formájára biztosítanának 7 éves időtartam alatt. Ez 
számos olyan EU-határozatnak ellentmond, amely megállapította, hogy a globális felmelegedést 
2° alatt kell tartani, és ennek elérésében hangsúlyozta az energiahatékonyság és a megújuló 
energiaforrások szerepét. Az atomenergia nem szerepel az együttesen jóváhagyott prioritások 
között. Az atomenergia súlyos veszélyeket hordoz magában, és a maghasadás még elméletben 
sem tölthet be jelentős szerepet az éghajlatváltozás ellenőrzésében, mivel az urániumtartalékok 
túlságosan korlátozottak. A fúzió ezen idő alatt nem lesz képes évtizedekig használható energiát 
termelni, és jelenleg valójában nincs garancia arra, hogy valaha is évtizedekig életképes 
megoldás lesz.

MÓDOSÍTÁSOK

Környezetvédelmi, Közegésszégügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint felelős bizottságot az alábbi módosításoknak a 
bizottság jelentésébe történő beillesztésére.

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament által javasolt módosítások 

Módosítás1
az (1a) preambulumbekezdésben (új)

(1a) Az államilag finanszírozott kutatásnak 
első sorban az állami igényeket és 
prioritásokat kell szolgálnia.

Indoklás
.

Módosítás 2
a (4a) preambulumbekezdésben (új)

(4a) Az Európai Parlament EU-irányításra 
szólított fel a környezetvédelmi 
technológiák fejleszésében és 
alkalmazásában és a fenntartható termelés 

  
1 Not yet published in OJ.



PA\579994HU.doc 5/36 PE 362.659v01-00

Külső fordítás

HU

és fogyasztás biztosításában. A Parlament 
ismételten hangsúlyozta a kutatás szerepét 
az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
megoldások megtalálásában. A 
technológiai fejlődésben a szükséges 
ugrások megtételéhez jelentős Közösségi 
kutatási erőfeszítésre van szükség. A 
Parlament aláhúzta a nők 
kizsákmányolásának megakadályozása 
iránti igényt is, és kizárta az emberi 
klónozás EU-programon keresztül történő 
támogatását és finanszírozását.

Módosítás3
a (19) preambulumbekezdésben

(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 igényére, az európai 
kutatási rendszer hatékonyabbá és 
hatásosabbá tételében a közösségi 
beavatkozás alapvető szerepére, az 
éghajlatváltozással és a fenntarthatósággal 
kapcsolatos megoldások találására irányuló 
erőfeszítésekhez, valamint a lisszaboni 
stratégia felpezsdítéséhez hozzájáruló 
szélesebb körű hetedik keretprogramra 
tekintettel sürgető szükség van az EU 
kutatási költségvetésének 
megkétszerezésére.

Módosítás 4
a (24) preambulumbekezdésben

(24) A hetedik keretprogramnak hozzá kell 
járulnia a fenntartható fejlődés és a 
környezetvédelem ösztönzéséhez. 

(24) A hetedik keretprogramnak és az általa 
támogatott projekteknek és 
technológiáknak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődés és a környezetvédelem 
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ösztönzéséhez.

Indoklás

A meghatározott programokat, projekteket és technológiákat is értékelni kell a fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulásukat illetően.

Módosítás 5
a (25) preambulumbekezdésben

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

(25) Az e keretprogram keretében 
támogatott kutatási tevékenységeknek 
tiszteletben kell tartaniuk az alapvető etikai 
elveket, beleértve azokat, amelyeket az 
Európai Unió alapjogi chartája és az Európa 
Tanácsnak az emberi jogokról és a 
biomedicinálról szóló egyezménye tükröz.

Módosítás 6
a (29) preambulumbekezdésben

(29) Fontos biztosítani a hetedik 
keretprogram pénzgazdálkodásának 
hatékonyságát és eredményességét, és 
végrehajtását a lehető leghatékonyabb és a 
leginkább felhasználóbarát módon végezni, 
valamint minden résztvevő számára ehhez 
könnyű hozzáférést nyújtani. Szükséges 
biztosítani az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendeletnek való megfelelést, az 
egyszerűsítés és jobb szabályozás 
követelményével együtt.

(29) Fontos biztosítani a hetedik 
keretprogram pénzgazdálkodásának 
hatékonyságát és eredményességét, és 
végrehajtását a lehető leghatékonyabb és a 
leginkább felhasználóbarát módon végezni, 
valamint minden résztvevő számára ehhez 
könnyű hozzáférést nyújtani. A hetedik 
keretprogram egyik legfontosabb jellemzője 
az igazgatási eljárások jelentős mértékű 
egyszerűsítése , valamint a a kutatási 
projektek tudományos érdemének 
értékelésére helyezett nagyobb hangsúly. 
Szükséges biztosítani az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek 
való megfelelést, az egyszerűsítés és jobb 
szabályozás követelményével együtt.
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Indoklás

A projektek értékelésében a hangsúlynak a tudományos érdemen és nem az adminisztratív 
tulajdonságokon kell lennie.

Módosítás 7
3. cikk

A hetedik keretprogram végrehajtása egyedi 
programok útján történik. E programok 
meghatározzák a pontos célokat és 
végrehajtásuk részletes szabályait.

The seventh Framework Programme shall be 
implemented through specific programmes. 
These programmes shall establish precise 
objectives and the detailed rules for 
implementation. Az igazgatási eljárásoknak 
a korábbi programokhoz képest jelentősen 
egyszerűsödniük kell, és nagyobb hangsúlyt 
kell helyezni a kutatási projektek 
tudományos érdemének értékelésére.

Indoklás
A projektek értékelésében a hangsúlynak a tudományos érdemen és nem az adminisztratív 
tulajdonságokon kell lennie.

Módosítás 8
6. cikk

A hetedik keretprogram alapján végzett 
valamennyi kutatási tevékenységet az etikai 
alapelvekkel összhangban kell végezni, 
beleértve az Európai Unió alapjogi 
chartájában. 

All the research activities carried out under 
the seventh Framework Programme shall be 
carried out in compliance with fundamental 
ethical principles, beleértve az Európai 
Unió alapjogi chartájában és az Európa 
Tanácsnak az emberi jogokról és a 
biomedicinálról szóló egyezményében 
foglalt etikai alapelveket is.

Módosítás 9
7. cikk, (1) bekezdés

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

szakértőket és a civil társadalmat bevonó 
részvételi eljáráson keresztül – időközi 
értékelést végez a hetedik keretprogramot és 
ennek egyedi programjait illetően a 
folyamatban lévő kutatási tevékenységek 
minősége és a kitűzött célok felé tett lépések 
szempontjából.

Indoklás

Az EU-kutatásról szóló határozatok meghozatalakor az átláshatóság és demokrácia biztosítása 
érdekében a polgári társadalomnak részt kell vennie az értékelésben. 

Módosítás 10
I. melléklet, I. rész, "A nem-Közösségi kutatási programok koordinálása ", (2a) bekezdés (új)

Az ERA-NET projekt különösen a humán 
biomonitoringgal, metrológiával, valamint 
a regionális környezeti kihívásokat, illetve 
jelenségeket kutató programok 
koordinálásával foglalkozó RTD 
projektekhez fog hozzájárulni.

Módosítás 11
I. melléklet, I. rész, "Nemzetközi együttműködés", második felsorolásjel

• egyedi együttműködési cselekvéseket
szánnak minden téma területén harmadik 
országokkal egy bizonyos témakörben való 
együttműködésre kölcsönös érdeklődés 
esetén. Kétoldalú együttműködési 
megállapodások vagy többoldalú párbeszéd 
útján szoros kapcsolat alakult ki az EU és 
ezen országok vagy országcsoportok között, 
ezek a cselekvések előnyben részesített 
eszközökként fognak szolgálni az EU és 
ezen országok közti együttműködés 
végrehajtására. Ezek a cselekvések 
nevezetesen a következők: a tagjelölt 
országok, valamint szomszédos államok 
kutatási kapacitásainak megerősítését célzó 
cselekvések; a fejlődő és felemelkedő 

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

országokat célzó együttműködési 
tevékenységek, melyek ezen országoknak a 
sajátságos szükségleteire összpontosítanak 
például az egészség, különösen elhanyagolt 
betegségek, a mezőgazdaság, a halászat és 
környezetvédelem területén, és amelyeket 
ezen országok kapacitásához igazodó 
pénzügyi feltételekkel hajtanak végre.

Módosítás 12
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 1. pont "Egészségügy", "Célkitűzés" alpont

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

Az európai polgárok egészségének javítása 
és hozzájárulás az európai egészségügyi 
szektor teljesítményéhez, 
versenyképességének a növelését is 
beleértve, világszintű egészségügyi 
problémák – beleértve az újonnan fellépő 
járványokat és elhanyagolt betegségeket –
megoldásának keresése mellett. A kutatás 
mind a betegségek megakadályozását, mind 
a hatékony kezelési módok és gyógyszerek 
kifejlesztését célul tűzi ki az államilag 
finanszírozott kutatás eredményeihez való 
méltányos hozzáférést mellett. Hangsúlyt 
fektetnek az átültető kutatásra (az 
alapkutatás felfedezéseinek klinikai 
alkalmazásokba való átültetése), az új 
terápiák kifejlesztésére és validálására, az 
egészségjavítási és megelőzési módszerekre, 
a diagnosztikai eszközökre és 
technológiákra, valamint a fenntartható és 
hatékony egészségügyi rendszerekre.

Indoklás

A projektnek célul kell kitűznie az európai egészségügyi szektor teljesítményének növelését is, és 
nem csak az egészségügyhöz kapcsolódó iparágak versenyképességének a növekedését. Különös 
hangsúlyt kell fektetni a közérdeket szolgáló kutatásnak, mint pl. a keletkező járványok és az 
elhanyagolt betegségek (olyan betegségek, amelyek főként a szegény országok lakosságát érintik, 
és következésképpen kívülesnek a gyógyszeripari kutatások és fejlesztések körén). Egyensúlyba 
kell hozni a beteségmegelőzéssel foglalkozó kutatást és a hatékony kezelési módok és orvosságok 
kifejlesztését.
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Módosítás 13
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 1. pont "Egészség", "Indoklás" alpont, (2) bekezdés

Sok betegség esetében a klinikai kutatás (pl. 
rák, szív- és érrendszeri betegségek, elme- és 
idegrendszeri betegségek, különösen az 
öregedéshez kapcsolódók, mint például az 
Alzheimer- és Parkinson-kór) több 
központban végzett nemzetközi kísérleteken 
alapul annak érdekében, hogy rövid idő alatt 
el lehessen érni a kísérletekhez megkövetelt 
betegszámot. Az epidemiológiai kutatásban 
a népesség sokféleségére és nemzetközi 
hálózatokra van szükség ahhoz, hogy 
jelentős eredményeket lehessen elérni. Ritka 
betegségekhez új diagnosztikai és kezelési 
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, 
légzőszervi, elme- és idegrendszeri 
betegségek, különösen az öregedéshez 
kapcsolódók, mint például az Alzheimer- és 
Parkinson-kór, valamint a gyermek-
egészségügyhöz kapcsolódó nem fertőző 
betegségek) több központban végzett 
nemzetközi kísérleteken alapul annak
érdekében, hogy rövid idő alatt el lehessen 
érni a kísérletekhez megkövetelt 
betegszámot. Az epidemiológiai kutatást 
nem csak gén-, de molekuláris szinten kell 
végezni. 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 és az e 
betegségekkel kapcsolatos epidemiológiai 
kutatás 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 – beleértve 
a küldökzsinór-őssejtek tárolására szolgáló 
nyilvános bankokat is – tárolt modellek, 
rendszerek, adatok és biológiai minták 
összehasonlítását.

Indoklás

A járványtani kutatást nem csak gén- és molekuláris szinten kell végezni, de a társadalmi szintne 
történő elvégzésére is szükség van.

Módosítás 14
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 1 pont "Egészség", "Indoklás " alpont, (3) bekezdés
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Egy erős EU-szintű orvosbiológiai kutatás 
segít megerősíteni az európai egészségügyi 
célú biotechnológiát, orvostechnológiát és 
gyógyszeripart. Az EU-nak aktív szerepet 
kell játszani az innovációt elősegítő 
környezet megteremtésében a 
gyógyszerészeti ágazatban, nevezetesen a 
klinikai kutatás sikereinek fokozása 
érdekében. A kutatásorientált KKV-k 
képezik az egészségügyi célú biotechnológia 
és orvostechnológia fő gazdasági hajtóerejét. 
Bár Európa ma több biotechnológiai 
vállalkozással rendelkezik, mint az Egyesült 
Államok, ezek többsége kicsi és fiatalabb 
versenytársainál. Az EU-szintű köz-magán 
kutatási erőfeszítések elősegítik ezek 
fejlődését. Az EU-szintű kutatás hozzájárul 
új szabályok és szabványok kifejlesztéséhez 
is megfelelő jogalkotási keret felállítása 
céljából az új gyógyászati technológiák 
számára (pl. regeneratív orvoslás).

Egy erős EU-szintű orvosbiológiai kutatás 
segít megerősíteni az európai egészségügyi 
célú biotechnológiát, orvostechnológiát és 
gyógyszeripart. A kutatásorientált KKV-k 
képezik az egészségügyi célú biotechnológia 
és orvostechnológia fő gazdasági hajtóerejét. 
Bár Európa ma több biotechnológiai 
vállalkozással rendelkezik, mint az Egyesült 
Államok, ezek többsége kicsi és fiatalabb 
versenytársainál. Az EU-szintű köz-magán 
kutatási erőfeszítések elősegítik ezek 
fejlődését. Az EU-szintű kutatás hozzájárul 
új szabályok és szabványok kifejlesztéséhez 
is megfelelő jogalkotási keret felállítása 
céljából az új gyógyászati technológiák 
számára (pl. regeneratív orvoslás). Az EU 
kutatás finanszírozása a felnőtt őssejtekre 
és a köldökzsinór-őssejtekre, valamint 
egyéb alternatívákra fog összpontosítani, és 
nem fogja az embriókat nyersanyagként 
felhasználni.

Indoklás

Tekintettel az embrionális őssejtek származása ellenőrzésének nehézségére és a beszerzésük 
során a nők jogaival való visszaélés kockázatára, azt javasoljuk, hogy az EU által biztosított 
finanszírozást a felnőtt őssejt- és a köldökzsinórból származó őssejt-kutatásokra korlátozódjon 
Másrészt bizonyítottan fennáll annak a veszélye, hogy az embrionális őssejtek elrákosodnak vagy 
nem kívánt szöveteket hoznak létre a betegbe történt átültetést követően. A módosítás 
összhangban van a humán csírasejtek kereskedelméről szóló, az EP által 2005. március 10-én 
elfogadott határozattal.

A fogalmazó számára nem világos, hogy a törlésre javasolt szöveg a 7FP szerinti finanszírozás 
tekintetében mire hivatkozik.

Módosítás 15
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 1 pont "Egészség", "Indoklás " alpont, (4) bekezdés 

A tervezett tevékenységeket, amelyek 
magukban foglalják a szakpolitikai 
követelmények szempontjából lényeges 
kutatást, az alábbi felsorolás tartalmazza. 
Két stratégiai kérdés, a gyermekegészség és 
az idősödő népesség egészségének kezelése 

A tervezett tevékenységeket, amelyek 
magukban foglalják a szakpolitikai 
követelmények szempontjából lényeges 
kutatást, az alábbi felsorolás tartalmazza. 
Három stratégiai kérdés, a 
gyermekegészség, a nők egészsége és az 
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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.

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. Különösen szükség van 
az alpopulációk, beleértve a 
fogyatékosságal élő személyeket, a 
kisebbségi csoportokat és a hátrányos 
helyzetben lévő csoportokat is, igényeinek a 
vizsgálatára és tanulmányozására.

Módosítás 16
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 1 pont "Egészség", "Tevékenységek" alpont, 1.alcím 
“Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, 2. 

francia bekezdés

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

- Felismerés, diagnózis és ellenőrzés. A nem 
invazív vagy kismértékben invazív 
módszerekre és technológiákra, mint pl. a 
DNA-chipek és molekuláris képalkotás és 
diagnosztika, fektetve a hangsúlyt.

Módosítás 17
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 1 pont "Egészség", "Tevékenységek" alpont, 1.alcím 
“Biotechnológia, generikus eszközök és technológiák az emberi egészség szolgálatában”, 4. 

francia bekezdés

- Innovatív gyógyászati megközelítések és 
beavatkozás. Több betegség és 
rendellenesség esetén alkalmazható fejlett 
terápiák és technológiák további 
fejlődésének megszilárdítása és biztosítása. 
Prioritást kell biztosítani a felnőtt őssejteket 
használó 

- Innovative therapeutic approaches and 
intervention. To consolidate and ensure 
further developments in advanced therapies 
and technologies with potential application 
in many diseases and disorders. Priority will 
be given to synthetic biology using adult 
stem cells.
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Módosítás 18
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 1 pont "Egészség", "Tevékenységek" alpont, 2.alcím 

“Kutatás az emberi egészség szolgálatában” 2. francia bekezdés

- Az agyra és betegségeire, az ember 
fejlődésére és öregedésére irányuló kutatás 
A egészséges öregedés folyamatának 
megismerése, valamint a gének és a 
környezet és az agyi aktivitás közti 
interakció, normál körülmények között 
illetve agybetegségek esetén.

- Az agyra és betegségeire, az ember 
fejlődésére és öregedésére irányuló kutatás 
A egészséges fejlődés és öregedés 
folyamatának megismerése, valamint a 
gének és a környezeti tényezők és az agyi 
aktivitás közti interakció, normál 
körülmények között illetve agybetegségek 
esetén.

Módosítás 19
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 1 pont "Egészség", "Tevékenységek" alpont, 2.alcím 

“Kutatás az emberi egészség szolgálatában” 4. francia bekezdés

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

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

Módosítás 20
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 1 pont "Egészség", "Tevékenységek" alpont, 2.alcím 

“Kutatás az emberi egészség szolgálatában” (4a) francia bekezdés (új)

- Átültető kutatás a környezethez és a 
munkához kapcsolódó stressztényezők által 
okozott betegségek területén (pl. asztma, 
allergiák).

Módosítás 21
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 1 pont "Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia", 

"Célkitűzés" alpont
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Az európai tudásalapú biogazdaság
felépítése a tudomány, az ipar és más 
érdekeltek erőfeszítéseinek egyesítésével, az 
új és kialakulóban lévő kutatási lehetőségek 
kiaknázásával, amelyek választ keresnek 
korunk társadalmi és gazdasági kihívásaira: 
a biztonságosabb, egészségesebb és jobb 
minőségű élelmiszer és a megújuló biológiai 
erőforrások felhasználása és előállítása iránti 
egyre növekvő igényre; a járványos 
állatbetegségek és a zoonózis, valamint az 
élelmiszerekkel összefüggő 
rendellenességek egyre növekvő 
kockázataira; a mezőgazdasági és halászati 
termelés fenntarthatóságának és 
biztonságosságának a különösen az 
éghajlatváltozás miatti veszélyeztetettségére; 
valamint a jó minőségű élelmiszer iránti, az 
állatok jólétét és a vidéki környezetet is 
figyelembe vevő egyre növekvő keresletre. 

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

Módosítás 22
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 2. pont "Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia", 

"Indoklás" alpont, (1) bekezdés

A biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények, állatok) 
fenntartható előállítására és felhasználására, 
valamint az azokkal való gazdálkodásra 
irányuló innovációk és a kapcsolódó tudás 
előrehaladása alapot ad új, fenntartható, 
környezeti szempontból hatékony és 
versenyképes mezőgazdasági, halászati, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztéséhez. Az 
élettudományokra és a biotechnológiára 
vonatkozó európai stratégiával összhangban
ez segíti az európai biotechnológiai és 
élelmiszer-ipari vállalatok, különösen a 
csúcstechnológiát alkalmazó kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
növelését és ezzel együtt a társadalmi jólét 

A biológiai erőforrások 
(mikroorganizmusok, növények, állatok) 
fenntartható előállítására és felhasználására, 
valamint az azokkal való gazdálkodásra 
irányuló innovációk és a kapcsolódó tudás 
előrehaladása alapot ad új, fenntartható, 
környezeti szempontból hatékony és 
versenyképes mezőgazdasági, halászati, 
élelmiszer-ipari, egészségügyi, erdészeti és 
más kapcsolódó iparágakban előállított 
termékek kifejlesztéséhez. Az egészséges 
élelmiszer és egyéb termékek fenntartható 
termelése és az élettudományokra és a 
biotechnológiára vonatkozó európai stratégia 
segíti az európai biotechnológiai és 
élelmiszer-ipari vállalatok, különösen a 
csúcstechnológiát alkalmazó kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
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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.

növelését és ezzel együtt a társadalmi jólét 
fokozását. Az élelmiszer- és 
takarmányláncok biztonságosságára, az 
étrenddel összefüggő betegségekre, az 
élelmiszerek fenntartható megválasztására, 
valamint az élelmiszerek és a táplálkozás 
egészségre gyakorolt hatására irányuló 
kutatások segítenek az élelmiszerekkel 
összefüggő betegségek (például az elhízás 
vagy az allergiák) és a fertőző betegségek 
(például a fertőző szivacsos 
agyvelőbántalom vagy a madárinfluenza) 
elleni küzdelemben, miközben 
nagymértékben hozzájárulnak a meglévő 
politikák végrehajtásában és az új politikák 
és szabályozás kialakításában a köz-, állat-
és növény-egészségügy, valamint a 
fogyasztóvédelem területén.

Indoklás

Az innováció területén folytatott kutatást a biogazdálkodás és egyéb kevés inputot igénylő 
gazdálkodási rendszerek tekintetében.

Módosítás 23
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 2. pont "Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia", 

"Indoklás" alpont, (3) bekezdés

Több európai technológiai platform is 
hozzájárul a közös kutatási prioritások 
meghatározásához olyan területeken, mint 
például a növényi genomika és a 
biotechnológia, az erdészeti és az erdőre 
alapozott iparágak, a globális 
állategészségügy, az állattenyésztés, az 
élelmiszeripar és az ipari biotechnológia. A 
kutatás megteremti továbbá azt a tudást, 
amely alapot ad a közös agrárpolitika, a 
napirenden lévő mezőgazdasági és 
kereskedelmi kérdések, az élelmiszer-
biztonsági előírások, a közösségi állat-
egészségügyi, járványvédelmi és jóléti 
előírások, valamint a halászat és az 
akvakultúra fenntartható fejlődését célzó 

Több európai technológiai platform is 
hozzájárul a közös kutatási prioritások 
meghatározásához olyan területeken, mint 
például a növényi genomika és a 
biotechnológia, fenntartva a nem-GMO 
biológiai sokféleséget a mezőgazdaságban 
és erdészetben, az erdészeti és az erdőre 
alapozott iparágak, a globális 
állategészségügy, az állattenyésztés, 
fenntartható földhasználat, az 
élelmiszeripar és az ipari biotechnológia. A 
kutatás megteremti továbbá azt a tudást, 
amely alapot ad a közös agrár- és erdészeti
politika, a napirenden lévő mezőgazdasági 
és kereskedelmi kérdések, az élelmiszer-
biztonsági előírások, a közösségi állat-
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közös halászati politika támogatásához. egészségügyi, járványvédelmi és jóléti 
előírások, valamint a halászat és az 
akvakultúra fenntartható fejlődését célzó 
közös halászati politika támogatásához.

Módosítás 24
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 2. pont "Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia", 

"Tevékenységek" alpont, (1) francia bekezdés

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

• A mezei, erdei és vízi környezetből 
származó biológiai erőforrások fenntartható 
termelése és az azokkal való fenntartható 
gazdálkodás: Elősegítő kutatás, beleértve az 
„-omika” technológiákat is: genomika, 
proteomika, metabolomika, rendszerbiológia 
és a mikroorganizmusok, a növények és az 
állatok konvergáló technológiái, beleértve 
természetes biodiverzitásuk és meglévő
genetikus erőforrásaik védelmét és 
fenntartható kiaknázását is; fejlett 
haszonnövények és termelési rendszerek, 
beleértve a bio- és egyéb fenntartható kis 
energiaigényű gazdálkodási rendszereket; a 
markerrel segített tenyésztést, a minőségi 
termelési rendszereket és a GMO-knak a 
környezetre és az emberekre gyakorolt
hatásának figyelését és értékelését; 
fenntartható, versenyképes és többfunkciós 
mezőgazdaság és erdészet; integrált
vidékfejlesztés, beleértve a civil társadalom 
döntéstervezésben és –hozatalban való 
részvételének aspektusait; állatjólét, 
állattenyésztés és állati eredetű termékek; 
növényegészségügy; fenntartható és 
versenyképes halászat és akvakultúra; 
állatok fertőző betegségei, beleértve a 
zoonózisokat is; az élelmiszertermelés 
fenntarthatóságára és élelmiszerellátási 
biztonságára vonatkozó egyéb 
fenyegetéseket (beleértve az 
éghajlatváltozást és az olajlelőhelyek 
kimerülését); az állati eredetű hulladék 
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biztonságos ártalmatlanítása és 
hasznosítása; 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.).

Indoklás

E tevékenységnek az élelmiszertermelés fenntarthatóságára és az erőforráskezelésre kell 
öszpontosítania.

Módosítás 25
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 2. pont "Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia", 

"Tevékenységek" alpont, 2. francia bekezdés

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

• „A konyhaasztaltól a szántóföldig”: 
élelmiszerek, egészség és jólét: Az 
élelmiszerek és a takarmányok fogyasztói, 
társadalmi, kulturális, ipari és egészségügyi 
vonatkozásai, beleértve a viselkedéstani és a 
kognitív tudományokat is; táplálkozás, az 
étrenddel összefüggő betegségek és 
rendellenességek, beleértve az elhízást és 
allergiákat is; egyes élelmiszerek és 
étrendek egészségügyi előnyeit; innovatív 
élelmiszer- és takarmányfeldolgozási, 
szállítási és kiskereskedelmi technológiák 
(beleértve a csomagolás és az 
élelmiszermérföldek csökkentését is); az 
élelmiszerek, az italok és a takarmányok 
minőségének, illetőleg vegyi és biológiai
értelemben vett biztonságosságának 
fejlesztése; az élelmiszerlánc épsége és 
fenntarthatósága (és ennek ellenőrzése); a 
környezet és az élelmiszerek, illetőleg a 
takarmányok közötti kölcsönhatások; a teljes 
élelmiszerlánc koncepciója (beleértve a 
halászati termékeket is); nyomon 
követhetőség.
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Módosítás 26
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 2. pont "Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia", 

"Tevékenységek" alpont, (3) francia 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 
fenntartható és megújuló energia-alapú 
gazdálkodási rendszereket, a 
biofolyamatokat és a biomassza-finomítás 
koncepcióját is; biokatalízis; erdészet és fa 
alapú termékek és az ezekhez kapcsolódó 
folyamatok; környezeti helyreállítás és 
tisztább feldolgozás.

Módosítás 27
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 3. pont “Információs és kommunikációs technológiák", 

"Indoklás" alpont, (2) bekezdés

A rohamosan növekvő gazdasági és 
társadalmi elvárások, valamint az IKT egyre 
fokozódó elterjedése a mindennapi életben 
és a technikai határok tágításának igénye 
együtt egyre terjedelmesebb kutatási 
menetrendet követelnek. A technológiát 
közelebb hozni az emberek és a szervezetek 
szükségleteihez annyit tesz, mint: elrejteni a 
technológia bonyolultságát és a szükségletek 
függvényében felszínre hozni a 
funkcionalitást; a technológiákat egyszerűen 
használhatóvá, elérhetővé és megfizethetővé 
tenni; olyan új IKT alapú alkalmazásokat, 
megoldásokat és szolgáltatásokat 
kifejleszteni, amelyek megbízhatóak, 
hibamentesek és alkalmazkodnak a 
felhasználók egyéni igényeihez és 
elvárásaihoz. A „többet kevesebbért” elvárás 
által vezéreltetve az IKT kutatói világszintű 

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

közlekedésirányításban, 
energiamegőrzésben és a természeti 
erőforrások használatában való 
alkalmazásával. A „többet kevesebbért” 
elvárás által vezéreltetve az IKT kutatói 
világszintű versenyben vannak a további 
miniatürizálás, a számítási, kommunikációs 
és médiatechnológiák konvergenciája, 
valamint a többi kapcsolódó tudománnyal és 
kutatási területtel való konvergencia 
irányítása és a tanulni és fejlődni képes 
rendszerek kifejlesztése területén. A 
tevékenységek e sokrétűségéből egy új 
technológiai hullám látszik kibontakozni. Az 
IKT-re irányuló kutatási tevékenység 
továbbá a tudomány és a technológia 
területeinek szélesebb skálájára 
támaszkodik, és figyelembe veszi a biológia 
és az élettudományok, a pszichológia, a 
pedagógia, a kognitív tudományok és a 
társadalomtudományok eredményeit is.

Módosítás 28
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 4. pont "Nanotudományok, nanotechnológiák, 

anyagtudomány és új gyártástechnológiák", "Tevékenységek" alpont, "Nanotudományok, 
nanotechnológiák" felsorolásjel

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 

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 különösen a megbízhatóság, 
nyomonkövetkezőség és nano-
szabadalmaztathatóság tekintetében; új 
koncepciók és megközelítésmódok 
felderítése ágazati alkalmazásokhoz, 
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konvergenciáját is. beleértve a kialakulóban lévő technológiák 
integrálását és konvergenciáját is. A katonai 
alkalmazások területén folytatott 
nanotechnológiai kutatás nem részesül 
finanszírozásban.

Indoklás

A potenciálisan káros anyagok ellenőrzésére vonatkozó hagyományokat követve, a 
nanorészecskék, nanoanyagok, nanoeszközök és nano-biotechnológia biztonságos kezelését, 
szállítását, használatát és fejlesztését az elővigyázatosság elvén alapuló nanobiztonsági 
jogszabályoknak kell szabályozniuk. Hogy a vásárlók a kellő információk birtokában 
választhassanak, nyomonkövethetőségi és címkézési követelményeket kell bevezetni. Szigorú 
felelősségszabályozási rendszernek kell működnie arra az esetre, ha egy kereskedelmi 
forgalomba bocsátott nanorészecskéről kiderül, hogy káros az egészségre, a környezetre vagy a 
hagyományos megélhetésekre és kultúrákra. A nanoszabadalmak a cilágegyetemet alkotó 
molekulákat és elemeket monopolisztikus jogi ellenőrzés alá vonhatja. Világos szabályokat kell 
létrehozni az ilyen nano-szabadalmak megakadályozására.

Módosítás 29
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 4. pont "Nanotudományok, nanotechnológiák, 

anyagtudomány és új gyártástechnológiák", "Tevékenységek" alpont, "Anyagtudomány" francia 
bekezdés

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 
makroszintek integrálása a vegyipari 
technológiában és az anyagfeldolgozásban; 
új nanoanyagok, bioanyagok és hibrid 
anyagok, beleértve gyártásuk tervezését és 
vezérlését is.

A kedvező viselkedési jellemzőkkel 
rendelkező anyagokra vonatkozó tudás 
létrehozása új termékek és folyamatok 
számára, valamint javításuk, 
korszerűsítésük és élettartamuk 
meghosszabbítása céljára; tudásalapú, 
igényre szabott jellemzőkkel rendelkező 
anyagok; megbízhatóbb tervezés és 
szimuláció; nagyobb komplexitás; 
környezeti kompatibilitás; a nano-, a 
molekula-, a mikro- és a makroszintek
integrálása a vegyipari technológiában és az 
anyagfeldolgozásban; új nanoanyagok, 
bioanyagok és hibrid anyagok, beleértve 
gyártásuk tervezését és vezérlését is.
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Módosítás 30
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 4. pont "Nanotudományok, nanotechnológiák, 

anyagtudomány és új gyártástechnológiák", "Tevékenységek" alpont, "Új gyártástechnológia" 
francia bekezdés

A tudásintenzív gyártás feltételeinek és 
tárgyi környezetének létrehozása, beleértve a 
felmerülő ipari igényekre választ adó új 
paradigmák kialakítását, fejlesztését és 
validálását is; általános gyártási eszközök 
fejlesztése az adaptív, hálózatos és 
tudásalapú gyártás számára; a technológiák 
(pl. nano-, bio-, információs, kognitív és a 
vonatkozó műszaki követelmények) 
konvergenciáját kiaknázó új mérnöki 
koncepciók kidolgozása a nagy hozzáadott 
értékű termékek és szolgáltatások új 
generációjának kifejlesztéséhez és a változó 
igényekhez történő alkalmazkodáshoz.

A fenntartható tudásintenzív gyártás 
feltételeinek és tárgyi környezetének 
létrehozása, beleértve a felmerülő ipari 
igényekre választ adó új paradigmák 
kialakítását, fejlesztését és validálását is; 
általános gyártási eszközök fejlesztése az 
adaptív, hálózatos és tudásalapú gyártás 
számára; a technológiák (pl. nano-, bio-, 
információs, kognitív és a vonatkozó 
műszaki követelmények) konvergenciáját 
kiaknázó új mérnöki koncepciók 
kidolgozása a nagy hozzáadott értékű 
termékek és szolgáltatások új generációjának 
kifejlesztéséhez és a változó igényekhez 
történő alkalmazkodáshoz.

Módosítás 31
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 4. pont "Nanotudományok, nanotechnológiák, 

anyagtudomány és új gyártástechnológiák", "Tevékenységek" alpont, "Technológiák integrálása 
ipari alkalmazásra" francia bekezdés

A nanoszinten, az anyagtudományban és a 
gyártástechnológia területén rendelkezésre 
álló tudás és technológiák integrálása ágazati 
és ágazatokon átívelő alkalmazásokban, 
például az egészségügyben, az építőiparban, 
a közlekedésben, az energetikában, a 
vegyiparban, a környezetvédelemben, a 
textil- és ruhaiparban, a cellulóz- és 
papíriparban és a gépiparban.

A nanoszinten, az anyagtudományban és a 
gyártástechnológia területén rendelkezésre 
álló tudás és technológiák integrálása ágazati 
és ágazatokon átívelő alkalmazásokban 
beleértve az öko-technológiákat is, például 
az egészségügyben, az építőiparban, a 
közlekedésben, az energetikában, a 
vegyiparban, a környezetvédelemben, a 
textil- és ruhaiparban, a cellulóz- és 
papíriparban és a gépiparban.

Módosítás 32
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 5. pont "Energia", "Célkitűzés" alpont

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása jobban

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása a 



PE 362.659v01-00 22/36 PA\579994HU.doc

Külső fordítás

HU

fenntartható, az energiaforrások és a 
hordozók diverzifikált választékára és 
nagyobb energiahatékonyságon alapuló 
rendszerré, amely választ ad az ellátás 
biztonságával és az éghajlatváltozással 
összefüggő égető kihívásokra és egyúttal 
növeli az európai energetikai iparágak 
versenyképességét.

legenergia-hatékonyabb és legkevésbé 
fosszilis tüzelőanyagoktól függő 
világgazdasággá 2020-ra; ez a fenntartható 
energiagazdálkodás elsősorban a megújuló
energiaforrások és a hordozók diverzifikált 
választékán és nagyobb 
energiahatékonyságon és 
energiamegőrzésen alapuló rendszerén 
alapszik majd, amely választ ad az ellátás 
biztonságával és az éghajlatváltozással 
összefüggő égető kihívásokra és egyúttal 
növeli a fenntartható európai energetikai 
iparágak versenyképességét.

Módosítás 33
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 5. pont "Energia", "Indoklás" alpont, (1) bekezdés

Az energetikai rendszerek több nagy kihívás 
előtt állnak. A megfelelő és időben érkező 
megoldások kidolgozásának sürgősségét a 
globális energiakereslet riasztó alakulása (az 
előrejelzések szerint a következő 30 évben a 
kereslet 60 %-kal növekszik), az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
az éghajlatváltozás pusztító hatásainak 
csökkentése miatt szükséges drasztikus 
leszorítására vonatkozó igény, az olajárak 
káros ingadozási hajlama (különösen a 
közlekedési ágazat szempontjából, amely 
nagymértékben olajfüggő) és a beszállító 
régiók geopolitikai instabilitása indokolja. A 
szükséges kutatási és demonstrációs 
tevékenység célja azon környezetileg és 
költséghatékonyság szempontjából 
legkedvezőbb technológiák és intézkedések 
megkeresése, amelyek lehetővé teszik, hogy 
az EU megfeleljen a Kiotói Jegyzőkönyvben 
vállalt és az azokat túllépő céloknak és 
valóra váltsa energiapolitikai 
elkötelezettségeit, amint azt az energiaellátás 
biztonságáról szóló, 2000-es zöld könyv 
meghatározza.

Az energetikai rendszerek több nagy kihívás 
előtt állnak. A megfelelő és időben érkező 
megoldások azonosításának és 
kidolgozásának sürgősségét a globális 
energiakereslet riasztó alakulása (az 
előrejelzések szerint a következő 30 évben a 
kereslet 60 %-kal növekszik), az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
az éghajlatváltozás pusztító hatásainak 
csökkentése miatt szükséges drasztikus 
leszorítására vonatkozó igény, az olajárak 
káros ingadozási hajlama (különösen a 
közlekedési ágazat szempontjából, amely 
nagymértékben olajfüggő) és a beszállító 
régiók geopolitikai instabilitása indokolja. A 
szükséges kutatási és demonstrációs 
tevékenység célja azon környezetileg és 
költséghatékonyság szempontjából 
legkedvezőbb technológiák és intézkedések 
megkeresése, amelyek lehetővé teszik, hogy 
az EU megfeleljen a Kiotói Jegyzőkönyvben 
vállalt és az azokat túllépő céloknak és 
valóra váltsa energiapolitikai 
elkötelezettségeit, amint azt az 
energiahatékonyságról szóló 2005-ös zöld 
könyv és az energiaellátás biztonságáról 
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szóló, 2000-es zöld könyv meghatározza.

Módosítás 34
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 5. pont "Energia", "Indoklás" alpont, (2) bekezdés

Európa számos energiatechnológia területén 
világviszonylatban is vezető szerepre tett 
szert. Úttörő érdemei vannak a korszerű 
megújuló energiaforrásokhoz, például a 
bioenergiához vagy a szélenergiához 
kapcsolódó technológiákban. Az EU 
globális versenytársnak számít továbbá az 
energiafejlesztési és elosztási technológiák 
területén, és erőteljes kutatási kapacitásokkal 
rendelkezik a széndioxid elkülönítésében és 
megkötésében. Ezeket a pozíciókat azonban 
komolyan fenyegetik a versenytársak 
(elsősorban az Egyesült Államok és Japán).

Európa számos energiatermelési és 
energiahatékonységi technológia területén 
világviszonylatban is vezető szerepre tett 
szert. Úttörő érdemei vannak a korszerű 
megújuló energiaforrásokhoz, például 
napenergiához, a bioenergiához vagy a 
szélenergiához kapcsolódó technológiákban. 
Az EU globális versenytársnak számít 
továbbá az energiafejlesztési és elosztási 
technológiák területén, és erőteljes kutatási 
kapacitásokkal rendelkezik a széndioxid 
elkülönítésében és megkötésében. Ezeket a 
pozíciókat illetően azonban mostanra 
versenyhelyzet jött létre (elsősorban az 
Egyesült Államok és Japán).

Módosítás 35
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 5. pont "Energia", "Indoklás" alpont, (3) bekezdés

Az energiarendszer gyökeres átalakításához 
új technológiák szükségesek, amelyekhez 
azonban túlságosan nagy kockázatok és 
túlságosan bizonytalan előnyök társulnak, 
ezért a magánszférától nem várható el, hogy 
a kutatás, a fejlesztés, a demonstráció és a 
telepítés valamennyi költségét magára 
vállalja. Ennek megfelelően a 
magánbefektetések mobilizálásában 
központi szerepet kell adni a 
köztámogatásoknak, és az európai szintű 
erőfeszítéseket és erőforrásokat koherens és 
hatékonyabb módon kell összefogni annak 
érdekében, hogy a kontinens felvegye a 
versenyt a hasonló technológiákba 
erőteljesen és következetesen befektető 
gazdaságokkal. Ebben a tekintetben 
létfontosságúak az európai technológiai 

Az energiarendszer fenntartható intelligens 
energiarendszerré történő gyökeres 
átalakításához új technológiák szükségesek, 
amelyekhez azonban túlságosan nagy 
kockázatok és túlságosan bizonytalan 
előnyök társulnak, ezért a magánszférától 
nem várható el, hogy a kutatás, a fejlesztés, 
a demonstráció és a telepítés valamennyi 
költségét magára vállalja. Ennek 
megfelelően a magánbefektetések 
mobilizálásában központi szerepet kell adni 
a köztámogatásoknak, és az európai szintű 
erőfeszítéseket és erőforrásokat koherens és 
hatékonyabb módon kell összefogni annak 
érdekében, hogy a kontinens felvegye a 
versenyt a hasonló technológiákba 
erőteljesen és következetesen befektető 
gazdaságokkal. Ebben a tekintetben 
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platformok, mivel ezek összehangolt módon 
hozzák működésbe a szükséges kutatási 
erőfeszítéseket. A célkitűzés eléréséhez 
szükséges tevékenységeket az alábbi 
felsorolás foglalja össze. Szerepel a 
felsorolásban egy, célirányosan az 
energiapolitikai döntéshozatalt támogató 
tudás kialakítására vonatkozó egyedi 
tevékenység is, amely támogatást adhat az 
időközben felmerülő szakpolitikai igények 
számára is, például az európai 
energiapolitikának az éghajlatváltozással 
összefüggő nemzetközi tevékenységekben 
betöltött szerepével vagy az energiaellátás és 
az energiaárak instabilitásával és 
kimaradásaival kapcsolatban.

létfontosságúak az európai technológiai 
platformok, mivel ezek összehangolt módon 
hozzák működésbe a szükséges kutatási 
erőfeszítéseket. A célkitűzés eléréséhez 
szükséges tevékenységeket az alábbi 
felsorolás foglalja össze. Szerepel a 
felsorolásban egy, célirányosan az 
energiapolitikai döntéshozatalt támogató 
tudás kialakítására vonatkozó egyedi 
tevékenység is, amely támogatást adhat az 
időközben felmerülő szakpolitikai igények 
számára is, például az európai 
energiapolitikának az éghajlatváltozással 
összefüggő nemzetközi tevékenységekben 
betöltött szerepével vagy az energiaellátás és 
az energiaárak instabilitásával és 
kimaradásaival kapcsolatban.

Módosítás 36
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 5. pont "Energia", "Tevékenységek" alpont, új bevezető 

mondat és a címek sorrendjének változása

A tevékenységek prioritási sorrendben 
kerülnek feltüntetésre, és külön 
költségvetési sorban fognak szerepelni.

• Hidrogén és üzemanyagcellák • Energiahatékonyság és 
energiatakarékosság

• Megújuló villamosáram-termelés • Megújuló villamosáram-termelés

• Megújuló tüzelőanyagok gyártása • Megújuló tüzelőanyagok gyártása

• Megújuló fűtő- és hűtőanyagok • Megújuló fűtő- és hűtőanyagok

• A CO2 elkülönítési és tárolási 
technológiái a kibocsátásmentes 
energiatermeléshez

• Intelligens energiahálózatok

• Tisztaszén-technológiák • Az energiapolitikai döntéshozatalt 
támogató tudás

• Intelligens energiahálózatok • Hidrogén és üzemanyagcellák

• Energiahatékonyság és 
energiatakarékosság

• A CO2 elkülönítési és tárolási 
technológiái a kibocsátásmentes 
energiatermeléshez



PA\579994HU.doc 25/36 PE 362.659v01-00

Külső fordítás

HU

• Az energiapolitikai döntéshozatalt 
támogató tudás

• [Tisztaszén-technológiák]

Indoklás
Európa területén a fenntartható és biztonságos energiaszektorba történő gyors átmenetet 
biztosító technológiáknak prioritást kell élvezniük. Az átláthatóság érdekében az is fontos, hogy 
a különböző tevékenységek külön költségvetési sorokon szerepeljenek.

Módosítás 37
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 5. pont "Energia", "Tevékenységek" alpont, "Hidrogén és 

üzemanyagcellák" francia bekezdés

Integrált tevékenység a helyhez kötött, 
hordozható és közlekedési alkalmazások 
előállítására képes, versenyképes uniós 
üzemanyagcella- és hidrogénipar erőteljes 
technológiai alapjának kialakítása 
érdekében. A hidrogénnel és az 
üzemanyagcellákkal foglalkozó európai 
technológiai platform ezt a tevékenységet 
egy integrált kutatási és telepítési stratégiára 
vonatkozó javaslattal segíti.

Integrált tevékenység a megújuló 
energiaforrásokon alapuló helyhez kötött, 
hordozható és közlekedési alkalmazások 
előállítására képes, versenyképes uniós 
üzemanyagcella- és hidrogénipar erőteljes 
technológiai alapjának kialakítása 
érdekében. A hidrogénnel és az 
üzemanyagcellákkal foglalkozó európai 
technológiai platform ezt a tevékenységet 
egy integrált kutatási és telepítési stratégiára 
vonatkozó javaslattal segíti.

Indoklás

Azon EU-célkitűzéssel összhangban, hogy 2050-re megvalósuljon a fenntartható 
hidrogéngazdálkodás, a kutatásnak a megújuló energiaforrásokból nyerhető hidrogén-
előállításra kell összpontosítania.

Módosítás 38
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 5. pont "Energia", "Tevékenységek" alpont, "A CO2

elkülönítési és tárolási technológiái a kibocsátásmentes energiatermeléshez" francia bekezdés

A fosszilis tüzelőanyagok felhasználása 
környezeti hatásainak drasztikus 
csökkentése a CO2 elkülönítését és tárolását 
megvalósító technológiákat alkalmazó, 
nagy hatékonyságú, csaknem 
kibocsátásmentes erőművek létrehozásával.

A CO2 elkülönítését és tárolását 
megvalósító technológiák területén 
folytatott kutatás a technológia társadalmi, 
gazdasági, jogi és környezetvédelmi 
kritériumainak kidolgozására fog 
irányulni, beleértve a tárolás állandóságát 
a teljes élettartam során. A szénelkülönítést 
és -tárolást megvalósító projekteket 
helyszínenkénti külön tudományos 
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felülvizsgálatnak és ellenőrzésnek kell 
alávetni, az eredményeket pedig teljes 
körűen nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 39
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 5. pont "Energia", "Tevékenységek" alpont, "Tisztaszén-

technológiák" francia bekezdés

• Tisztaszén-technológiák Törölve

Az erőművek hatékonyságának, 
megbízhatóságának és 
költséghatékonyságának jelentős mértékű 
javítása tisztaszén-átalakítási technológiák 
kifejlesztésén és demonstrációján keresztül.

Indoklás

A szénipar igen jól megalapozott, nagy forgalmat generál, ezért képes arra, hogy a 
tisztaszéntechnológiákkal kapcsolatos esetleges további kutatást finanszírozza.

Módosítás 40
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 5. pont "Energia", "Tevékenységek" alpont, "

Energiahatékonyság és energiatakarékosság" francia bekezdés

Az épületek, a szolgáltatások és az ipar 
energiahatékonyságának és 
energiatakarékosságának javítását biztosító 
új koncepciók és technológiák. Ide tartozik 
az energiahatékonyságot célzó stratégiák és 
technológiák integrálása, az új és megújuló 
energiát hasznosító technológiák használata 
és az energiakereslet irányítása is. 

Az alacsony energiaigényű, passzív 
energiaigényű és többlet-energiaigényű
épületek, a szolgáltatások és az ipar 
energiahatékonyságának és 
energiatakarékosságának javítását biztosító 
új koncepciók és technológiák kidolgozása 
és bemutatása. Ide tartozik az 
energiahatékonyságot célzó stratégiák és 
technológiák integrálása, a megújuló és 
fenntartható energiát hasznosító 
technológiák használata és az 
energiakereslet irányítása is.

Módosítás 41
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 5. pont "Energia", "Tevékenységek" alpont, "Az 
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energiapolitikai döntéshozatalt támogató tudás" francia bekezdés

Az energetikai technológiákkal kapcsolatban 
felmerülő fő gazdasági és társadalmi 
kérdések elemzésére, valamint a közép- és 
hosszú távú irányszámok és forgatókönyvek 
felállítására szolgáló eszközök, módszerek 
és modellek kifejlesztése.

Development of tools, methods and models 
to assess the main economic and social 
issues related to energy technologies and to 
provide quantifiable targets and scenarios 
for medium and long term horizons; új 
energiahatékony, kereslet-oldali és 
megújulóenergia-koncepciók és 
technológiák megvalósításának jelentős 
felgyorsítására szolgáló politikai eszközök 
fejlesztése.

Módosítás 42
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 6. pont "Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást 

is)", "Indoklás" alpont, (2) bekezdés

Uniós szintű kutatási tevékenység szükséges 
egyes nemzetközi kötelezettségvállalások, 
mint például a Kiotói Jegyzőkönyv, a 
biológiai sokféleségről szóló ENSZ-
egyezmény, a fenntartható fejlődésről szóló 
2002-es világszintű csúcstalálkozó 
célkitűzései, illetőleg az EU vízellátási 
kezdeményezése (Water for Life) 
teljesítéséhez, valamint az éghajlat-változási 
kormányközi panel munkájában és a 
földmegfigyelésre vonatkozó 
kezdeményezésban történő részvételhez. 
Emellett jelentős mértékű kutatás szükséges 
a meglévő és kialakulóban lévő uniós 
szakpolitikák, a 6. környezetvédelmi 
cselekvési terv és a kapcsolódó tematikus 
stratégiák, a környezetvédelmi 
technológiákra, illetőleg a 
környezetvédelemre és az egészségre 
vonatkozó cselekvési terv, valamint a 
vízvédelmi keretirányelv és más irányelvek 
végrehajtásához.

Uniós szintű kutatási tevékenység szükséges 
egyes nemzetközi kötelezettségvállalások, 
mint például az éghajlatváltozásról szóló 
ENSZ-keretegyezmény (UNFCCC) és
Kiotói Jegyzőkönyve, a biológiai 
sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény, a 
fenntartható fejlődésről szóló 2002-es 
világszintű csúcstalálkozó célkitűzései, 
illetőleg az EU vízellátási kezdeményezése 
(Water for Life) teljesítéséhez, valamint az 
éghajlat-változási kormányközi panel 
munkájában és a földmegfigyelésre 
vonatkozó kezdeményezésban történő 
részvételhez. Emellett jelentős mértékű 
kutatás szükséges a meglévő és kialakulóban 
lévő uniós szakpolitikák, a 6. 
környezetvédelmi cselekvési terv és a 
kapcsolódó tematikus stratégiák, a 
környezetvédelmi technológiákra, illetőleg a 
környezetvédelemre és az egészségre 
vonatkozó cselekvési terv, a közösségi 
higanystratégia, valamint a vízvédelmi 
keretirányelv és más irányelvek 
végrehajtásához.
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Módosítás 43
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 6. pont "Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást 

is)", "Indoklás" alpont, (3) bekezdés

Az EU-nak meg kell erősítenie pozícióit a 
környezetvédelmi technológiák világpiacán. 
Ezek a technológiák a különböző 
nagyságrendű környezeti problémák 
költséghatékony megoldásának és kulturális 
örökségünk védelmének lehetővé tételén 
keresztül a fenntartható növekedés 
megvalósításában segítenek. A 
környezetvédelmi követelmények 
serkentőleg hatnak az innovációra és üzleti 
lehetőségeket rejtenek magukban. A 
vízellátással és a szennyvízzel, illetőleg a 
fenntartható vegyiparral foglalkozó európai 
technológiai platformok megerősítették az 
uniós szintű cselekvés szükségességét, és 
kutatási menetrendjüket a következőkben 
felsorolt kutatási tevékenységek figyelembe 
veszik. Más platformok (például az 
építésügyi és az erdészeti) részben 
ugyancsak foglalkoznak környezetvédelmi 
technológiai kérdésekkel, és véleményüket 
az alábbiak ugyancsak figyelembe veszik.

Az EU-nak meg kell erősítenie pozícióit a 
környezetvédelmi technológiák világpiacán. 
Ezek a technológiák hozzájárulnak a 
fenntartható fogyasztáshoz és előállításhoz, 
és a különböző nagyságrendű környezeti 
problémák költséghatékony megoldásának 
és kulturális örökségünk védelmének 
lehetővé tételén keresztül a fenntartható 
növekedés megvalósításában segítenek. A 
környezetvédelmi követelmények 
serkentőleg hatnak az innovációra és üzleti 
lehetőségeket rejtenek magukban. A 
vízellátással és a szennyvízzel, illetőleg a 
fenntartható vegyiparral foglalkozó európai 
technológiai platformok megerősítették az 
uniós szintű cselekvés szükségességét, és 
kutatási menetrendjüket a következőkben 
felsorolt kutatási tevékenységek figyelembe 
veszik. Más platformok (például az 
építésügyi és az erdészeti) részben 
ugyancsak foglalkoznak környezetvédelmi 
technológiai kérdésekkel, és véleményüket 
az alábbiak ugyancsak figyelembe veszik.

Módosítás 44
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 6. pont "Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást 

is)", "Indoklás" alpont, (3a) bekezdés (új)

A társadalmi-gazdasági aspektusok 
befolyásolják a környezetvédelmi 
technológiák fejlesztését és piacra történő 
bevezetését, valamint későbbi 
alkalmazásukat. A tevékenységek lefedik 
majd a politikák és technológiai fejlesztések 
társadalmi-gazdasági aspektusait, beleértve 
a társadalmak termelési és fogyasztási 
módjaira vonatkozó kutatást a fenntartható 
fogyasztási és termelési minták elérése 
céljából.
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Módosítás 45
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 6. pont "Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást 

is)", "Tevékenységek" alpont, "Éghajlatváltozás, szennyezés és kockázatok" francia bekezdés, 
(2) behúzás

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

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

Módosítás 46
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 6. pont "Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást 

is)", "Tevékenységek" alpont, "Éghajlatváltozás, szennyezés és kockázatok" francia bekezdés, 
(3) behúzás

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

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

Módosítás 47
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 6. pont "Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást 

is)", "Tevékenységek" alpont, "Fenntartható erőforrás-gazdálkodás" francia bekezdés, (1) 
behúzás
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- A természetes és az ember által létrehozott 
erőforrások megőrzése és a velük való 
fenntartható gazdálkodás: ökoszisztémák,
Vízbázis-gazdálkodás; hulladékgazdálkodás 
és megelőzés; a biológiai sokféleség 
védelme és kezelése, talajvédelem, a 
tengerfenék és a part menti területek 
védelme, az elsivatagodással és a földek 
minőségének romlásával szembeszálló 
megközelítések; erdőgazdálkodás; a városi 
környezettel való fenntartható gazdálkodás 
és tervezés, adatkezelési és információs 
szolgáltatások; a természetes folyamatok 
elemzése és előre becslése.

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

Módosítás 48
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 6. pont "Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást 

is)", "Tevékenységek" alpont, "Fenntartható erőforrás-gazdálkodás" francia bekezdés, (2) 
behúzás

- A tengeri környezet fejlődése: Az emberi 
tevékenység hatása a tengeri környezetre és 
erőforrásokra; a regionális tengerek és a part 
menti vizek szennyezése és eutrofizációja; 
mélytengeri ökológiai rendszerek; a tengeri 
élővilág sokféleségének alakulására, az 
ökológiai rendszerek folyamataira és az 
óceáni körforgásra vonatkozó elemzések; a 
tengerfenék geológiája.

- A tengeri környezet fejlődése és 
irányítása: Az emberi tevékenység hatása a 
tengeri környezetre és erőforrásokra; a 
regionális tengerek és a part menti vizek 
szennyezése és eutrofizációja; mélytengeri 
ökológiai rendszerek; a tengeri élővilág 
sokféleségének alakulására, az ökológiai 
rendszerek folyamataira és az óceáni 
körforgásra vonatkozó elemzések; a 
tengerfenék geológiája.

Módosítás 49
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 7. pont "Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)", 

"Célkitűzés" alpont

A technológiai fejlődésre alapozva integrált, 
környezetbarátabb és „intelligensebb” 
páneurópai közlekedési rendszerek 
kifejlesztése a polgárok és a társadalom 
javára, a környezet és a természeti 
erőforrások tiszteletben tartásával; továbbá 

A technológiai és működésre fejlődésre 
alapozva integrált, környezetbarátabb és 
„intelligensebb” páneurópai közlekedési 
rendszerek kifejlesztése a polgárok és a 
társadalom javára, a környezet és a 
természeti erőforrások tiszteletben 
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az európai iparágak által a nemzetközi 
piacon elért vezető szerep biztosítása és 
tovább javítása.

tartásával; továbbá az európai iparágak által 
a nemzetközi piacon elért versenyképesség
biztosítása és tovább javítása.

Módosítás 50
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 7. pont "Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)", 

"Indoklás" alpont, (2) bekezdés

Az EU bővítése (a szárazföldi terület 25 %-
os és a népesség 20 %-os növekedése) és 
gazdasági fejlődése új kihívásokat jelent az 
emberek és az áruk hatékony, gazdaságos és 
fenntartható szállítása szempontjából. A 
közlekedés továbbá közvetlen hatással van 
más főbb szakpolitikákra (kereskedelem, 
verseny, foglalkoztatás, kohézió, energetika, 
biztonság, belső piac). Az uniós közlekedési 
ágazatba történő kutatás-fejlesztési 
befektetések a világpiaci technológiai 
versenyelőny biztosításának előfeltételét 
jelentik. Az európai szinten végzett 
tevékenységek serkentik az érintett iparágak 
szerkezetének átalakítását is, beleértve az 
ellátási lánc integrálását, különösen a KKV-
k szintjén.

Az EU bővítése (a szárazföldi terület 25 %-
os és a népesség 20 %-os növekedése) és 
gazdasági fejlődése új kihívásokat jelent az 
emberek és az áruk hatékony, gazdaságos és 
fenntartható szállítása szempontjából. A 
közlekedés továbbá közvetlen hatással van 
más főbb szakpolitikákra (kereskedelem, 
verseny, foglalkoztatás, környezet, kohézió, 
energetika, biztonság, belső piac). Az igény-
oldali irányítás a közlekedésben alapvető 
fontosságú a logisztikai és térbeli 
tervezéssel összefüggésben. Az uniós 
közlekedési ágazatba történő kutatás-
fejlesztési befektetések a világpiaci 
technológiai versenyelőny biztosításának 
előfeltételét jelentik. Az európai szinten 
végzett tevékenységek serkentik az érintett 
iparágak szerkezetének átalakítását is, 
beleértve az ellátási lánc integrálását, 
különösen a KKV-k szintjén.

Módosítás 51
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 7. pont "Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)", 

"Indoklás" alpont, (3) bekezdés

Az európai technológiai platformok által 
kidolgozott kutatási menetrendek 
alátámasztják azt az igényt, hogy olyan új, 
„közlekedési rendszerekben” gondolkodó 
nézőpontot célszerű képviselni, amely 
figyelembe veszi az egyes járműféleségek, 
közlekedési hálózatok és közlekedési 
szolgáltatások igénybevételének 
kölcsönhatásait, ami csak európai szinten 

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

alakítható ki. A kutatás-fejlesztési költségek 
mindezeken a területeken jelentős mértékben 
emelkednek, és az EU-szintű együttműködés 
alapvető fontosságú ahhoz, hogy a különféle 
KTF-szereplők elérjék azt a „kritikus 
tömeget”, amely a méretből és a 
multidiszciplinaritásból eredő kihívásokra 
költséghatékony módon tud válaszolni, 
valamint ahhoz, hogy az iparág megfeleljen 
a kibővített Unió jövőjének nagy politikai, 
technológiai és társadalmi-gazdasági 
kihívásainak, mint amilyen például a jövő 
„tiszta és biztonságos járműjére” vonatkozó 
elképzelés, a rendszerek együttműködési 
képessége és az intermodalitás (különös 
tekintettel a vízi és vasúti közlekedésre), a 
megfizethetőség, a biztonság, a kapacitás, a 
védelem és a környezeti hatások. A Galileo 
rendszert és alkalmazásait támogató 
technológiák fejlesztése ugyancsak fontos az 
európai szakpolitikák végrehajtása 
szempontjából.

Módosítás 52
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 7. pont "Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)", 

"Indoklás" alpont, (4) bekezdés

Az alábbiakban kitűzött kutatási témakörök 
és tevékenységek fokozott ipari fontossága 
mellett az is lényeges, hogy a politikai 
döntéshozók igényei a közlekedéspolitika 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
vonatkozásait egyaránt figyelembe vevő, 
integrált módon nyerjenek kielégítést. A 
tervezett tevékenységek támogatják a 
meglévő és új szakpolitikai igények 
kielégítését, például a tengerpolitika 
alakulásához kapcsolódóan.

Az alábbiakban kitűzött kutatási témakörök 
és tevékenységek fokozott ipari fontossága 
mellett az is lényeges, hogy a politikai 
döntéshozók igényei a közlekedéspolitika 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
vonatkozásait egyaránt figyelembe vevő, 
integrált módon nyerjenek kielégítést. A 
tervezett tevékenységek támogatják a 
meglévő és új szakpolitikai igények 
kielégítését, például a tengerpolitika 
alakulásához vagy az Egységes Európai 
Légtér megvalósításához kapcsolódóan.

Módosítás 53
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 7. pont "Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)", 
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"Tevékenységek" alpont, "Repüléstechnika és légi közlekedés" francia bekezdés, (3) behúzás

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

- A fogyasztók biztonságának biztosítása: a 
légi közlekedés valamennyi biztonsági 
vonatkozásának javítása; nagyobb 
repülőgép-választék a széles testű gépektől a 
kisméretű járművekig.

Indoklás

A légi közlekedéshez kapcsolódó kutatás EU általi finanszírozása csak az utasbiztonsági 
kérdések vonatkozásában indokolt.

Módosítás 54
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 7. pont "Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)", 

"Tevékenységek" alpont, "Felszíni közlekedés" francia bekezdés, Cím

• Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés • Fenntartható felszíni (vasúti, közúti, 
vízi) közlekedés

Indoklás

A 6FPRD-hez hasonlóan a fejlécnek tartalmaznia kell a “fenntartható” kifejezést, mivel az 
egyezmény 6. cikke kötelezővé teszi a fenntartható fejlődésnek pl. a kutatási, közlekedési 
szektorba történő integrálását.

Módosítás 55
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 7. pont "Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)", 

"Tevékenységek" alpont, "Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés" francia bekezdés, (2) 
behúzás

- A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: innovatív, 
intermodális és interoperábilis európai 
regionális és nemzeti közlekedési hálózatok, 

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

hálózatok, infrastruktúra és rendszerek 
kialakítása; a költségek internalizálása; 
információcsere a járművek/hajók és a 
közlekedési infrastruktúra között; az 
infrastruktúra kapacitásának optimalizálása.

Módosítás 56
I. melléklet, I. rész, "Témák" szakasz, 7. pont "Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)", 

"Tevékenységek" alpont, "Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés" francia bekezdés, 3. behúzás

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

- A fenntartható városi mobilitás biztosítása: 
innovatív szervezési megoldások (beleértve 
a kevésbé szennyező és biztonságos
járműveket és szennyezésmentes 
közlekedési módokat, új tömeg- és/vagy 
csoportos közlekedési módokat a teljes 
mobilitási lánc vonatkozásában a 
hatékonyságra összpontosítva 
(tömeg/csoportos közlekedés, 
autómegosztás vagy közös üzemeltetés, 
sétálás és kerékpározás), hozzáférhetőség 
(beleértve a fogyatékossággal élő 
személyek, a gyermekek és az időek 
számára), és az egyéni közlekedés 
racionalizálása, intermodalitás, kereslet-
kezelés, kommunikációs infrastruktúra; 
integrált várostervezés és közlekedés.

Indoklás

Fontos, hogy a városi közlekedéskutatás hatékonyabbá tétele céljából a teljes intermodális 
láncot figyelembe vegyék. A nem motorizált mobilitásnak, pl. a sétálásnak és kerékpározásnak a 
közlekedéskutatás kulcsfontosságú részét kell alkotnia.

Módosítás 57
II. melléklet, “Együttműködés” szakasz, 2. sor

Élelmiszerek, 
mezőgazdaság és 

(millió euróban):
2455

Élelmiszerek, 
mezőgazdaság és 

(millió euróban):
2455;
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biotechnológia  biotechnológia  
ezen összeg legfeljebb 50%-a biotechnológiai 
projektek finanszírozására fog szolgálni.

Módosítás 58
II. melléklet, “Együttműködés” szakasz, 5. sor

Energia
(millió euróban):

2931 Energia
(millió euróban):

2931;
ezen összeg legalább 80%-a az 
energiahatékonysághoz és a megújuló 
energiához kapcsolódó tevékenységekre 
szolgál majd..

Módosítás 59
II. melléklet, “Együttműködés” szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg
_________________________________

II. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ BONTÁS A PROGRAMOK KÖZÖTT
A programok közti tájékoztató jellegű bontás a következő (millió euróban):
Együttműködés * 44432

Egészségügy 8317
Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia 2455

Információs és kommunikációs technológiák 12670
Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák 4832
Energia 2931
Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) 2535
Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) 5940
Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok 792
Biztonság és világűr 3960

A Parlament által módosított szöveg
_________________________________

II. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ BONTÁS A PROGRAMOK KÖZÖTT
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A programok közti tájékoztató jellegű bontás a következő (millió euróban):
Együttműködés * 47214

Egészségügy 9099
Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia 2455

Információs és kommunikációs technológiák 12670
Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák 4832
Energia 3931
Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) 3535
Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) 5940
Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok 792
Biztonság és világűr 3960

Indoklás

Az Együttműködésre szánt teljes költségvetést 2782 millió euróval megemelik, ami összhangban 
van az előterjesztőnek az Euratom-projekt költségvetésének csökkentésére tett javaslatával. Mind 
az Energiaügy, mind a Környezetvédelem 1-1 milliárd euróval többet kapott, az Egészségügy 
költségvetését pedig 782 millió euróval növelték.


