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PR_COD_1am

Az eljárások szimbólumai

* Konzultációs eljárás
a leadott szavazatok többége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége, a közös álláspont jóváhagyása
a Parlamentet alkotó tagok többsége, a közös álláspont elutasítása 
vagy módosítása

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlamentet alkotó tagok többsége, kivéve az EK Szerződés 105, 
107, 161 és 300 cikkei és az EU Szerződés 7.cikke.

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége, a közös álláspont jóváhagyása
a Parlamentet alkotó tagok többsége,a közös álláspont elutasítása 
vagy módosítása

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
a leadott szavazatok többsége, a végleges szöveg elfogadása

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogi alapon nyugszik)

Egy törvényhozói szöveg módosításai

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér, dőlt betűkkel
jelölik. Normál dőlt betűkkel való kiemelés jelzés a releváns  osztályok 
számára, mutatva a javasolt módosítást tartalmazó törvényhozói szöveg 
részét, a végleges szöveg kialakítását segítve (például, az adott nyelvű verzió 
nyilvánvaló hibái vagy kihagyáasai).A javasolt módosítások az érintett 
osztályok jóváhagyásának függvényei.
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EURÓPAI PARLAMENT TÖRVÉNYHOZÓI DÖNTÉSTERVEZET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA 
az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs

tevékenységekre
vonatkozó hetedik keretprogramjáról ( 2007-2013 )
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács számára megküldött 
javaslatára (COM(2005)0119)1,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 251. cikke ( 2 ) bekezdésére és a 
166. cikk ( 1 ) bekezdésére, amely alapján a Bizottság eljuttatta a javaslatot a 
Parlamentnek (C6-0099/2005),

– tekintettel az Eljárási Szabályzat 51 szabályára,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményeire (A6-0000/2005),

1. Jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. Felhívja a Bizottságot, újra adja át az ügyet a Parlamentnek, amennyiben a javaslatot 
lényegesen szándékozik megváltoztatni, vagy másik szöveggel kívánja módosítani;

3. Utasítsa az Elnököt, hogy továbbítsa az álláspontot a Tanács és a Bizottség felé.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
3 a (új) Szakasz

(3a) Annak érdekében, hogy a magán 
befektetéseket hatékonyabban vonzzák és 
biztosítsák azt, hogy a kutatás és fejlesztés 
a leghatékonyabban hozzájáruljon az 

  
1 Not yet published in OJ.
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európai versenyképesség növekedéséhez, 
megfelelő intézkedések megtétele 
szükséges a szellemi tulajdonjogok 
védelméről a keretprogramon belül a 
kutatási folyamat korai szakaszában.
.

Indokolás

Lényeges, hogy az Európai Unióban támogatott és folytatott kutatás és fejlesztés eredményei 
az Unión belül állami bevétellé fognak átalakulni. Ezért a kutatás eredményeinek hatékony 
védelmét megfelelő törvényhozói eszközökkel kell biztosítani  

Módosítás 2
13. szakasz

(13) Az “ Ötletek “ rész alatti 
tevékenységek végrehajtását az Európai 
Kutatási Tanácsnak kell végeznie (“ERC”), 
amelynek nagy fokú önállósággal kell
rendelkeznie.

(13) Az “ Ötletek “ rész alatti 
tevékenységek végrehajtását az Európai 
Kutatási Tanácsnak kell végeznie 
(“ERC”),, egy törvényesen független 
szerkezetet kell létrehoznia Szerződés 171. 
Cikke alapján egy rövid átmeneti szakasz 
után, amelyet a Bizottság és egy 
Tudományos Tanács irányított. Az ERC-
nek felelősnek kell lennie a tőkét biztosítók 
felé, de függetlennek a tevékenységében 
és a kutatási tervek kiválogatásában

Indokolás

Az Európai Kutatási Tanács Kutató Csoportja, amelynek Federico Mayor az elnöke, 
világosan kifejtette jelentésében, hogy "az ERC –nak autonóm testületként kell működnie a 
nemzetközi kutatási közösségből származó alapszakértelmével. Előnyös és szükséges is a 
kutató társadalom ön- igazgatási képességeinek kiaknázása. Ez alapvető lenne, mivel az ERC-
nek bizalmat és hitelt  kell szereznie a kutatási közösségben és a társadalomban.” Az Európai 
Parlament határozottan támogatja ezt a javaslatot és mélyen hisz abban, hogy egy ilyen 
autonómiát csak akkor lehet elérni, amennyiben mind a tudományos döntések, mind a vezetés 
igazán független az Európai Bizottságtól, Tanácstól és Parlamenttől. Az ERC-t az EK 
Szerződés 171. cikkének megfelelően kellene megalapítani.

Ezzel egy időben, az ERC-nek felelősnek kell lennie az Európai Unió és a tőkét biztosítók felé, 
nemcsak a kapott és szétosztott tőkét illetően, hanem a támogatási alapelvek, prioritások és 
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intézkedések tekintetében is.

Módosítás 3
18 a (új) szakasz

(18a) A Hetedik Keretprogramnak hozzá 
kell járulnia a kölcsönös 
együttműködéshez, és a Versenyképesség 
és Innováció Keretprogrammal, a 
strukturális alapokkal és egyéb közösségi 
programokkal való komplementaritás 
megvalósításához

Indokolás

Felül kell kerekednie Európa egyik kulcsfontosságú gyenge pontján- “ Európai Paradoxon “ 
a nagyszerű tudományos ismeret létrehozása és az elégtelen adottság ahhoz, hogy ezt az 
ismeretanyagot innovációra és kereskedelmi termékekre váltsák át. Ezért meg kell valósítani a 
7. keretprogram, a strukturális alapok és a CIP Programok közötti integrációt.

Módosítás 4
18 b (új) szakasz 

(18b) Különösen fontosak az ipari kutatás 
számára az Európai Technológiai 
Platformok (TP-k) és a Közös 
Technológiai Ösztönzések (JTI-k). A TP-k 
segíthetnek egy általános eszköz 
kimunkálásában, amely az európai 
versenyképességet növelheti.

Indokolás

A TP-k segítenek elérni a barcelonai célok magánbefektetők által kutatására fordított GDP 
3%-ának 2/3-át. Amikor elérték a megfelelő érettségi szintet, a TP-ket úgy kell tekinteni, mint 
olyan tényeket, amelyek növelik a területüket néhány szempontból lefedő JTI-ket.
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Módosítás 5
18 c (új) szakasz

(18c) Az üzleti világ részvétele és a 
tudományos ismeretek valamint technikai 
készségek kereskedelmi alkalmazása 
fontos tényezők annak biztosításában, 
hogy a keretprogram hozzájáruljon a 
lisszaboni stratégiához, és a növekedés és 
munkalehetőségek létrehozásához

Indokolás

Felül kell kerekednie Európa egyik kulcsfontosságú gyenge pontján- “ Európai Paradoxon “ 
a nagyszerű tudományos ismeret létrehozása és az elégtelen adottság ahhoz, hogy ezt az 
ismeretanyagot az innovációra és kerskedelmi termékekre váltsák át. Ezért meg kell valósítani 
a 7. keretprogram és a CIP Programok közötti integrációt.

Módosítás 6
20. szakasz

(20) Figyelembe véve a hatodik 
keretprogram szerinti új eszközök 
használatának középtávú felülvizsgálatát és 
a keretprogram ötéves értékelését egy új 
megközelítést határoztak meg, amely 
segítségével az EU-s kutatáspolitika 
politikai célkitűzései könnyebben, 
hatékonyabban és rugalmasabb módon 
érhető el. E célból a különböző 
cselekvéesek támogatására csökkentett 
számú, egyszerűbb finanszírozási 
rendszereketm kell használni, önmagukban 
vagy más finanszírozási rendszerekkel 
kombinációban, nagyobb rugalmassággal 
és szabadsággal.

(20) Figyelembe véve a hatodik 
keretprogram szerinti új eszközök 
használatának középtávú felülvizsgálatát és 
a keretprogram ötéves értékelését egy új 
megközelítést határoztak meg, amely 
segítségével az EU-s kutatáspolitika 
politikai célkitűzései könnyebben, 
hatékonyabban és rugalmasabb módon 
érhető el. E célból a különböző 
cselekvéesek támogatására csökkentett 
számú, egyszerűbb finanszírozási 
rendszereketm kell használni, önmagukban 
vagy más finanszírozási rendszerekkel 
kombinációban, nagyobb rugalmassággal 
és szabadsággal és erősebb irányítási 
autonómiát kell biztosítani a résztvevők
számára.
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Indokolás

A finanszírozási rendszerek egyszerűsítése természetesen szükséges a keretprogramban való 
részvétel bátorításához, különösen a kiscsoportok és a KKV esetében. Ez a kutatási 
cselekvések minden szintjénél fenn kell, hogy álljon, a javaslat megszületésétől a terv 
irányításáig. E célból a résztvevőknek meg kell engedni, hogy választhassanak a számos 
lehetőség közül egyetértésben a Bizottsággal, ami a kutatási cselekvés igazgatási és 
tudományos vezetését illeti, feltéve, hogy a felelősség garantálására sor kerül.

Módosítás 7
24 a (új) szakasz 

(24a) A keretprogram fontos a lisszaboni 
stratégiai cél elérésében ahhoz, hogy 
Európa a világ legversenyképesebb és 
legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává 
váljon. A tudás-oktatása, a kutatás és az 
innováció háromszöge e cél elérésének 
alapvető eszköze

Módosítás 8
25 a (új) szakasz

(25a) A fiatal kutatókra külön figyelmet 
fordítanak azért, hogy lehetővé tegyék 
számukra a tudományos karriert az élet 
legtermékenyebb szakaszában. A fiatal 
kutatóknak Európaban a tudomány 
legdominánsabb erejévé kell válniuk. 
Konkrét intézkedéseket kell tenni e 
tekintetben minden keretprogram 
tevékenységben az “ Együttműködés “, “ 
Ötletek “ és “ Emberi erőforrás “ 
programokban

Indokolás

Európának 2010-re 700 000 fiatal kutatóra szüksége van a 3%-os kutatási befektetés céljának 
eléréséhez. A fiatal kutatók támogatása a javaslatban nem mutat túl a kinyilvánításon. Külön 
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figyelem és egyértelmű cselekvés szükséges nemcsak az európai származású kutatók várható 
drámai demográfiai csökkenésének tekintetében, hanem a világ minden részéből származó 
fiatal tudosók vonzó és versenyképes feltételeinek megteremtéséhez és az európai kutatási 
rendszer versenyképességének növeléséhez is. Az EU alapokat fel kell használni a 
legtehetségesebb fiatak kutatók támogatásához, hogy a doktoranduszok számát növeljük és 
lassítsuk az “agyelszívás“ folyamatát.

Módosítás 9
28 a (új) szakasz

(28a) Az eljárások egyszerűsítése és a 
könnyebb elérhetőség a résztvevők 
számára az a cél, amely a keretprogram és 
annak végrehajtásának szerves részét 
alkotja.

Módosítás 10
29 a (új) szakasz

(29a) A Bizottság által javasolt új 
végrehajtó szervek szerepeit és 
kötelességeit a mobilitás és a KKV 
specifikus támogatási cselekvések 
igazgatásában és irányításában a 
Részvételi Szabályokban egyértelműen le 
fogják fektetni.

Indokolás

Az illetékességek összeütközésének veszélye az intézmények között előfordul. A tevékenységek 
további fejlődésének kritikai elemzését az EP végzi.

Módosítás 11
2.) cikk (2) bekezdés, (i) pontja

(i) Biztonság és Világűr. (i) Biztonság;
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Indokolás

Mivel nincs sok egyértelmű kapcsolat a világűr és a biztonság között, így mint eltérő témákat 
kell tekinteni őket. 

Módosítás 12
2.) cikk (2) bekezdés, (i, a) (új) pontja

Ia) Világűr.

Indokolás

Mivel nincs sok egyértelmű kapcsolat a világűr és a biztonság között, így mint eltérő témákat 
kell tekinteni őket.

Módosítás 13
7.) cikk, (1) bekezdés

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

1. A Bizottságnak folyamatosan és 
szisztematikusan ellenőrzi a keretprogram 
és külön programjai alkalmazását, és 
rendszeres jelentést nyújt az ellenőrzés 
eredményeiről, illetve terjesztésükről. Két 
alkalommal a program során, 2009 és 
2011-ben, a Bizottság külső szakemberek 
segítségével időközi értékelést végez a 
hetedik keretprogramot és ennek egyedi 
programjait illetően, a hatodik 
keretprogram utóértékelésére építve. 
Ennek az értékelésnek ki kell terjednie a 
kutatási tevékenység minőségére, 
valamintmint az alkalmazás és irányítás
minőségére, illetve a kitűzött célok felé tett 
lépésekre is. Az új cselekvések és 
struktúrák, különösen az ERC és a JTI-k 
hatékonyságára tett megállapítások, 
akárcsak egyszerűsítési eljárások 
eredményeit be kell mutatni az Európai 
Parlament, a Tanács, az Európai 
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Gazdasági és Szociális Bizottság és a 
Régiók Bizottsága számára.

Indokolás

Számos új elemet vezettek be a 7. keretprogramba. Működésüket ellenőrizni, és a 7-éves 
időszak alatt megváltoztatni kell. Az előző keretprogramokban egy 4-éves időszakra 
vonatkozó középtávú értékelés volt, a kettőt érintő követelmény 7 év alatt reálisnak mondható. 
Sőt, sok új eszköz van meghatározott végső forma nélkül (pl. ERC, végrehajtó szervek, JTI-k), 
amely megköveteli a javítások és módosítások bevezetésének korai értékelését.

Módosítások 14
I. Melléklet, (1) bekezdés

A hetedik keretprogramot úgy kell 
megvalósítani, hogy a Szerződés 163. 
Cikkében leírt általánois célkitűzéseket 
kövesse az Európai Kutatási Térségre 
épülő tudásalapú társadalom megteremtése 
érdekében. A tudományos és technológiai 
kutatásban való kiválóságot kell erősítenie 
a következő négy program segítségével: 
együttműködés, ötletek, emberi erőforrás 
és kapacitás. 

A hetedik keretprogramot úgy kell 
megvalósítani, hogy a Szerződés 163. 
Cikkében leírt általánois célkitűzéseket 
kövesse az Európai Kutatási Térségre 
épülő tudásalapú társadalom megteremtése 
érdekében.. Két stratégiai irányvonalat 
támogat a keretprogram:

– az alap/határ kutatások fejlesztése

– az alkalmazott kutatások fejlesztése a 
Versenyképesség és Innováció 
Keretprogrammal közeli 
együttműködésben azért, hogy az európai 
ipar versenyképessége növekedjen.

Az Európai Kutatási Tanácsot az első 
célkitűzés elérése érdekében fogják 
megalapítani, és felelős lesz az alapvető 
kutatás EU cselekvéseinek 
alkalmazásáért.

A második cékitűzés a kutatási szakasz,a 
bizonyítási szakasz és a kereskedelmi 
szakasz közeli integrációja során fog 
megvalósulni, mely a CIP program 
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hatálya alá fog esni. A KKV-k egyedi 
szerepét külön szabályokon keresztül 
határozzák meg.

Az Európai Technológia Platformnak 
fontos szerepe lesz az Európai Kutatási 
Terület (ERA) fejlesztésében és a 
lisszaboni stratégia kialakításában. A 
keretprogram a tudományos és 
technológiai kíválóság megerősítését a 
következő négy program segítségével 
valósítja 
meg:”Együttműködés“,“Ötletek“, 
“Emberi erőforrás“ és “Kapacitás”.

Indokolás

A 7. keretprogram célkitűzéseinek és tevékenységi irányának egyértelmű meghatározása 
szükséges. A hetedik keretprogram céljai a “ szárnyak “ fejlesztésénél és a beavatkozási 
terület szélesítésénél: egy részről alap- és határkutatások, más részről: alkalmazott kutatások, 
bemutatás és közelebbi integráció az innovatív tevékenységekkel.

Az európai iparágazat, különösen a KKV-k számára hatékony és intenzív támogatást kell 
biztosítani. A támogatás stratégiai, központi elemei az európai technológiai ösztönzések (JTI). 
Fennáll a veszélye, hogy a 7. keretprogram a nagy ösztönzők miatt háttérbe szorítja a KKV-
kat. Néhány tünet már most látható, például a siker százalékos aránya a CRAFT projekteknél 
kb. 10%: néhány egyedi intézkedés igen szükséges.

Módosítás  15
I Melléklet, 1 a (új) bekezdés

Figyelembevéve az emberi erőforrásokkal 
kapcsolatban felmerült költségek 
egyenlőtlenségeit, Európának fel kell 
tárnia az alacsonyabb költségszintű jobb 
kutatási lehetőségeket. Habár a 
tudományos kíválóság marad a 
keretprogram szerinti cselekvések vezető 
értékelési kritériuma, ahol lehetséges, a 
költség-hatékonyságot figyelembe kell 
venni.

Indokolás

Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a program eredményei a lehető 
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legjobbak legyenek. Az Európai Kutatási Terület kiépítése szükésegessé teszi, hogy különböző 
országokból és régiókból, az úgynevezett központi országokból illetve a kevésbé 
fejlettebbekből, ideértve a konvergencia régiókat, érkező partnerek vegyenek részt a kutatási 
projektben. Ez a projektek európai hozzáadottérték meghatározásának más dimenzióját adja, 
és biztosítja a partnerek egyenlő részvételét és teljes integrációját.

Módosítás 16
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés" (3) bekezdés ", bevezető rész

Az EU-cselekvésekhez meghatározott 
kilenc téma a következő:

Az EU-cselekvésekhez meghatározott tíz
téma a következő:

Indokolás 

A Biztonság és az Űrkutatáselkülönült témákká válásának következménye.

Módosítás 17
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés" (3) bekezdés, (9) pont

(9) Biztonság és Űrkutatás (9) Biztonság 
(9a) Űrkutatás

Indokolás 

A Biztonság és az Űrkutatás elkülönült témákká válásának következménye.

Módosítás  18
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés" (5) bekezdés 

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

Külön figyelmet fordítanak a hatékony 
koordináció biztosítására a tematikus 
területel és a témákon átívelő tudományos 
területek között.

Indokolás 

A multidisciplinaritás szempontjából szükségesek a speciális közös találkozók vagy egyedi 
cselekvések, amelyek számos kutatási tematikus területet felölelnek.

Módosítás19
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I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés" 8 a ( új) bekezdés 

Az Európai Technológiai Platform 
sikerességéhez a pénzügyi intézmények 
részvétele kiemelkedőfontosságú, mivel a 
piac-képesség és a vállalkozási tőke 
hozzáférhetősége a legfontosabbak 
kérdések a kutatás és az innováció 
összehozása céljából.

Az Európai Technológiai Platformok 
kedvező feltételeket hoznak létre az egyéni 
vállalkozások számára az egyedi kutatási 
projektekbe való befektetéshez 
versenyképességük fejlesztése érdekében, 
s így lehetővé téveaz ugrásszerű fejlődést a 
termék innovációval közös 
együttműködésben. Ezek a kutatási 
projektek versenyképesek lesznek 
természetükben, és a Strukturális 
Alapokkal, CIP Alapokkal és a regionális 
alapokkal együtt a keretprogramon belül
lesznek finanszírozhatóak. 
Az Európai Technológiai Platformoknak 
ki kell használniuk az EUREKA-
Csomópontok által megszerzett kiterjedt 
gyakorlatot, amely sikeresen hozzájárult 
az európai stratégiai kutatási területek 
növekedéséhez.
A KKV-knak megfelelőképpen részt kell 
venniük a Technológiai Platformok 
döntési eljárásaiban.
Az “Európai Szociális-Környezetvédelmi 
Innovációs Platform” közel hozza 
egymáshoz a nem-profitorientált civil-
társadalmi szervezeteket (CSOs), kutatási 
intézményeket és az Európa-szintű 
szabályozó hatóságokat.

Indokolás 

Az Európai Technológiai Platformoknak, mint új elemnek, a hasonló tevékenységben részvevő 
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szereplők korábbi tapasztalataiból okulva össze kell kötniük a különböző elérhető pénzügyi 
forrásokat. A KKV-k részvételét és szerepét biztosítani kell, ezzel bátorítva a befektetéseket és 
lehetővé téve a projektekben való részvételüket. 

Az “Európai Szociális-Környezetvédelmi Innovációs Platform” létrehozásának a technológia-
orinetált platformok tevékenységét kell támogatnia, és nem lehet kizárni ezt a fontos kutatási 
területet.

Módosítás  20
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés" (8) bekezdés 

A kilenc kutatási téma az EU-politikák 
megfogalmazásának, végrehajtásának és 
értékelésének alátámasztásához szükséges 
kutatásokat is magában foglal, mint például 
az egészségügy, a biztonság, a 
fogyasztóvédelem, az energia, a 
környezetvédelem, a fejlesztési támogatás, 
a halászat, a tengeri ügyek, a 
mezőgazdaság, az állatjólét, a közlekedés, 
az oktatás és képzés, a foglalkoztatás, a 
szociális ügyek, a kohézió, a bel- és 
igazságügy területén folyó kutatások, a 
szabványok minőségének és 
végrehajtásának javítására vonatkozó, jogi 
szabályozást megelőző és ezzel egyidejű 
kutatás mellett.

A tíz kutatási téma az EU-politikák 
megfogalmazásának, végrehajtásának és 
értékelésének alátámasztásához szükséges 
kutatásokat is magában foglal, mint például 
az egészségügy, a biztonság, a 
fogyasztóvédelem, az energia, a 
környezetvédelem, a fejlesztési támogatás, 
a halászat, a tengeri ügyek, a 
mezőgazdaság, az állatjólét, a közlekedés, 
ICT, az oktatás és képzés, a foglalkoztatás, 
a szociális ügyek, a kohézió, a bel- és 
igazságügy területén folyó kutatások, a 
szabványok minőségének és 
végrehajtásának javítására vonatkozó, jogi 
szabályozást megelőző és ezzel egyidejű 
kutatás mellett.

Indokolás 

A Biztonság és az Űrkutatás különálló témákká válásának következménye.

ICT-t, amely minden más területen is megtalálható, nem lehet kizárni az EU politikák 
csoportjából.

Módosítás 21
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés" (10) bekezdés 

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

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

szervezésre vonatkozó kezdeményezések, 
szemináriumok és rendezvények, külső 
szakértők által nyújott támogatás és 
információs és elektronikus szolgáltatások, 
nevezetesen a CORDIS finanszírozásán 
keresztül. Az innováció támogatására a 
Versenyképesség és innováció program 
során tesznek lépéseket. Külön figyelmet 
kell fordítani a KKV-knak a nemzeteken 
átnyúló együttműködésben való megfelelő 
részvételének biztosításában. Így, a 
konkrét intézkedések, beleértve a KKV-k 
külön felhívását, a “Nemzeti Kutató Díj”-
at, és a támogatási akciókat annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a KKV-k 
részvételét minden témában, kerülnek 
végrehajtásra az “ Együttműködési “ 
programnak megfelelően minden 
témában. A rendelkezésre álló források 
optimalizálása céljából egy költség-
hatékony elemzés kerül bevezetésre 
kiegészítő kritériumként annak 
érdekében, hogy optimális források 
kerüljenek hozzárendelésre a 
feladatokhoz. A nemek közötti egyenlőség 
figyelembevétele és a fiatal kutatók 
részvételének lehetővé tétele a kutatás 
minden területén megtalálható. 
Tudományos kérdésekkel és kutatási 
eredményekkel foglalkozó, a kutatói 
közösségen túlmutató, nagy nyilvánosságú 
párbeszédekre vonatkozó 
kezdeményezések is kapnak támogatást 
csakúgy, mint a tudományos 
kommunikáció és az oktatás. Az etikai 
elveket és a nemek kérdésének 
szempontjait is figyelembe veszik.

Indokolás 

Az ERA fejlesztését és a 7. keretprogram tevékenységének eredményeit fokozni kellene nemzeti 
szinten. 

A KKV-k részvétele a 7. keretprogramban még mindig jelentős mértékben akadályoztatott. 
Számos intézkedésre van szükség, amely a részvételüket lehetővé teszi.
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Egy projekt minősége mindig a legfontosabb kritérium, de a költség-hatékonysági elemzés 
szintén kiegészítő segítség lehet annak érdekében, hogy a program eredményét maximalizálja. 
Ez a projektek európai hozzáadottértéke létrehozásának más dimenzióját adja, és biztosítja az 
egyenlő részvételt és a partnerek teljes integrálását, ideértve a konvergencia régiókból 
származókat.

A fiatal kutatók támogatása eddig nem volt hatékony a keretprogramokban. Ez a két terület: a 
nők és a fiatal kutatók részvételének a főbb horizontális témának kell lennie, felölelve minden 
tevékenységet.

Módosítás  22
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés" 10 a ( új) bekezdés 

A keretprogram szerint támogatott 
tevékenységek széles választéka a 
megfelelő integrációt és a tevékenységek 
koordinálását teszi szükégessé. A 
szétforgácsolódás és átfedés elkerüléséért, 
és a nemzeti és a regionális tevékenységek 
jelentős integrációjának biztosításáért a 
Kíválóságok Hálózatának szerepét 
kiterjesztik. A tevékenységek jobb 
integrációjához fontos, hogy az Európai 
Technológiai Platformok közeli 
kapcsolatot tartsanak a nemzeti kutatási 
programokkal és ösztönzőkkel, pl. a 
nemzeti technológiai platformokkal annak 
érdekében, hogy az új, fejlett technológiák 
fejlesztésében együttműködést tudjanak 
kialakítani.

Indokolás 

A 7. keretprogram számos eszközt vezetett be, mint pl. az ERC, TP-k, JTI-k, nagy 
Együttműködő Kutatási projektek, nagy Nemzeti Kutatási Programok, amelyeket az ERA-Net 
koordinál, nagy infrastruktúra, JRC tevékenységek,és az EURATOM program, és 
eredményeik, amelyeket a szétforgácsolódás, átfedés és az integráció hiányának veszélye 
fenyeget. Nem egyértelmű, hogyan fognak ezen elkülönült programok együttműködni. 
Továbbá, nem egyértelmű az sem, hogyan lesznek biztosítva az európai, nemzeti és regionális 
szintű integrációs törekvések. Egy lehetséges megoldás az, ha a Kiválósági hálózatok szerepét 
kibővítik annak érdekében, hogy több koordinációs és integrációs feladatot láthassanak el. 

Módosítás 23
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", " Együttműködésben végzett kutatás" alcím,  1a ( 
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új) bekezdés

Az Európai Kutatási Terület fejlődésének 
támogatása, a kutatási erőfeszítések 
szétforgácsolódásának és 
megduplázódásának elkerülése, és az “ 
Együttműködés “ program és a 
keretprogram más egyéb programjai 
szerinti projektek és ösztönzők közötti 
koordináció, és más nemzeti és regionális 
szinten kidolgozott kutatások erősítése 
érdekében, új hálózati és integrációs 
feladatokat vezetnek be a Kíválóságok 
Hálózata számára.

Indokolás 

A Kiválóságok Hálózatá-nak, amely célja ezidáig  egy “célcsoport “ virtuális intézményeinek 
létrehozása és tevékenységei integrációja volt, több nyitott jellemzővel, az érdeklődési terület 
technológiai platformjaival, az ERA-NET-tel, JTI-vel és egyéb érdeklődési területükről 
származó egyéb ösztönzők hálózatával kellene együttműködnie annak érdekében, hogy egy 
kutatási hálózat jellemzőivel bírjon, hozzájárulva az információcseréhez,  a közös ösztönzők 
létrehozásához illetve a kutatási és kereskedelmi tevékenységek hatékony integrációjához.

Módosítás 24
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", " Együttműködésben végzett kutatás" alcím, (2) 

bekezdés
Ezt az együttműködésben végzett kutatás 
különböző finanszírozási rendszereken 
keresztüli támogatásával érik el: 
együttműködésen alapuló projektek, 
kiválósági hálózatok, koordinációs-
támogatási cselekvések (l. III. melléklet).

Ezeket a célkitűzéseket az 
együttműködésben végzett kutatás 
különböző finanszírozási rendszereken 
keresztüli támogatásával érik el: 
együttműködésen alapuló projektek, 
kiválósági hálózatok, koordinációs-
támogatási cselekvések (l. III. melléklet).

A közös projekteknek le kell fednie a 
kutatási és demonstrációs 
tevékenységeket, közelítve az 
eredményeket a piachoz és összekötve ezt 
a tevékenységet a Versenyképesség és 
Innovációs Program által ajánlott 
eszközökkel. 
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Módosítás  25
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", " Közös technológiai kezdeményezések

alcím, 2 bekezdés, bevezető rész

A lehetséges közös technológiai 
kezdeményezéseket a következő 
kritériumok alapján állapítják meg: 

A lehetséges közös technológiai 
kezdeményezéseket a következő világos 
kritériumokkal ellátott nyílt értékelési 
folyamat alapján állapítják meg:

Indokolás 

A nyitott értékelési folyamatnak biztosítania kell, hogy a TP-ket, amikor elérték a megfelelő 
felkészültségi szintet, eszközként kell tekinteni a területüket néhány szempontból lefedő JTI-k 
erősítéséhez. 

Módosítás26
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", " Közös technológiai kezdeményezések

alcím, (2) bekezdés, 1 franciabekezdés 

- az európai szintű kezdeményezés 
hozzáadott értéke; 

- az európai szintű kezdeményezés 
hozzáadott értéke, mely , többek között, a 
költség-hatékonyságság vonatkozásában 
kerül mérésre

Indokolás 

Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a program eredményei a lehető 
legobbak legyenek. Az Európai Kutatási Terület kiépítése szükésegessé teszi a különböző 
országokból és régiókból, mind az úgynevezett központi országokból illetve a kevésbé 
fejlettebbekből, ideértve a konvergencia régiókat, érkező partnerek részvételét a kutatási 
projektbenetve. Ez a projektek európai hozzáadottérték meghatározásának más dimenzióját 
adja és biztosítja az egyenlő részvételt és a partnerek teljes integrációját.

Módosítás  27
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", " Közös technológiai kezdeményezések

alcím, (2) bekezdés, 1a (új) franciabekezdés

- Az európai dimenzió ereje, beleértve a 
KKV-k részvételének fokát is.

Indokolás 

A JTI-knek európai dimenzióra van szüksége, alkalmazva minden tagállam javára való 
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technológiákat, támogatva és elterjesztve az új technológiákat – ez a kiegyensúlyozott 
részvétel (beleértve a konvergencia régiókat ) megkövetelt mind a  KKV-k, mind  azok 
társasulásaik részéról.

Módosítás 28
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", " Közös technológiai kezdeményezések

alcím, (2) bekezdés, 7a (új) franciabekezdés

- Kutatók nagy száma a privát szférából a 
közszférába, és fordítva, mind a képzési  
program minősége.

Indokolás 

A JTI-knek segíteniük kell a kutatók mobilitását a magánszférából a közszférába és fordítva.

Módosítás 29
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", " Közös technológiai kezdeményezések

alcím, (3) bekezdés

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

Figyelembevéve a Közös Technológiai 
Ösztönzők széles területét és különös 
komplexitását, jelentős erőfeszítéseket kell 
tenni ezek áttekinthető működésének 
biztosításáért a kíválóságok, költség-
hatékonyság és a verseny alapelveivel 
összhangban. Különös figyelmet kell 
fordítani a közös technológiai 
kezdeményezések és az ugyanazon 
területre vonatkozó nemzeti programok és 
projektek globális koherenciájára és 
összehangolására.

Indokolás A JTI-knek európai dimenzióra van szüksége, alkalmazva minden tagállam javára 
való technológiákat, támogatva és elterjesztve az új technológiákat – ehhez a kiegyensúlyozott 
részvételhez (beleértve a konvergencia régiókat ). 

Módosítás 30
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés" , " A nem közösségi kutatási programok 

összehangolása “ alcím, (2) bekezdés, 2 franciabekezdés 
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- További pénzügyi EU-támogatás 
nyújtásával azon résztvevők számára, akik 
közös alapot hoznak létre nemzeti és 
regionális programjaikra vonatkozó közös 
ajánlattételi felhívás céljából („ERA-NET 
PLUS”).

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

Indokolás 

A kiegészítő EU pénzügyi támogatás az ERA-NET PLUS számára nem jelenti a nemzeti 
kutatás támogatási formáját. Meghatározott számú esetben kell támogatást nyújtani a valódi 
európai dimenzióval és a 7. keretprogram más tevékenységeinek integrációjával rendelkező 
ERA-NET PLUS ösztönzőknek.

Módosítás31
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés" , " A nem közösségi kutatási programok 

összehangolása “ alcím, (2) bekezdés, 2 a (új) franciabekezdés

- meghatározott számú esetben, az 
Európai Régiók és a közepes méretű 
tagállamok közötti együttműködés sikeres 
ERA-STAR tervének alkalmazása az 
olyan hosszútávú programokhoz, mint a 
Környezet és Biztonság Átfogó Ellenőrzés 
(GMES) alkalmazása.

Indokolás 

Az ERA-STAR egy ERA-NET projekt, amelyben az Európai Régiók és a kis- és 
közepesméretű tagállamok vesznek részt, együttműködve egymással ígéretes módon. Ez a terv 
különösen alkalmas egy olyan program irányítására, mint például a GMES, ahol az Európai 
régiók igényeit számításba kell venni.

Módosítás 32
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", "A nem közösségi kutatási programok

összehangolása“ alcím, (3) bekezdés, bevezető rész

A Közösségnek a közösen végrehajtott 
nemzeti kutatási programokban való 
részvétele a 169. cikk alapján különösen 
lényeges az azonos szükségletekkel 

A Közösségnek a közösen végrehajtott 
nemzeti kutatási programokban való 
részvétele a 169. cikk alapján különösen 
lényeges az azonos szükségletekkel 
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és/vagy érdekekkel rendelkező tagállamok 
közötti nagy léptékű, „változó 
geometriájú” európai együttműködés 
szempontjából. Ilyen, a 169. cikk szerinti 
kezdeményezéseket indítanak a 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
megállapított területeken, beleértve a 
kormányközi programokkal való esetleges 
együttműködést, a következő kritériumok 
alapján::

és/vagy érdekekkel rendelkező tagállamok 
közötti nagy léptékű, „változó 
geometriájú” európai együttműködés 
szempontjából. Jól meghatározott
esetekben, ilyen, a 169. Cikk szerinti 
kezdeményezéseket indítanak a 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
megállapított területeken, beleértve a 
kormányközi programokkal való esetleges 
együttműködést, a következő kritériumok 
alapján:

Indokolás 

A néhány tagállam által kidolgozott “változó geometria” ösztönzők bizonyos mértékig 
ellentétesek az európai dimenziók elérésével. Támogatást csak jól azonosított és indokolt
esetekben nyújtanak, amelyek gazdaságilag jótékony hatással vannak minden tagállamra. 

Módosítás 33
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", "Nemzetközi együttműködés" alcím, 2a (új) 

bekezdés

Egy teljeskörű stratégia kerül 
kidolgozásra a Nemzetközi 
Együttműködés számára a 
keretprogramon belül, meghatározva a 
célkitűzéseket, európai érdekeket és az 
országok együttműködésének egyedi 
területeit. A stratégia kijelöli azon 
területeket, ahol a harmadik országok 
részvétele meghatározott lesz, pl. a 
biztonsági kutatásban.

Indokolás 

A stratégia biztosítani fogja a Nemzetközi Együttműködés széles területének koherens 
megközelítését és fejleszti a hatékonyságot. A biztonságot tekintve, a tájékoztatáshoz 
korlátozott hozzáférés szükséges. 

Módosítás 34
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", "Témák" alcím, 1 pont :” Egészségügy”, “Indoklás” 

alcím, (2) bekezdés 
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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, 
reuma, légzőszervi megbetegedések, 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.

Indokolás

A reumatikus megbetegedések okai genetikai eltérésekre vezethetők vissza. A következmények 
nagy terhet jelentenek a szociális és egészségügyi rendszereinknek. 

A reumatikus megbetegedésekre vonatkozó kutatások fontosságát aláhúzza a 389 számú 
2005.10.13-i írásbeli deklaráció elfogadása ( az eljárási szabályok 116. Szabálya szerinti 
eljárás).

Módosítás 35
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", "Témák" alcím, 1 pont : “ Egészségügy”,"Indokolás" 

alcím, (3) bekezdés

Egy erős EU-szintű orvosbiológiai kutatás 
segít megerősíteni az európai egészségügyi 
célú biotechnológiát, orvostechnológiát és 
gyógyszeripart. Az EU-nak aktív szerepet 
kell játszani az innovációt elősegítő 
környezet megteremtésében a 

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 
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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).

gyógyszerészeti ágazatban, nevezetesen a 
klinikai kutatás sikereinek fokozása 
érdekében. Ehhez a hatáshoz, a MICE –
program alkalmazásának (Orvosi 
Kutatások Európa Gyermekeiért ) lesz 
ösztönző hatása. 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).

Indokolás 

A gyógyászati termékek gyermekgyógyászati célra történő használatának rendelete és az azt 
módosító 1768/92 számú EGK Rendelet, 2001/83/EK irányelv, és a 726/2004 számú EK 
Rendelet. 

Módosítás 36
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", "Témák" alcím, 1 pont "Egészségügy”, 

"Tevékenységek" alcím, 1 jelölés, (4) franciabekezdés

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

– Innovatív gyógyászati megközelítések és 
beavatkozás. Több betegség és 
rendellenesség esetén alkalmazható fejlett 
terápiák és technológiák további 
fejlődésének megszilárdítása és biztosítása, 
beleértve a gyermekbetegségeket és 
rendellenességeket. 

Módosítás 37
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", "Témák" alcím, 1 pont :"Egészségügy", 

"Tevékenységek" alcím, 2 jelölés, (4) franciabekezdés 

- Átültető kutatás a súlyos betegségek - Átültető kutatás a súlyos betegségek 
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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.

területén: rák, szív- és érrendszeri 
betegségek, reuma és légzőszervi
megbetegedések, 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.

Indokolás 

A reumatikus megbetegedésekre vonatkozó kutatások fontosságát aláhúzza a 389 számú 
2005.10.13-i írásbeli deklaráció elfogadása (az eljárási szabályok 116. Szabálya szerinti 
eljárás).

Módosítás38
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", "Témák" alcím, 1 pont :"Egészségügy", 

"Tevékenységek" alcím, 3 jelölés, (3) franciabekezdés

– A betegségmegelőzés javítása és a 
gyógyszerek jobb használata. 
Hatékonyabb, az egészséget befolyásoló 
tényezők szélesebb körét (mint például a 
stressz, étrend vagy környezeti tényezők) 
figyelembe vevő közegészségügyi 
beavatkozások kidolgozása. Az 
egészségügyi ellátás különböző 
tevékenységi területein végzett sikeres 
beavatkozások számontartása a 
gyógyszerek felírásának javítása és e 
gyógyszerek betegek általi használatának 
javítása (beleértve a gyógyszermellékhatás-
figyelést) céljából.

– A betegségmegelőzés javítása és a 
gyógyszerek jobb használata. 
Immunológiai, toxikológiai és járványtani 
tanulmányok segítik a megelőző 
egészségügy magas szintjét. Az 
alkalmazott gyógyszerek gyermekekre 
vonatkozó megfelelő használatának 
kutatása. Hatékonyabb, az egészséget 
befolyásoló tényezők szélesebb körét (mint 
például a stressz, étrend vagy környezeti 
tényezők) figyelembe vevő 
közegészségügyi beavatkozások 
kidolgozása. Az egészségügyi ellátás 
különböző tevékenységi területein végzett 
sikeres beavatkozások számontartása a 
gyógyszerek felírásának javítása és e 
gyógyszerek betegek általi használatának 
javítása (beleértve a gyógyszermellékhatás-
figyelést) céljából.

Indokolás 

A megelőző és óvó egészségügy nemcsak a kevésbé költséges, de a hatékonyabb és fontosabb 
az emberek jóléte szempontjából.
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A Gyermekgyógyászati Orvosságokról szóló javasolt rendelet részeként a Parlament kiemelte 
az alkalmazott gyógyszereknek gyermekeken való megfelelő használata területén történő 
kutatás pénzügyi támogatásának igényét. 

Módosítás 39
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", "Témák" alcím, 2 pont :" Élelmiszerek, 

mezőgazdaság és biotechnológia “, "Tevékenységek" alcím, 1 jelölés

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 
biodiverzitásuk megőrzését és fenntartható 
használatát 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; integrált
vidékfejlesztés, beleértve a civil 
társadalomnak a tervezésben és 
döntéskészítésben való szempontjait; 
állatjólét, állattenyésztés és állati eredtű 
termékek; alternativ teszt stratégiák és 
nem állati eredtű módszerek, 
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.)
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Indokolás 

Az élelmiszer-termelés fenntarthatósága és az erőforrás irányítás a tevékenység központja. 

Összhangban az Állatok jólétéről és védelméről szóló jegyzőkönyv előírásaival, a 
86/609/EGK Tanácsi irányelv 23. cikkével, a Hatodik Közösségi Környezetvédelmi Akció 
Program 7.2 (a) és (b) cikkével, és a javasolt, a nem állatokra irányuló kísérletekről szóló EU 
vegyiáruk szabályozásának célkitűzésével,  az alternatív kutatási stratégiák fejlesztését és 
érvényre juttatását, és különösen a nem-állati teszt módszereket a környezetvédelemmel és 
egészségüggyel kapcsolatos tevékenységek közé kell sorolni.

Módosítás  40
I Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", "Témák" alcím, 2 pont : " Élelmiszerek, 

mezőgazdaság és biotechnológia “, "Tevékenységek" alcím, 2 jelölés

“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, ipari és egészségügyi 
vonatkozásai, beleértve a viselkedéstani és 
a kognitív tudományokat is; táplálkozás, az 
étrenddel összefüggő betegségek és 
rendellenességek, beleértve az elhízást és 
az allergiákat, bizonyos ételek és étkezési 
formák  egészségügyi előnyeit is, innovatív 
élelmiszer- és takarmányfeldolgozási 
technológiák (beleértve a csomagolást 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.

Módosítás 41
I.Melléklet, I Fejezet " Együttműködés", "Témák" alcím, 3 pont "Információs és 

Kommunikációs technológiák", "Indoklás" alcím, (1) bekezdés 

Az információs és kommunikációs Az információs és kommunikációs 
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technológiák kritikus fontosságúak Európa 
jövője szempontjából, és nagyban 
hozzájárulnak a lisszaboni menetrend 
valóra váltásához. Gazdaságaink 
termelékenységnövekedését fele részben az 
IKT-nak a termékekre, a szolgáltatásokra 
és az üzleti folyamatokra gyakorolt hatása 
magyarázza. Az IKT vezető szerepet 
játszik az innováció és a kreativitás 
ösztönzésében és az ipari és szolgáltatási 
szektor egészére kiterjedően az értékláncok 
változásainak ellenőrzés alatt tartásában. 
Az IKT alapvetően fontos az egészségügyi 
és szociális ellátás iránti megnövekedett 
igény kielégítéséhez és a közérdekű 
szolgáltatások (oktatás, tanulás, biztonság,
energetika, közlekedés, környezetvédelem) 
korszerűsítéséhez. Az IKT továbbá 
katalizátorként is működik a tudományok 
és a technika más területeinek 
fejlődésében, mert átalakítja a kutatók 
munkamódszereit, együttműködésük és 
újító tevékenységük módját.

technológiák kritikus fontosságúak Európa 
jövője szempontjából, és nagyban 
hozzájárulnak a lisszaboni menetrend 
valóra váltásához. Gazdaságaink 
termelékenységnövekedését fele részben az 
IKT-nak a termékekre, a szolgáltatásokra 
és az üzleti folyamatokra gyakorolt hatása 
magyarázza. Az IKT vezető szerepet 
játszik az innováció és a kreativitás 
ösztönzésében és az ipari és szolgáltatási 
szektor egészére kiterjedően az értékláncok 
változásainak ellenőrzés alatt tartásában. 
IKT-nek ösztönöznie kellene az irányítási 
és politika fejlesztési folyamatok 
hozzáférhetőségét és átláthatóságát.Az 
IKT alapvetően fontos az egészségügyi és 
szociális ellátás iránti megnövekedett igény 
kielégítéséhez és a közérdekű 
szolgáltatások (oktatás, tanulás, biztonság, 
energetika, közlekedés, környezetvédelem) 
korszerűsítéséhez. Az IKT továbbá 
katalizátorként is működik a tudományok 
és a technika más területeinek 
fejlődésében, mert átalakítja a kutatók 
munkamódszereit, együttműködésük és 
újító tevékenységük módját.

Módosítás 42
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím, 3. pont :"Információs és 

Kommunikációs technológiák", "Indoklás" alcím , 2 a (új) bekezdés

A “nyitott forrás“fejlesztési modellen 
alapuló IKT kutatási tevékenység az 
innováció és a növekvő együttműködés 
forrásáként bizonyul hasznosnak. 
Érdemes feltárni, vajon az együttműködés 
és innováció ezen modellje bizonyíthatóan 
hasznos más keretprogram tevékenységek 
számára is.

Indokolás 

A software-re alkalmazva, a nyitott forrás fejlesztési modell a közösség együttműködésén 
alapul  az eredményeknek a minimális megszorításokkal való széleskörű terjesztésén,  
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hozzáférésén és újra-felhasználási lehetőségén alapul. Ez a fejlesztési modell segíti a 
megvizsgálást, kortársak általi felülvizsgálatot, újrahasznosítást, és egy nyitott forrással 
rendelkező közösségben kialakított és kibocsátott software testreszabását és fejlesztését. A 
nyitott forrás fejlesztés az IKT szektor innovációjának fő vektora, mely hozzájárul mind a 
technológiai fejlődéshez, minda fokozott versenyhez. Az európai vállalkozások, akár nagyok 
vagy kisméretűek, egyetemek és egyéni fejlesztők a világ elsődleges közreműködői a nyitott 
forrás software fejlesztések elindításában. 

Módosítás 43
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím, 3. pont :"Információs és 

Kommunikációs technológiák", "Indoklás" alcím, (4) bekezdés

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

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

Indokolás 

A photonikáról szóló Európai Technológiai Platformot nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Módosítás 44
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím, 3. pont :"Információs és 

Kommunikációs technológiák", "Tevékenységek" alcím, 3 jelölés, 1 franciabekezdés, 5 al-
franciabekezdés 

– a kormányok számára; hatékonyság, 
nyitottság és számonkérhetőség, 
világszínvonalú közigazgatás biztosítása és 
a polgárokkal és a vállalkozásokkal 
fenntartott kapcsolatok kialakítása, a 

– a kormányok és városok számára; 
hatékonyság, nyitottság és 
számonkérhetőség, világszínvonalú 
közigazgatás biztosítása és a polgárokkal 
és a vállalkozásokkal fenntartott 
kapcsolatok kialakítása, a demokrácia 
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demokrácia támogatása. támogatása.

Indokolás 

Kutatási és demonstrációs projektekre van szükség annak meghatározásához, milyen politikák 
és stratégiák a leggyakorlatiasabbak és leghatékonyabbak a városok számára, hogy betöltsék 
szerepüket az IKT használatának ösztönzésében, és lehetővé tegyék az európai állampolgárok 
és üzleti kapcsolatok, illetve a közérdek, mint pl. az oktatás, tanulás, biztonság számára a 
szolgáltatásnyújtás modernizációjának erősebb helyi támogatását.

Módosítás 45
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím, 3. pont :"Információs és 

Kommunikációs technológiák", "Tevékenységek" alcím, 3 jelölés, 1 franciabekezdés, 5a ( új ) 
al-franciabekezdés

– a biztonság számára, követve a “ 
Biztonság és Űrkutatás” témák utasításait.

Indokolás 

A lista nem lenne teljes a biztonságra való hivatkozás nélkül, habár ez a téma a keretprogram 
egy másik részében található.

Módosítás 46
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím, 3. pont :" Információs és 

Kommunikációs technológiák", "Tevékenységek" alcím, 3 jelölés, 4 franciabekezdés

– IKT a bizalom és a megbízhatóság 
érdekében: személyazonosság-kezelés, 
hitelesítés és a jogosultságok 
megállapítása; a személyes érdeket védő 
technológiák; a jogosultságok és a javak 
kezelése; védekezés a számítógépes 
fenyegetések ellen.

– IKT a bizalom és a megbízhatóság 
érdekében: személyazonosság-kezelés, 
hitelesítés és a jogosultságok 
megállapítása; a személyes érdeket védő 
technológiák; a jogosultságok és a javak 
kezelése; védekezés a számítógépes 
fenyegetések ellen; a biztonság/ bizalmas 
ügyek ellenőrzése.

Indokolás 

A titoktartás kockázatát mindaddig nem vesszük figyelembe, amíg nincs speciális bizottság, 
amely a biztonságot szavatolja; a JRC az az EU testület, amely jogosultnak tűnik egy 
bizottság ösztönzésére, mivel ez volt a biztonság/titoktartással kapcsolatos ügyek felelőse az 
elmúlt években.
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Módosítás 47
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím, 4 pont : “ Nanotudományok, 

nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák “, "Indoklás" alcím, (3) 

bekezdés

A többek között a nanoelektronika, a 
gyártástechnológia, az acélipar, a vegyipar, 
a közlekedési ipar, az építőipar, az ipari 
biztonság, a textilipar, a cellulóz- és 
papíripar területén működő európai 
technológiai platformok hozzájárulnak a 
közös kutatási prioritások és célok 
kitűzéséhez. Az egyes iparágak 
szempontjából lényeges prioritások és ezek 
ágazati alkalmazásokba való integrálása 
mellett foglalkozni kell a felmerülő 
politikai, szabályozási és szabványosítási, 
valamint a hatásokkal összefüggő 
kérdésekkel is, és ennek során rugalmas 
módon választ kell adni a szakpolitikák 
szintjén felmerülő új igényekre.

A többek között a nanoelektronika, 
nanoorvostudomány, photonika, a 
gyártástechnológia, az acélipar, a vegyipar, 
a közlekedési ipar, az építőipar, az ipari 
biztonság, a textilipar, a cellulóz- és 
papíripar területén működő európai 
technológiai platformok hozzájárulnak a 
közös kutatási prioritások és célok 
kitűzéséhez. Az egyes iparágak 
szempontjából lényeges prioritások és ezek 
ágazati alkalmazásokba való integrálása 
mellett foglalkozni kell a felmerülő 
politikai, szabályozási és szabványosítási, 
valamint a hatásokkal összefüggő 
kérdésekkel is, és ennek során rugalmas 
módon választ kell adni a szakpolitikák 
szintjén felmerülő új igényekre.

Indokolás 

A photonikáról és a nanoorvostudományról szóló Európai Technológiai Platformot nem lehet 
figyelmen kívül hagyni.

Módosítás 48
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 5 pont "Energia”, "Célkitűzés" 

alcím

A fosszilis tüzelőanyagokra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása 
fenntarthatóbb, 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 

A fosszilis tűzelőanyogra épülő jelenlegi 
energetikai rendszer átalakítása egy 
energia hatékonyabb és kevesebb CO2 –t 
kibocsátó gazdasággá, a fenntarthatóbb 
energiagazdálkodás az energiaforrások és 
a hordozók diverzifikált választékára és 
nagyobb energiahatékonyságon és energia
megóváson alapuló rendszerré, külön 
tekintettel a megújjuló energiaforrásokra,
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versenyképességét. amely választ ad az ellátás biztonságával és 
az éghajlatváltozással összefüggő égető 
kihívásokra és egyúttal növeli az európai 
fenntartható energetikai iparágak 
versenyképességét.

Indokolás 

A 7. keretprogramnak meg kell felelnie az európai energiapolitikának, megcélozva az 
elsődleges energiaforrások, az energia-hatékonyság fejlesztés és a CO2 kibocsátás csökkentés 
biztosítását. 

Módosítás 49
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 5 pont "Energia”, "Indoklás" alcím, 

(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 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 

Az energiarendszer egy fenntartható 
intelligens energiarendszerré történő 
gyökeres átalakításáhozúj 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 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 
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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.

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.

Indokolás 

A 7. keretprogramnak meg kell felelnie az európai energiapolitikának, megcélozva az 
elsődleges energiaforrások, az energia-hatékonyság fejlesztés és a CO2 kibocsátás csökkentés 
biztosítását. Ez rendszerint intelligens energia rendszerként jelenik meg. 

Módosítás  50
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 5 pont "Energia” ," 

Tevékenységek", 7 jelölés, (1) bekezdés

Az európai villamosenergia- és 
gázrendszerek és hálózatok 
hatékonyságának, biztonságának és 
megbízhatóságának fokozása például a 
jelenlegi elektromos hálózatok interaktív 
(fogyasztók–üzemeltetők) szolgáltatási 
hálózatokká alakításával, illetőleg a 
decentralizált és a megújuló 
energiaforrások nagybani telepítését és 
tényleges integrálását gátló akadályok 
felszámolásával.

Az európai villamosenergia- és 
gázrendszerek és hálózatok 
hatékonyságának, biztonságának és 
megbízhatóságának fokozása például a 
jelenlegi elektromos hálózatok interaktív 
(fogyasztók–üzemeltetők) szolgáltatási 
hálózatokká alakításával, az energia 
raktározási lehetőségek fejlesztésével,
illetőleg a decentralizált és a megújuló 
energiaforrások nagybani telepítését és 
tényleges integrálását gátló akadályok 
felszámolásával.

Indokolás 

Az elektromosság raktározási lehetőségeinek fejlesztése fontos, különösen a szélenergia által 
generált elektromosság számára. A hidrogén és az üzemanyag-cellák, többek között, 
raktározási lehetőségek.

Módosítás  51
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I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím, 6 pont " Környezetvédelem 
(beleértve az éghajlatváltozást is)", "Indoklás" alcím, (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 
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 
ENSZ keret-konvenció az Éghajlati 
Változásokról (UNFCCC) és aKiotói 
Jegyzőkönyv, a biológiai sokféleségről 
szóló ENSZ-egyezmény, a fenntartható 
fejlődésről szóló 2002-es világszintű 
csúcstalálkozó célkitűzései, illetőleg az EU 
vízellátási kezdeményezése 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 Merkurra
vonatkozó Közösségi Stratégia, valamint a 
vízvédelmi keretirányelv és más irányelvek 
végrehajtásához.

Indokolás 

Az ENSZ Éghajlati változásokról szóló keretegyezményét, amely a Kiotói intézkedések utáni 
helyzettel foglalkozik, nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A Merkurról szóló Közösségi Stratégia szintén fontos a Környezetvédelmi Akció Terv 
szempontjából.

Módosítás  52
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 6 pont : “Környezetvédelem 

(beleértve az éghajlatváltozást is)“, "Indoklás" alcím, 3 bekezdés

Az EU-nak meg kell erősítenie pozícióit a 
környezetvédelmi technológiák 
világpiacán. Ezek a technológiák a 

Az EU-nak meg kell erősítenie pozícióit a 
környezetvédelmi technológiák 
világpiacán. Ezek a technológiák 
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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.

hozzájárulnak a fenntartható 
fogyasztáshoz és termeléshez 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  53
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 6 pont : “Környezetvédelem 

(beleértve az éghajlatváltozást is)“, " Tevékenységek" alcím, 1 jelölés, 1 franciabekezdés

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

- A környezetre és az éghajlatra nehezedő 
nyomás: Az éghajlati és földtani rendszer 
működése; alkalmazkodási és 
hatáscsökkentési intézkedések; levegő-, 
talaj- és vízszennyezés és a szennyezés
megelőzése; a légkör összetételében és a 
vízkörforgásban beálló változások; az 
éghajlat, a földfelszín és az óceán 
kölcsönhatásai; a biológiai sokféleségre és 
az ökológiai rendszerekre gyakorolt 
hatások, beleértve a növekvő tengerszint 
hatását az értékes tengermelléki zónákra 
és városokra.
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Indokolás 

A módosítás lehetővé tenné a keretprogram számára, hogy összegyűjtse azokat a javaslatokat, 
amelyek a forrásoknál jelentkező , fosszilis energiákkal kapcsolatos szennyezési 
problémákkalilletve azokkal foglalkoznak, amelyek akár az ember által előidézett, akár  
természeti eredetű okokból jutnak ki a természetbe. 

A tengerszint emelkedése (SLR) kétségtelenül a globális változások látható hatása, és az 
adaptációs és a mérséklési intézkedéseket már alkalmazzák a városok és a szárazföldi 
területek megóvására. Az SLR és a mérséklés kombinált hatásait minden szempontból 
megfelelően tekintetbe kell venni. 

Módosítás  54
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 6 pont : “Környezetvédelem 

(beleértve az éghajlatváltozást is)“, " Tevékenységek" alcím, 2 jelölés, 1 franciabekezdés

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

Indokolás 

A lagúnák elsődleges ökológiai fontosságú különös átmeneti környezeti tényezők és nagyon 
érzékenyek a globális változásokra. Gyakran a szárazföld és a tenger, frissvíz/sósvíz közötti 
tárolózónák szerepét töltik be, és a tengerszint emelkedése (SLR) illetve egyéb globális 
változások hatásai fenyegetik őket. Különösen Európában, a lagúnákat évszázadokon 
keresztül emberi tevékenység által nagymértékben kihasználták, és ezáltal a jelenlegi 
szociális, kulturális örökség a fenntartható gazdálkodás részét képezi.

A tájkép megőrzésére és a történelmi erőforrások, kulturális örökség és turizmus fenntartható 
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gazdálkodására irányuló kutatást kell folytatni a 7. keretprogramban.

Módosítás 55
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 6 pont : “Környezetvédelem 

(beleértve az éghajlatváltozást is)“, " Tevékenységek" alcím, 2 jelölés, 2 franciabekezdés

- 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: Az emberi 
tevékenység hatása a tengeri környezetre és 
erőforrásokra; a regionális tengerek, 
lagunák 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.

Indokolás 

A lagúnák elsődleges ökológiai fontosságú különös átmeneti környezeti tényezők és nagyon 
érzékenyek a globális változásokra. Gyakran a szárazföld és a tenger, frissvíz/sósvíz közötti 
tárolózónák szerepét töltik be, és a tengerszint emelkedése (SLR) illetve egyéb globális 
változások hatásai fenyegetik őket. Különösen Európában, a lagúnákat évszázadokon 
keresztül emberi tevékenység által nagymértékben kihasználták, és ezáltal a jelenlegi 
szociális, kulturális örökség a fenntartható gazdálkodás részét képezi.

Módosítás 56
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 7 pont :, " Közlekedés (beleértve a 

repüléstechnikát is), „ Tevékenységek ” alcím, (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 
alakítható ki. A kutatás-fejlesztési 
költségek mindezeken a területeken 
jelentős mértékben emelkednek, és az EU-
szintű együttműködés alapvető fontosságú 

Az európai technológiai platformok által 
kidolgozott kutatási menetrendek 
alátámasztják azt az igényt, hogy olyan új, 
„közlekedési rendszerekben” gondolkodó 
nézőpontot célszerű képviselni, amely 
figyelembe veszi az egyes járműféleségek, 
közlekedési hálózatok és közlekedési 
szolgáltatások igénybevételének 
kölcsönhatásait, ami csak európai szinten 
alakítható ki. A kutatás-fejlesztési 
költségek mindezeken a területeken 
jelentős mértékben emelkednek, és az EU-
szintű együttműködés alapvető fontosságú 
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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.

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. Egy erős technológiai 
alapnak egy versenyképes EU üzemanyag 
helyért és a hidrogén iparágazatnak a 
szállítás terén különösen jelentős szerepe 
lenne. A Galileo rendszert és alkalmazásait 
támogató technológiák fejlesztése 
ugyancsak fontos az európai szakpolitikák 
végrehajtása szempontjából.

Indokolás 

Az üzemanyag-cellák szállítás területén való alkalmazását szintén ennek az elsődleges 
témának a pénzügyi erőforrásaiból kell fedezni.

Módosítás 57
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 7 pont :, " Közlekedés (beleértve a 

repüléstechnikát is), „ Tevékenységek ” alcím, 2 jelölés, 1 franciabekezdés

– A felszíni közlekedés 
környezetbarátabbá tétele: a 
környezetszennyezés és a zajterhelés 
csökkentése; tiszta és hatékony motorok 
fejlesztése, beleértve a vegyes 
technológiákat és az alternatív 
tüzelőanyagok közlekedésben való 
használatát is; az elhasználódott 
járművekre és hajókra vonatkozó 
stratégiák.

– A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: a környezetszennyezés és a 
zajterhelés csökkentése; tiszta és hatékony 
motorok fejlesztése, beleértve a vegyes 
technológiákat és az alternatív 
tüzelőanyagok közlekedésben való 
használatát is; különösen a hidrogén és 
üzemanyag-cellákat;az elhasználódott 
járművekre és hajókra vonatkozó 
stratégiák.
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Indokolás 

Az üzemanyag-cellákszállítási területen való alkalmazását szintén ennek az elsődleges 
témának a pénzügyi erőforrásaiból kell fedezni.

Módosítás 58
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 7 pont :, " Közlekedés (beleértve a 

repüléstechnikát is), „ Tevékenységek ” alcím, 2 jelölés, 3 franciabekezdés 

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

– A fenntartható városi mobilitás 
biztosítása: innovatív szervezési 
megoldások (beleértve a tiszta és 
biztonságos járműveket is) és 
szennyezésmentes közlekedési módok, 
szintén a hidrogén és üzemanyag-cellákon 
alapulva, növekvő és újító jellegű 
megoldások a szállító-járművek és az 
infrastruktúra terén, a mozgássérült 
személyek számára is hozzáférhetővé téve, 
új tömegközlekedési módok és az egyéni 
közlekedés racionalizálása, 
kommunikációs infrastruktúra; integrált 
várostervezés és közlekedés.

Indokolás 

A fogyatékosok fő közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférése lehetőségeinek biztosítása a 
legtöbb tagállam közlekedési szolgáltatásának központi része. Az európai kutatás és fejlesztési 
ösztönzőknek lehetőségei vannak arra vonatkozóan, hogy támogassák ennek a területnek a 
fejlesztéseit, és összehasonlító adatokat biztosítsanak például tanulmányokat az közlekedés 
elérhetőségének költség-előnyeinek témájában, beleértve a szélesebb szociális alkalmazást, 
illetve a megnövekedett és innovatív megoldásokat az elérhető tervezés tekintetében.

Az üzemanyag-cellák szállítási területen való alkalmazását szintén ennek az elsődleges 
témának a pénzügyi erőforrásaiból kell fedezni.

Módosítás 59
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 7 pont, " Közlekedés (beleértve a 

repüléstechnikát is), „ Tevékenységek ” alcím, 3 jelölés 

• Az európai globális műholdas navigációs • Az európai globális műholdas navigációs 



PE 360.033v01-00 40/79 PR\571052HU.doc

külső fordítás

HU

rendszer (Galileo) támogatása: számos 
ágazatban használható, nagy pontosságú 
navigációs és időzítési szolgáltatások; a 
műholdas irányítás hatékony használata és 
a második generációs technológiák 
meghatározásának támogatása.

rendszer (Galileo) támogatása: számos 
ágazatban használható, nagy pontosságú 
navigációs és időzítési szolgáltatások; a 
műholdas irányítás hatékony használata és 
a második generációs technológiák 
meghatározásának támogatása. A 
konvergenci növelése a Galileo és minden 
egyéb létező szállítási rendszer között.

Indokolás 

Szükséges a Galileora vonatkozó igény hangsúlyozása a hang, adat, video, kommunikáció 
“négyszeres“ koncepcióját érintő irányhoz való csatlakozás érdekében, így növelve a 
mindenütt jelenlévő szállítási és kommunikációs rendszerek általános elvét.

Módosítás 60
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím, 8 pont:,"Társadalom-gazdaságtan 

és humán tudományok”, „Indoklás ” alcím, 3 bekezdés
Az alábbi felsorolás tartalmazza a 
támogatandó tevékenységeket; ezektől 
várható, hogy jelentős mértékben 
hozzájárulnak a szakpolitikák 
kidolgozásának, megvalósításának, 
hatásainak és elemzésének javításához a 
területek széles skáláján, mint például a 
gazdaság-, a szociális, az oktatási és 
képzési, a vállalkozás-, a külkereskedelem-
, a fogyasztóvédelmi, a külkapcsolati, a 
bel- és igazságügyi és a hivatalos 
statisztikapolitikában.    Emellett lehetőség 
nyílik az időközben felmerülő társadalmi-
gazdasági kihívások megválaszolására és 
az új, előre nem látható szakpolitikai 
igényekkel kapcsolatos kutatásokra is.

Az alábbi felsorolás tartalmazza a 
támogatandó tevékenységeket; ezektől 
várható, hogy jelentős mértékben 
hozzájárulnak a szakpolitikák 
kidolgozásának, megvalósításának, 
hatásainak és elemzésének javításához a 
területek széles skáláján, mint például a 
gazdaság-, a szociális, az oktatási és 
képzési, a kulturális örökség, a 
vállalkozás-, a külkereskedelem-, a 
fogyasztóvédelmi, a külkapcsolati, a bel- és 
igazságügyi és a hivatalos 
statisztikapolitikában. A nem-profit 
orientált társadalmi szervezeteknek 
szerepe van a kutatásban és a 
technológiai fejlődés tevékenységében.
Emellett lehetőség nyílik az időközben 
felmerülő társadalmi-gazdasági kihívások 
megválaszolására és az új, előre nem 
látható szakpolitikai igényekkel 
kapcsolatos kutatásokra is.
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Indokolás 

A kulturális örökségre vonatkozó kutatást a 7. keretprogramban kell folytatni. 

A kulturális örökséget az oktatási és szociális ügyekkel együtt kell kezelni. A CSO-nak a 
kutatás és technológiai fejlesztési tevékenységek területén való alkalmazása növeli a 
közvélemény tudatosságát a tudományos és kutatási kérdések területén, és elősegíti a 7. 
keretprogram “Kapacitások” program céljainak elérését. Erre tekintettel, a társadalommal 
folytatott horizontális együttműködést kell alkalmazni annak érdekében, hogy a “Tudomány a 
társadalomban“ mögötti  ötleteket teljesíteni lehessen.

Módosítás 61
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 8 pont :,"Társadalom-gazdaságtan 

és humán tudományok”, „Tevékenységek” alcím, 1 jelölés

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

•Növekedés, foglalkoztatás és 
versenyképesség a tudásalapú 
társadalomban: kutatási tevékenység 
végzése és integrálása a növekedést, a 
foglalkoztatást és a versenyképességet 
érintő kérdésekben, az innovációtól, az 
oktatástól (beleértve az egész életen át tartó 
tanulást is) és a tudományos és egyéb tudás 
szerepétől egészen a nemzeti intézményi 
körülményekig, az ismeretek és az 
immateriális javak központi szerepétől a 
gazdasági, szociális és kulturális jólét 
megteremtésében,   a szociális és 
környezeti jólétig terjedően. 

Indokolás 

A tudásalapú gazdaságra vonatkozó lisszaboni célok elérésében a tudásnak központi szerepe 
van, így biztosítva Európa versenyképességét és növekedését. Ez a környezeti, szociális és 
kulturális jólétet is elősegíti. 

Tekintettel a K&F-re és a Társadalom--gazdaságtan és Humán tudományok , a tudás és az 
immateriális javak segíthetik a kutatási tevékenységet és fejlődést, különös tekintettel a 
tudomány népszerűbbé tétele a fiatal kutatók számára és növelve Európa főbb kutatási 
kihívásainak tudatosságát.

Módosítás 62
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 8 pont :,"Társadalom-gazdaságtan 
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és humán tudományok”, „Tevékenységek” alcím, 3 jelölés 

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

• Fő társadalmi folyamatok és 
következményeik: mint például a 
demográfiai változások, beleértve az 
elöregedést és a migrációt is; életstílus, 
munka, család, a nemek kérdése, egészség 
és életminőség; a fogyatékosok helyzete és 
életminősége, a városi területek, mint 
komplex öko-rendszerek, városi 
versenyképesség, köz- és magánszereplők 
a városok és városi területek tervezésének 
fejlesztésében, az egyenlőtlenségek 
növekedése, 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 

Az élet-minőség öztönzők tekintetében fontos igény van az anyagi alapok rendelkezésre 
bocsátására, amely lehetővé teszi az Európa intézményeiben élő fogyatékosok helyzetének 
átfogó és alapos módon való vizsgálatát. Egy a közelmúltban, a Bizottság által támogatott 
kezdeményezés által végzett előzetes vizsgálat azt mutatta, hogy jelenleg kevés információ áll 
rendelkezésre Európa bennlakásos intézményeiről és szolgáltatásairól. A tervezet 
zárójelentése azt állítja, hogy további vizsgálat szükéseges ezen a területen és ezen témákat az 
Európai Unió jövőbeli kutatási keretmunkájának kell címezni.

A fentiek mellett sokkal több kutatás szükséges összehasonlító adatok biztosítására arra 
vonatkozóan, hogy mi található a különböző EU tagállamokban és a társult országokban a 
fogyatékosoknak nyújtandó személyes segítség, a közvetlen fizetési tervek és a fogyatékosok 
számára működő független központok tekintetében. Kutatás is szükséges annak érdekében, 
hogy meg lehessen tudni, hogyan tudnak szabadon választani a fogyatékosok és családjaik a 
független élet tekintetében. 

Módosítás 63
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 8 pont :,"Társadalom-gazdaságtan 

és humán tudományok”, „Tevékenységek” alcím, 5 jelölés 

•A polgár az Európai Unióban: az EU 
jövőbeli fejlődésével összefüggésben a 
demokratikus „tulajdon” érzetének 

•A polgár az Európai Unióban: az EU 
jövőbeli fejlődésével összefüggésben a 
demokratikus „tulajdon” érzetének 
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kialakításával és Európa népei aktív 
részvételének előmozdításával összefüggő 
kérdések; hatékony és demokratikus 
kormányzás, beleértve a gazdasági 
kormányzást is; az Európában jelen lévő 
kulturális, intézménybeli, történelmi, 
nyelvi és értékbeli különbségek és 
hasonlóságok általános megértésének és 
tisztelétének kialakítása. 

kialakításával és Európa népei aktív 
részvételének előmozdításával összefüggő 
kérdések; a civil társadalom folyamatos 
építése a megnövekedett Európában, 
hatékony és demokratikus kormányzás, 
beleértve a gazdasági kormányzást is; az 
Európában jelen lévő kulturális, 
intézménybeli, történelmi, nyelvi és 
értékbeli különbségek és hasonlóságok 
általános megértésének és tisztelétének 
kialakítása. 

Indokolás 

A civil társadalom létesítésére vonatkozó kutatást a 7. keretprogramban folytatni kell. 

Módosítás 64
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím, 8 pont :,"Társadalom-gazdaságtan 

és humán tudományok”, „Tevékenységek” alcím, 7a (új) jelölés

• Az Európai Unió bővítése: az EU bővítés 
problémáira irányuló kutatás, beleértve a 
gazdasági transzformációt, az ipar 
széttelepítését, demográfiai változásokat, 
migrációt, a demokrácia fejlődését, az 
önigazgatás fejlődését, kulturális 
örökséget.

Indokolás 

Számos, nagymértékű változás, amely még nem teljes és nem megfelelően ismert. 

Az Európai Unió bővítésére vonatkozó kutatást a 7. keretprogramban folytatni kell. 

Módosítás 65
I Melléklet, I Fejezet, "Együttműködés", "Témák" alcím,, 9 pont" Biztonság és világűr” 

"Célkitűzés" cím és alcím, (1) bekezdés

9. Biztonság és Űrkutatás 9. Biztonság

Célkitűzés Célkitűzés
A szükséges képességek kiépítését szolgáló A szükséges képességek kiépítését szolgáló 



PE 360.033v01-00 44/79 PR\571052HU.doc

külső fordítás

HU

technológiák és tudás létrehozása: a 
polgárok biztonságának szavatolásához 
olyan fenyegetések vonatkozásában, mint 
például a terrorizmus vagy a bűnözés, az 
emberi alapjogok egyidejű tiszteletben 
tartása mellett; a meglévő technológiák 
optimális és összehangolt használatának 
biztosításához az európai biztonság javára; 
továbbá a biztonsági megoldások 
szolgáltatói és használói közötti 
együttműködés serkentéséhez.

technológiák és tudás létrehozása: a 
polgárok biztonságának szavatolásához 
olyan fenyegetések vonatkozásában, mint 
például a terrorizmus vagy a bűnözés, az 
emberi alapjogok egyidejű tiszteletben 
tartása mellett; a meglévő technológiák 
optimális és összehangolt használatának 
biztosításához az európai biztonság javára; 
továbbá a biztonsági megoldások 
szolgáltatói és használói közötti 
együttműködés serkentéséhez.

A GMES-re és hasonló alkalmazásokra 
összpontosító európai űrprogram 
támogatása a polgárok, illetőleg az európai 
űripar versenyképességének javára. Ez 
hozzájárul egy európai világűr-politika 
kialakításához, amely kiegészíti a 
tagállamok és más kulcsszereplők, 
különösen az Európai Űrügynökség 
erőfeszítéseit. 

Törölve

( A törölt szöveg az új 10. Fejezet “ Űrkutatás “ szövege lesz.)

Indokolás 

A törölt szöveg az új 10. Fejezet „Űrkutatás“ szövege lesz.  

Módosítás66
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím, 9.1 pont " Biztonság" cím

9.1 Biztonság Törölve

Indokolás 

 

Módosítás 67
I Melléklet, I Fejezet, " Együttműködés", "Témák" alcím,, 9.2 pont"Világűr"

9.2 Világűr 10. Világűr
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Célkitűzés
A GMES-re és hasonló alkalmazásokra 
összpontosító európai űrprogram 
támogatása a polgárok, illetőleg az 
európai űripar versenyképességének 
javára. Ez hozzájárul egy európai világűr-
politika kialakításához, amely kiegészíti a 
tagállamok és más kulcsszereplők, 
különösen az Európai Űrügynökség 
erőfeszítéseit. 

(Az új 10. Fejezet „Űrkutatás” szövege a 9. Fejezet törölt szövege helyébe lép.)

Indokolás 

Az új 10. Fejezet “Űrkutatás” szövege a 9. Fejezet törölt szövege helyébe lép.  

Módosítás 68
I Melléklet, I Fejezet, "Együttműködés", "Témák" alcím, 9.2 pont "Világűr“, 

“Tevékenységek“ alcím, 1 jelölés, 3 a (új) franciabekezdés

–A világűrbe telepített szolgáltatások 
kifejlesztése a kockácat megelőzésre és 
kockázatkezelésre és mindennemű 
vészhelyzet esetére, növelve a 
konvergenciát a nem- világűr jellegű 
rendszerekkel.

Indokolás 

Ez a módosítás aláhúzza a Galileo konvergenciára vonatkozó fenti módosítást, és 
hangsúlyozza a világűr-alapú szolgáltatások kockázatra és civil védelemre összpontosító 
igényét.

Módosítás 69
I Melléklet, II Fejezet, "Ötletek", " Indoklás" alcím, (3) bekezdés

Az egyedülálló kutatócsoportok által 
végzett „felderítő kutatás” Európa-szerte 
megvalósuló versenyképes finanszírozási 
mechanizmusa az Európai Kutatási Térség 

Az egyedülálló kutatócsoportok által 
végzett „felderítő kutatás” Európa-szerte 
megvalósuló versenyképes finanszírozási 
szerkezet mechanizmusa az Európai
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olyan kulcsfontosságú eleme, amely más 
EU-s és nemzeti tevékenységeket egészít 
ki. Hozzájárul majd Európa 
dinamizmusának és vonzerejének 
erősítéséhez mind az európai, mind a 
harmadik országbeli legkiválóbb kutatók, 
valamint az ipari befektetések számára.

Kutatási Térség olyan kulcsfontosságú 
eleme, amely más EU-s és nemzeti 
tevékenységeket egészít ki. Hozzájárul 
majd Európa dinamizmusának és 
vonzerejének erősítéséhez mind az európai, 
mind a harmadik országbeli legkiválóbb 
kutatók, valamint az ipari befektetések 
számára.

Indokolás 

Azon ténnyel kapcsolatos félreéertések elkerülése érdekében, hogy az ERC-nek autonóm 
szervként kell működnie, jobb olyan “szerkezet”ként utalni rá, amelynek legálisan 
függetlennek és az EK Szerződés 171. cikke szerint alapítottnak kell lennie. 

Módosítás70
I Melléklet, II Fejezet, "Ötletek", "Indoklás" alcím, 3 a (új) bekezdés

Az Európai Kutatási Tanács és egy 
együttműködő kutatás, ERA-NET-ek és 
nemzeti programok közös munkája a 
Részvételi Szabályok szerint kerül 
meghatározásra az európai és nemzeti 
szintű kutatás pénzügyi 
megkétszereződésének elkerülése 
érdekében.

Módosítás 71
I Melléklet, II Fejezet, „Ötletek", "Tevékenységek" alcím, (2) bekezdés 

Az EU „felderítő kutatáshoz” kapcsolódó 
tevékenységeit egy tudományos tanácsból 
és az ezt segítő külön végrehajtó 
struktúrából álló Európai Kutatási Tanács 
(ERDC) hajtja végre.

Az EU “ felderítő kutatáshoz” kapcsolódó 
tevékenységeit az Európai Kutatási Tanács 
(ERC), egy törvényesen független 
szervezet hajtja végre, amelyet a Szerződés 
171. cikke alapján hoztak létre. Ez egy 
tudományos tanácsból és egy 
adminisztratív testületből áll. Az ERC 
vezetését  vagy egy erre a célra toborzott , 
vagy az EU intézmények által támogatott 
személyzet hajtja végre, mely kizárólag a  
tényleges adminisztratív igényekkel fog 
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foglalkozni. 

Indokolás 

Az Európai Kutatási Tanács Kutató Csoportja, amelynek Federico Mayor az elnöke, 
világosan kifejtette jelentésében, hogy "az ERC –nak autonóm testületként kell működnie a 
nemzetközi kutatási közösségből származó alapszakértelmével. Előnyös és szükséges is a 
kutató társadalom ön- igazgatási képességeinek kiaknázása. Ez alapvető lenne, mivel az ERC-
nek bizalmat és hitelt  kell szereznie a kutatási közösségben és a társadalomban.” Az Európai 
Parlament határozottan támogatja ezt a javaslatot és mélyen hisz abban, hogy egy ilyen 
autonómiát csak akkor lehet elérni, amennyiben mind a tudományos döntések, mind a vezetés 
igazán független az Európai Bizottságtól, Tanácstól és Parlamenttől. Az ERC-t az EK 
Szerződés 171. cikkének megfelelően kellene megalapítani

Az ERC-t egy igazgatási testület és egy magas szintű tudósokból álló tudományos tanács 
irányítja; a javaslatok értékeléséhez szakértői jelentők világméretű hálózatát kell kialakítani.

Módosítás  72
I Melléklet, II Fejezet, "Ötletek", "Tevékenységek" alcím, (3) bekezdés 

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

A tudományos tanács az európai 
tudományos közösség legmagasabb szintű 
– személyesen, politikai vagy egyéb 
érdekektől függetlenül eljáró –
képviselőiből áll. Tagjait a tudományos 
közösség nevezi ki az európai 
törvényhozás általános kritériumai 
alapján, az együttdöntési eljárás alapján, 
és hivatalosan az igazgatási testület nevezi 
ki. A tudományos tanács tagjai öt éves 
meghatározott időre maradnak 
hivatalukban, amely egy alkalommal 
maximum ötéves időtartamra megújítható 
egy rotációs rendszer alapján, amely a 
tudományos Tanács munkájának 
folyamatosságát hivatott biztosítani. A 
tudományos tanács többek között teljes 
felelősséget visel a finanszírozandó 
kutatástípusokról szóló határozatokért és 
tudományos szempontból garantálja az 
adott tevékenység minőségét. Feladatai 
közé tartoznak különösen a következők: az 
éves munkaprogram kidolgozása, a 
szakértői értékelési folyamat kialakítása, 
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valamint a program végrehajtásának 
tudományos szempontból való nyomon 
követése és minőségellenőrzése. 

Indokolás 

A tudományos tanács a tudományos közösség  által független módon megválasztott,  öt éves 
meghatározott időszakra felelős, egy alkalommal maximum öt évre újraválasztható 
magasszintű tudósokból áll. A szelekció folyamatában általános szabályokat követnek, 
amelyet az Európai Tanács és a Parlament határoz meg a Bizottság javaslatát követően, az 
együttdöntési eljárás alapján. Mivel az igazgatási testület minden ECR tevékenység jogi 
kötelezettségéért felelős lesz, a tudományos tanács tagjait is hivatalosan nevezi ki. 

Annak érdekében, hogy a tudományos tanács munkájának folyamatosságát garantálja, amely 
megszűnne, amennyiben minden tag egyszerre hunyna el, úgy egy rotációs rendszert 
alkalmaznak a tagok megújítására.

Módosítás  73
I Melléklet, II Fejezet, "Ötletek", "Tevékenységek" alcím, (4) bekezdés 

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

Az igazgatási testület minden ERC 
tevékenységért jogi felelősséget vállal. A 
programnak az éves munkaprogramban
meghatározottak szerinti mindennemű 
igazgatási és pénzügyi végrehajtásáért és 
megvalósításáért felelős. Feladata 
nevezetesen a szakértői értékelési és 
kiválasztási folyamat végrehajtása a 
tudományos tanács által megállapított 
alapelveknek megfelelően, valamint 
biztosítani a támogatások 
pénzgazdálkodását és tudományos 
irányítását.

Indokolás 

A tudományos tanács mellett, amely minden tudományos döntésért teljes felelősséggel 
tartozik, az ERC-t egy igazgatási testület irányítja, amely az ERC minden jogi tevékenységéért 
felelősséggel tartozik, és a program alkalmazásának és végrehajtásának összes igazgatási és 
pénzügyi aspektusát szervezi és lefedi  .

Módosítás 74
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I Melléklet, II Fejezet, "Ötletek", "Tevékenységek" alcím, (5) bekezdés 

A tevékenység végrehajtását és irányítását 
megfelelő időközönként felülvizsgálják és 
értékelik az elért eredmények felmérése, 
valamint az eljárásoknak a tapasztalatok 
alapján történő kiigazítása és javítása 
érdekében.

Az ERC tevékenységének végrehajtását és 
irányítását megfelelő időközönként 
felülvizsgálja a  Kuratórium és értékelik az 
elért eredmények felmérése, valamint az 
eljárásoknak a tapasztalatok alapján történő 
kiigazítása és javítása érdekében.

Indokolás 

Az ERC tevékenységek, különösen a támogatási folyamatokat illetően, a Kuratórium 
rendszeres ellenőrzése alatt lesznek, ahol az Európai Parlament, Tanács és a Bizottság 
képviseltetik magukat. Ez a rendszeres szakértői véleményezés nagyon hasznos lesz, 
amennyiben az ERC-nek bizalmat és hihetőséget kell szereznie a kutatási közösségen és a civil 
társadalmon belül.

Módosítás 75
I Melléklet, II Fejezet, "Ötletek", "Tevékenységek" alcím, (6) bekezdés 

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

Egy átmeneti szakasz során - amely nem 
lehet hosszabb két évnél – az Európai
Bizottság fogja ellátni az igazgatási 
testület szerepét, amely garantálni fogja a 
Tudományos Tanács teljes autonómiáját.
Ezzel egy időben az Európai Bizottság 
minden ösztönzőt megtesz, amely az 
együttdöntési eljárás alapján szükséges az 
Európai Kutatási Tanácsnak, mint a 
Szerződés 171 cikkén alapuló törvényesen 
független struktúrának a bevezetéséhez. 
Ez a szervezet a végső eljárásait a saját 
illetősége szerint állapítja meg, és 
legkésőbb  2009. január 1-re válik 
működőképessé. 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy az ERC gyors kezdést vehessen, egy rövid átmeneti fázis során az 
Európai Bizottság  igazgatási testületként fog működni. Ez a szakasz nem tart tovább két 
évnél, amely alatt a Bizottság eljuttat egy javaslatot a Parlamentnek és a Tanácsnak az ERC l, 
mint a Szerződés 171 cikkén alapuló független szervezet időszerű alkalmazásáró. Mint már 
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megállapítottuk, ezt a szervezetet egy igazgatási testület és egy tudományos tanács fogja 
irányítani, és legkésőbb 2009. január 1-re fog működővé válni. Az alapítás után az ERC-nek a 
saját döntései szerint kell működnie, amely utal arra, hogy végső eljárásait a saját 
illetékessége alapján határozza meg.

Módosítás 76
I Melléklet, III Fejezet, "Emberi erőforrás", "Célkitűzés" alcím, 1 a (új) bekezdés

Külön intézkedések kerülnek bevezetésre 
a fiatal kutatók bátorítására és a 
tudományos karrier korai szakaszának 
támogatására, illetve olyan intézkedések, 
mint például az újra integrálási 
támogatások kerülnek bevezetésre, 
amelyek csökkentik az “agyelszívást”. 

Indokolás 

Külön figyelem és egyértelmű cselekvések szükségesek nemcsak az európai származású 
kutatók várható drámai demográfiai hiányának tekintetében, hanem a világ minden részéről 
érkező fiatal kutatók vonzó, versenyképes feltételeinek megteremtésére.

Módosítás 77
I Melléklet, III Fejezet, "Emberi erőforrás", "Indoklás" alcím, (2) bekezdés 

A transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás – beleértve az ipari részvétel 
ösztönzését és a kutatói karrierek és 
egyetemi állások európai szinten történő 
elérhetővé tételét – az Európai Kutatási 
Térség kulcsfontosságú eleme, és 
elengedhetetlen az európai kutatási 
kapacitások és teljesítmények fokozásához. 

A transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás – beleértve az ipari részvétel 
ösztönzését és a kutatói karrierek és 
egyetemi állások európai szinten történő 
elérhetővé tételét – az Európai Kutatási 
Térség kulcsfontosságú eleme, és 
elengedhetetlen az európai kutatási 
kapacitások és teljesítmények fokozásához. 
Az “Emberi erőforrás” programot 
közvetlenül a Továbbképzési és Oktatási 
Programmal és a keretprogram egyéb 
részeivel együtt szabályozzák.

Indokolás 

A kutatási képzés a Kíválóság Hálózat, az “ Emberi erőforrás” program és több oktatási 
program eleme. A koordináció és a közös cselekvések hasznosak a kutatók mobilitásának 
hatékony kihasználásához. Látható kapcsolatot kell kialakítani az Oktatási és Továbbképzési 
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Program között a fiatalok tudományos karrierjének folyamatos fejlődése biztosítása 
érdekében.  

Módosítás 78
I Melléklet, III Fejezet, "Emberi erőforrás", "Tevékenységek" alcím, 1 jelölés, (2) bekezdés

- Ennek végrehajtása a Marie Curie-
hálózatokon keresztül történik, azzal a fő 
célkitűzéssel, hogy megakadályozzák a 
kutatók alapképzésével és 
karrierfejlesztésével összefüggő 
tevékenységek szétforgácsolódását, és 
európai szinten megerősítsék azokat. A 
transznacionális hálózatok tagjainak 
integrált képzési programokon keresztül 
kell hasznosítaniuk egymást kiegészítő 
szakmai kompetenciáikat. A támogatás a 
következőkre irányul: kezdő kutatók 
felvétele, hálózaton kívüli kutatók számára 
is nyitott képzések szervezése, magas 
színvonalú tanszékek és/vagy az ipari 
szektorban az ismeretek átadásával és 
felügyeletével összefüggő magas szintű
álláshelyek. 

- Ennek végrehajtása a Marie Curie-
hálózatokon keresztül történik, azzal a fő 
célkitűzéssel, hogy megakadályozzák a 
kutatók alapképzésével és 
karrierfejlesztésével összefüggő 
tevékenységek szétforgácsolódását, és 
európai szinten megerősítsék azokat. A 
szakmai hálózatok, amely új partnerek 
közelebbi integrációját feltételezi, az 
Erasmus programon alapszanak. A 
transznacionális hálózatok tagjainak 
integrált képzési programokon keresztül 
kell hasznosítaniuk egymást kiegészítő 
szakmai kompetenciáikat. A támogatás a 
következőkre irányul: kezdő kutatók 
felvétele, hálózaton kívüli kutatók számára 
is nyitott képzések szervezése, magas 
színvonalú tanszékek és/vagy az ipari 
szektorban az ismeretek átadásával és 
felügyeletével összefüggő magas szintű 
álláshelyek. A fiatal kutatók reintegrálási 
támogatását a felkészítő továbbképzésük 
után biztosítják. Továbbá, a 7. 
keretprogram “Emberi erőforrás“ és a 
felsőoktatási “Erasmus”program között 
horizontális együttműködés állandó 
mechanizmusa kerül bevezetésre.

Indokolás 

A szakmai hálózat növelni fogja a fiatal kutatók mobilitását a hasonló területre 
specializálódott számos központ között, és erősíti a személyzet közötti kapcsolatot. 
Lehetőséget fognak biztosítani a fiatal kutatók számára, hogy egy anyaintézetben 
maradhassanak és külföldön szerezzenek gyakorlatot. 

A 7. keretprogram barátságosabbá tétele a fiatal kutatók számára megkívánja, hogy az újra-
integrálódás terve minden kutató számára ugyanaz legyen. 
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Szükséges az oktatás és a kutatás, mint a tudás háromszög részének integrációja 
megteremtése. Például, annak a ténynek a szempontjából, hogy a felsőfokú  oktatás és a 
kutatási szektorok átfedhetik egymást (a doktori tanulmányok egyiknek vagy a másiknak a 
része lehet), szükséges lenne a tevékenységeknek az Oktatási és Továbbképzési Programokkal 
való szoros koordinálása.

Módosítás 79
I Melléklet, III Fejezet, "Emberi erőforrás", "Tevékenységek" alcím, 2 jelölés 

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

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

Indokolás 

A kezdeti továbbképzések lehetőségei a Marie Curie Hálózat alá tartozó intézményekkel 
folytatott együttműködésre korlátozódtak. Egyéni támogatásokat a legtehetségesebb fiatal 
kutatók kaphatnak.
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Az egyenlőtlen bánásmód veszélye fennáll, ha nincs minden országnak/régiónak mobilitási 
programja. Igazgatási, hivatalos és jogi kötöttségek előfordulhatnak.

Módosítás  80
I Melléklet, III Fejezet, "Emberi erőforrás", "Tevékenységek" alcím, 3 jelölés

•Az ipari vállalatok és az egyetemek 
közötti átjárási lehetőségek és 
partnerségek: az egyetemi és ipari 
szervezetek – különösen KKV-k – közötti 
hosszabb távú együttműködési 
programokhoz nyújtott támogatás célja, 
hogy javítsa az ismeretek megosztását 
közös kutatási partnerségek révén, a 
tapasztalattal rendelkező kutatóknak a 
partnerségbe való felvételének 
támogatásával, a két szektor között az 
alkalmazottak kiküldetésével, valamint 
rendezvények szervezésével. 

•Az ipari vállalatok és az egyetemek 
közötti átjárási lehetőségek és 
partnerségek: az egyetemi és ipari 
szervezetek – különösen KKV-k – közötti 
hosszabb távú együttműködési 
programokhoz nyújtott támogatás célja, 
hogy javítsa az ismeretek megosztását 
közös kutatási partnerségek révén, a 
tapasztalattal rendelkező kutatóknak és 
fiatal kutatóknak a partnerségbe való 
felvételének támogatásával, a két szektor 
között az alkalmazottak kiküldetésével, 
valamint rendezvények szervezésével. 

Indokolás 

Az ipari környezetben történő munkavégzés lehetőségei minden fiatal kutató számára  álljon 
rendelkezésre .

Módosítás  81
I Melléklet, III Fejezet, "Emberi erőforrás", "Tevékenységek" alcím, 5 jelölés 

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

.

•Egyedi cselekvések egy valódi európai 
munkaerőpiac kutatók számára történő 
létrehozásának támogatása érdekében, a 
mobilitás előtti akadályok eltávolításával 
és a kutatók Európán belüli 
karrierkilátásainak javításával. Ösztönző 
intézkedések a közintézmények számára, 
amelyek támogatják a mobilitást, 
minőséget és a kutatók pályáját. Ezenkívül 
a Marie Curie-cselekvésekről és azok 
célkitűzéseiről a nyilvánosság 
tájékoztatásának javítását célzó díjak 
odaítélésére is sor kerül.
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Indokolás 

A kutatóik mobilitását támogató közintézmények megérdemelnek néhány ösztönzőt, beleértve 
a pénzügyit, ezen fajta tevékenység további fejlesztésére. 

Módosítás  82
I Melléklet, III Fejezet, "Emberi erőforrás", "Tevékenységek" alcím, utolsó bekezdés (új)

A régiók közötti mobilitás növelése 
(beleértve az egy országon belüli 
mobilitást), a strukturális és más 
támogatásokra alapított tevékenységeket a 
keretprogram tevékenységeivel kell 
összehangolni.

Indokolás 

A régiók közötti mobilitás az országon belüli és a határokon átnyúló mobilitás fontos eleme, 
viszont csak kevés pénzügyi terv támogatja. 

Módosítás 83
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", (1) bekezdés, 6 franciabekezdés

- A nemzetközi együttműködést támogató 
horizontális cselekvések és intézkedések.

- A határokon átnyúló és nemzetközi 
együttműködést támogató horizontális 
cselekvések és intézkedések.

Indokolás 

Ugyanazon elvet, amely a nemzetközi együttműködésnél szerepel, kell alkalmazni a határon 
átnyúló és régiók közötti együttműködésnél.

Módosítás 84
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", 2 bekezdés, (3) franciabekezdés 

- A kutatási politikák koordinálása, 
beleértve a nemzeti vagy regionális szinten 

- A kutatási politikák koordinálása, 
beleértve a nemzeti vagy regionális szinten 
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hozott közérdekű transznacionális 
együttműködési kezdeményezéseket.

hozott közérdekű transznacionális 
együttműködési kezdeményezéseket.A 
kutatási lehetőségek fejlesztésének a 
Strukturális Alapok és más programok 
innovációjának együttműködő 
megközelítésére külön figyelmet kell 
fordítani..

Indokolás 

A kutatás és az innováció vonásainak a strukturális alapokban, a 7. keretprogramban, CIP-
ben kiegészítő jellegűnek kell lenniük. 

Módosítás  85
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási Infrastruktúrák" alcím, "Indoklás" alcím, 

(2) bekezdés

A kutatási infrastruktúrák – beleértve a 
számítástechnikai és hírközlési 
elektronikus infrastrukturákat –
tekintetében egy európai megközelítés 
kidolgozása és e területen uniós szintű 
tevékenységek végrehajtása jelentős 
mértékben hozzájárulhat az európai 
kutatási potenciál fellendítéséhez és 
kiaknázásához. 

A kutatási infrastruktúrák – beleértve a 
számítástechnikai és hírközlési 
elektronikus infrastrukturákat –
tekintetében egy európai megközelítés 
kidolgozása és e területen uniós szintű 
tevékenységek végrehajtása jelentős 
mértékben hozzájárulhat az európai 
kutatási potenciál fellendítéséhez és 
kiaknázásához és hozzájárul az Európai 
Kutatási Terület fejlődéséhez

Indokolás 

A kutatási infratruktúrák létfontosságú szereppel bírnak, nemcsak a kutatás, hanem a 
magasszintű technológiai innováció szempontjából is. 

Módosítás  86
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási Infrastruktúrák" alcím, "Indoklás", 3 

bekezdés

Az EU katalizátor és fellendítő szerepet 
játszhat és kell játszania azáltal, hogy 
hozzájárul a különböző tagállamokban 
meglévő infrastruktúrák szélesebb körű és 
hatékonyabb elérhetőségéhez és 

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

használatához, ezen infrastruktúrák 
koordináción alapuló kifejlesztésének 
ösztönzésével, valamint közép- és hosszú 
távon a páneurópai érdekeltségű új kutatási 
infrastruktúrák megjelenésének 
támogatásával. 
Ebből a szempontból, a Kutatási 
Infratrsuktúrákról szóló Európai 
Stratégiai Fóruma (ESFRI) fontos 
tanácsadó szerepet játszik az Európai 
Kutatási Infratruktúrák tervezetének 
javaslatában és az igények felmérésében. 
A végső döntés meghozatala a 
tagállamokra tartotikl.

Indokolás

Az ESFRI szerepe tisztázást igényel, és a döntéskészítő személyét jelezni kell. Több 
átláthatóságra és nyilvánvaló kritériumokra van szükség az infrastrukturális útitérkép 
készítéséhez.

Módosítás 87
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási Infrastruktúrák" alcím, "Indoklás", 3 a ( új) 

bekezdés

A konvergencia régiók kutatási 
potenciálját nem felejtik ki az új 
infrastrukúrákkal kapcsolatos döntés 
hozatalnál, mivel ezek alacsony költségű 
működési feltételeket biztosíthatnak. Az 
infrastruktúrák fejlődését az európai és 
nemzeti szinten rendelkezésre álló 
pénzügyi alapokkal és más pénzügyi 
eszközökkel szorosan koordinálják. 

Indokolás 

Számos konvergenci régiónak magas kutatási potenciálja van. Ezt a strukturális alapok 
segítségével jelentősen lehet erősíteni az ERA támogatására. Ezen intézkedés hozzájárulhat a 
“központi országokon” kívüli nagy infrastruktúrák fejlesztéséhez. A 7. keretprogramnak 
kiegészítő támogatásokat kell nyújtania (ideillő támogatásokat) a befektetésekhez a 
befektetések európai dimenziójára vonatkozóan, míközben az ERA-ba történő beépítésüket 
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biztosítják.

Módosítás  88
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási Infrastruktúrák" alcím, "Tevékenységek", 1 

jelölés,1 franciabekezdés

-transznacionális hozzáférés annak 
biztosítása érdekében, hogy az európai 
kutatók a kutatási tevékenységük 
elvégzéséhez hozzáférhessenek a legjobb 
kutatási infrastruktúrákhoz, az adott 
infrastruktúra elhelyezkedésétől 
függetlenül

-transznacionális hozzáférés annak 
biztosítása érdekében, ideértve az ipar és a  
KKV-k kutatóit, hogy az európai kutatók a 
kutatási tevékenységük elvégzéséhez 
hozzáférhessenek a legjobb kutatási 
infrastruktúrákhoz, az adott infrastruktúra 
elhelyezkedésétől függetlenül

Indokolás 

A kételyek elkerülésére és az össtes kutató egyforma bánásmódjának biztosítására, tekintet 
nélkül arra, hogy hol dolgoznak.

Módosítás 89
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási Infrastruktúrák" alcím, "Tevékenységek", 2 

jelölés,(1) bekezdés

Mindkét esetben, az EU támogatás szintje 
(mint a teljes összeg költség) az Eljárási 
Szabályzatban egyértelműen feltüntetésre 
kerül.

Az e tekintetben finanszírozásra javasolt 
infrastrukturális projektek azonosítása 
számos kritérium alapján történik, 
beleértve különösen a következőket:

Az e tekintetben finanszírozásra javasolt 
infrastrukturális projektek azonosítása 
számos kritérium alapján történik, 
beleértve különösen a következőket:

Indokolás 

Az EU támogatásnak egyértelműnek kell lennie a javaslattevők számára, lehetővé téve a 
pénzügyi tervezést egészen a kezdetektől.

Módosítás 90
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I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási Infrastruktúrák" alcím, "Tevékenységek", 2 
jelölés, (1) bekezdés, 1 a (új) franciabekezdés

- Tudományos kíválóság 

Indokolás 

Ez a kritérium mellőzhetetlen bármely kutatási projekt esetében.

Módosítás 91
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási Infrastruktúrák" alcím, "Tevékenységek", 2 

jelölés, (1) bekezdés, 5 franciabekezdés

-A főbb érdekelt felek lehetőségei európai 
parnerségre és kötelezettségvállalásra

-A főbb érdekelt felek lehetőségei európai 
parnerségre és kötelezettségvállalásra, az 
EIB és a strukturális alapok. 

Indokolás 

Az új infrastruktúrák fejlesztésére jelentős pénzügyi támogatást kell adni. A nagyobb hatás 
eléréséhez, a strukturális alapokból, EIB-től származó támogatásokat össze kell kötni és 
egyéb források igénybevételét is meg kell fontolni..

Módosítás 92
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási Infrastruktúrák" alcím, "Tevékenységek", 2 

jelölés,1 bekezdés, 6 franciabekezdés

- A becsült felépítési és működési 
költségek.

- A felépítési és működési költségek
megvalósíthatósága, illetve a költség-
hatékonysági analízis által megerősített 
pénzügyi megvalósíthatóság. 

Indokolás 

Mindkét kritérium nélkülözhetetlen a megfelelő döntés meghozatalához. 

Módosítás 93
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I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "A KKV-k javára végzett kutatás“ alcím,

"Célkitűzések" alcím

Az európai KKV-k innovációs 
kapacitásának és az új technológiákon 
alapuló termékek és piacok fejlesztéséhez 
való hozzájárulásának megerősítése, 
segítve azokat a kutatás kiszervezésében, a 
kutatási tevékenységeik gyarapításában, 
hálózataik kiterjesztésében, a kutatási 
eredmények jobb kihasználásában és a 
technológiai know-how megszerzésében.

Az európai KKV-k innovációs 
kapacitásának és az új technológiákon 
alapuló termékek és piacok fejlesztéséhez 
való hozzájárulásának megerősítése, 
segítve azokat a kutatás kiszervezésében, a 
kutatási tevékenységeik gyarapításában, 
előfinanszírozás alkalmazásában,
hálózataik kiterjesztésében, a kutatási 
eredmények jobb kihasználásában és a 
technológiai know-how megszerzésében.

Indokolás 

Mielőtt egy technológiai kezdet finanszírozási pénzt vonzana, először az elő-finanszírozási 
pénzek biztosításának sokkal nagyobb kihívást jelentő feladatát kell végrehajtani. Az 
előfinanszírozási pénzeket olyan tevékenységek támogatására használják, amelynek célja a 
befektetők meggyőzése arról, hogy az új technológiának meghatározott szintű kereskedelmi és 
technikai életképessége van. Ezen tevékenységek gyakran tartalmazzák a következőket: a) egy 
marketing felmérés lefolytatása, b) működő prototípus létrehozása, és c) egyéb tevékenységek, 
mint például: a konzultánsok jegyzése, kezdeti emberi erőforrások fejlődésének költségei, 
segítségnyújtás pályázatíráshoz és segítség támogatók keresésében. Az előfinanszírozási 
támogatás nagyon fontos, megköveteli a pontos fejlesztést és szűk körben hozzáférhető a 
finanszírozási támogatások viszonylatához képest.  

Módosítás 94
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "A KKV-k javára végzett kutatás“ alcím, "Indoklás" 

alcím

A KKV-k az európai ipar fontos elemét 
jelentik. Az innovációs rendszerben és a 
tudás új termékekké, eljárásokká és 
szolgáltatásokká való átalakításának 
láncolatában kulcsfontosságú szerepet kell 
betölteniük. A belső piacon és 
világviszonylatban tapasztalható növekvő 
versennyel szemben az európai kis- és 
középvállalkozásoknak fokozniuk kell a 
tudás és a kutatás intenzitását, szélesebb 

A KKV-k az európai ipar fontos elemét 
jelentik. Az innovációs rendszerben és a 
tudás új termékekké, eljárásokká és 
szolgáltatásokká való átalakításának 
láncolatában kulcsfontosságú szerepet kell 
betölteniük. A belső piacon és 
világviszonylatban tapasztalható növekvő 
versennyel szemben az európai kis- és 
középvállalkozásoknak fokozniuk kell a 
tudás és a kutatás intenzitását, a kutatási 
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piacokra kell kiterjeszteniük üzleti 
tevékenységeiket és nemzetközivé kell 
tenniük tudáshálózataikat. A KKV-kre 
vonatkozó legtöbb tagállami cselekvés nem 
ösztönzi és nem támogatja a 
transznacionális kutatási együttműködést 
és a technológiaátadást. EU-szintű 
cselekvések szükségesek a nemzeti vagy 
regionális szintű cselekevések hatásának 
kiegészítéséhez és javításához. A 
fentiekben felsorolt cselekvéseken kívül 
ösztönözik és megkönnyítik a KKV-k 
részvételét, és igényeiket figyelembe 
veszik a keretprogram egészében.

termékek piaci hozzáférésétlehetővé tevő 
tervezetek fejlesztését, szélesebb piacokra 
kell kiterjeszteniük üzleti 
tevékenységeiket, és nemzetközivé kell 
tenniük tudáshálózataikat. A KKV-kre 
vonatkozó legtöbb tagállami cselekvés nem 
ösztönzi és nem támogatja a 
transznacionális kutatási együttműködést 
és a technológiaátadást. EU-szintű 
cselekvések szükségesek a nemzeti vagy 
regionális szintű cselekevések hatásának 
kiegészítéséhez és javításához. A 
fentiekben felsorolt cselekvéseken kívül 
ösztönözik és megkönnyítik a KKV-k 
részvételét, és igényeiket figyelembe 
veszik a keretprogram egészében.
Az együttműködés a keretprogram és az 
EUREKA között segíthet a nagy vállalatok 
és KKV-k közötti partnerség 
támogatásában.

Indokolás 

A KKV-k versenyképességének fejlesztése érdekében a bemutatókkal és egyéb 
tevékenységekkel egybekötött kutatás szoros integrációját, mint példáaul a kutatás és 
innováció állami támogatási szabályoknak megfelelő alkalmazását kell bevezetni. Következő 
lépésként ezeket össze kell kötni a CIP által nyújtott eszközökkel, ösztönözve a termékek 
kereskedelmét.

Az EUREKA tapasztalata hatékony lehet a KKV-k számára, a befektetések bátorításához és a 
projektekben való részvételük lehetővé tételéhez. 

Módosítás 95
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", " A KKV-k javára végzett kutatás “ alcím, 

"Tevékenységek" alcím, (1) bekezdés

KKV-támogató egyedi intézkedések a 
kutatás egyetemekhez és 
kutatóközpontokhoz való kiszervezését 
igénylő KKV-k és KKV-k szövetségeinek 
támogatására: ezek főként az alacsony és 
közepes technológiaigényű KKV-k, 
amelyek kevés kutatási kapacitással 
rendelkeznek, vagy amelyek egyáltalán 

KKV-támogató egyedi intézkedések a 
kutatás egyetemekhez és 
kutatóközpontokhoz való kiszervezését 
igénylő KKV-k és KKV-k szövetségeinek 
támogatására: ezek főként az alacsony és 
közepes technológiaigényű KKV-k, 
amelyek kevés kutatási kapacitással 
rendelkeznek, vagy amelyek egyáltalán 
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nem rendelkeznek kutatási kapacitással. Az 
olyan kutatásintenzív KKV-k, amelyeknek 
ki kell szervezniük a kutatást alapvető 
kutatási kapacitásuk kiegészítése 
érdekében, szintén részt vehetnek. A 
cselekvések a tudomány és technológia 
egész területét lefedik. A pénzügyi 
eszközök odaítélése két rendszer 
segítségével történik:

nem rendelkeznek kutatási kapacitással. Az 
olyan kutatásintenzív KKV-k, amelyeknek 
ki kell szervezniük a kutatást alapvető 
kutatási kapacitásuk kiegészítése 
érdekében, szintén részt vehetnek; ezek 
kutatás-szolgáltatóként működhetnek más 
partnerek számára. A járulékos hasznok 
képzése, mint a kutatási eredmények 
gazdasági jellegűvététele is támogatásban 
részesül. A cselekvések a tudomány és 
technológia egész területét lefedik. A 
cselekvések lefedik a kutatási és 
demonstrációs tevékenységeket, amelyek a 
piacot közelebb hozzák és összekötik a 
tevékenységet a Versenyképesség és 
Innovációs Program által ajánlott 
eszközökkel.

Indokolás 

A KKV-k versenyképességének fejlesztése érdekében, a bemutatókkal és egyéb 
tevékenységeket egybekötött kutatás szoros integrációját, mint például az alkalmazást be kell 
bevezetni. Következő lépésként, össze kell kötni a CIP által nyújtott eszközökkel, ösztönözve a 
termékek kereskedelmét.

Módosítás  96
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "A KKV-k javára végzett kutatás“ alcím, 

"Tevékenységek" alcím, (1) bekezdés, 1a (új) franciabekezdés

- Előfinanszírozási fázis: kutatók 
támogatása az előfinanszírozás elérésében 
annak érdekében, hogy segítsék a piachoz 
jutást, a kísérleteket és demonstrációs 
projekteket és egy működő prototípust 
fejlesszenek ki, és hozzáfogjanak minden 
egyéb idevágó tevékenységhez, amely egy 
cég beindításához vezet, a KKV-k 
támogatása új kutatási termékek 
kereskedelmében.

Indokolás 

Mielőtt egy technológiai kezdet finanszírozási pénzt vonzana, először az elő-finanszírozási 
pénzek biztosításának sokkal nagyobb kihívást jelentő feladatát kell végrehajtani. Az 
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előfinanszírozási pénzeket olyan tevékenységek támogatására használják, amelynek célja a 
befektetők meggyőzése arról, hogy az új technológiának meghatározott szintű kereskedelmi és 
technikai életképessége van. Ezen tevékenységek gyakran tartalmazzák a következőket: a) egy 
marketing felmérés lefolytatása, b) működő prototípus létrehozása, és c) egyéb tevékenységek, 
mint például: a konzultánsok jegyzése, kezdeti emberi erőforrások fejlődésének költségei, 
segítségnyújtás pályázatíráshoz és segítség támogatók keresésében. Az előfinanszírozási 
támogatás nagyon fontos, megköveteli a pontos fejlesztést és szűk körben hozzáférhető a 
finanszírozási támogatások viszonylatához képest. 

Módosítás 97
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "A KKV-k javára végzett kutatás“ alcím, 

"Tevékenységek", 1 a (új) bekezdés

Ez a két terv váltja fel a 6. 
Keretprogramban alkalmazott KKV-k 
Együttműködési kutatási tevékenységeit és 
a Kollektív kutatási tevékenységeket. 
Ennek megfelelően, semminemű változás 
nem történik az igazgatási és gazdálkodási 
szabályokban, kivéve, ahol az 
egyszerűsítés kedvéért alapvető.

Indokolás 

A folyamatosság és az egyszerűsítés biztosításáért barátságosabb programok készítése a 
fogyasztók számára.

Módosítás 98
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "A KKV-k javára végzett kutatás“ alcím, 

"Tevékenységek" alcím, 1 b (új) bekezdés 

Továbbá, a “nemzeti kutatási díjak“ 
tervének támogatást kell juttatni, 
biztosítva a pénzügyi eszközöket a KKV-k 
vagy a KKV-khoz kapcsolódó társaságok 
számára a keretprogram javaslatainak 
elkészítéséhez. 

Indokolás 

Az egyik fennálló akadály eltávolításához, a KKV-knak a 7. keretprogramban való részvételét 
előkészítő bevezető szakaszához nemzeti támogatási intézkedéseket kell biztosítani európai 
szinten. A nemzeti kutatási díjnak, például, az összekötő találkozók költségeinek és a 
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javaslatok készítésének költségeinek lefedését biztosítania kell.

Módosítás 99
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "A KKV-k javára végzett kutatás“ alcím, 

"Tevékenységek" alcím, (2) bekezdés

A versenyképességi és innovációs program 
támogatást fog nyújtani a közvetítő 
hálózatoknak és nemzeti cselekvési 
programoknak a KKV-k keretprogramban 
való részvételének ösztönzése és 
megkönnyítése érdekében.

A versenyképességi és innovációs program 
támogatást fog nyújtani a közvetítő 
hálózatoknak és nemzeti cselekvési 
programoknak a KKV-k keretprogramban 
való részvételének ösztönzése és 
megkönnyítése érdekében.
Egyszerű, rövid, gyors eljárási tervek 
kerülnek bevezetésre, amelyek mentesek a 
komplex pénzügyi elvektől és a 
szükségtelen jelentésektől. Ahol 
lehetséges, közös alkalmazás és 
szerződéses elvek szerepelnek a 
keretprogramban és a CIP-ben.

Indokolás 

Mindkét programot barátságosabbá kell tenni a felhasználók számára. Ez csökkenteni fogja a 
KKV-k által készített projektek problémáit, és elősegíti a gazdálkodásukat és a pénzügyi 
igazgatásukat, amely a KKV-k részvételének növekedését eredményezi a kutatási és 
innovációs programokban. Az EU programok a KKV-k számára vonzóak lesznek, amennyiben 
a projektek három alapvető jellemzőt tudnak felajánlani: pénzt, rövid idő alatt történő döntést 
és egyszerű alkalmazhatóságot. 

Módosítás 100
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "A tudás régiói” alcím, "Indoklás" alcím, (2) 

bekezdés
Az e területen végrehajtott intézkedések 
lehetővé fogják tenni, hogy az európai 
régiók megerősítsék a KTF-be való 
befektetési kapacitásaikat és kutatási 
tevékenységeket végezzenek, miközben 
maximálisra növelik a szereplőik európai 
kutatási projektekben való sikeres 
részvételének potenciálját. 

Az e területen végrehajtott intézkedések 
lehetővé fogják tenni, hogy az európai 
régiók megerősítsék a KTF-be való 
befektetési kapacitásaikat és kutatási 
tevékenységeket végezzenek, miközben 
maximálisra növelik a szereplőik európai 
kutatási projektekben való sikeres 
részvételének potenciálját. 
A tevékenység lehetővé fogja tenni a 
regionális központok/csoportok 
létrehozását, elősegítve az Európai 
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Kutatási Terület fejlesztését. Külön 
figyelemben részesül a határokon átnyúló 
csomópontok fejlesztése.

Indokolás 

Az ERA lehetőségének teljeskörű fejlesztését, a minden EU régión átívelő regionális 
csomópontokat és központokat fejleszteni kell, beleértve az oktatás szoros integrációját a 
kutatással.

A két ország szomszédos régióinak intézményei érdeklődést mutathatnak közös csomópontok 
létrehozása iránt.

Módosítás 101
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "A tudás régiói” alcím, "Tevékenységek" alcím, (1) 

bekezdés

A tudás régiói elnevezésű új 
kezdeményezés magában foglalja és 
tömöríti a kutatásban érintett regionális 
szereplőket: az egyetemeket, a 
kutatóközpontokat, a ipart, a hatóságokat 
(regionális tanácsokat vagy regionális 
fejlesztési ügynökségeket). A projektek 
magukban fogják foglalni a regionális 
csoportosulások kutatási ütemtervének 
közös elemzését (a regionális innovációs 
csoportosulások szélesebb körű témáját 
érintő más tevékenységekkel 
összhangban), valamint egy 
eszközrendszer kidolgozását annak 
érdekében, hogy megkereshetőek legyenek 
egyedi kutatási tevékenységek keretében, 
beleértve a magasan fejlett régiók által a 
kevésbé fejlett kutatási profillal rendelkező 
régióknak nyújtott szakmai tanácsadását. 
Ez tartalmazni fog olyan intézkedéseket, 
amelyeknek célja a kutatási hálózatokba 
szerveződés és a kutatási finanszírozási 
forrásokhoz való hozzáférés javítása, 
valamint a kutatásban részt vevő szereplők 
és intézményeknek a regionális 
gazdaságokba való jobb integrálódása. E 
tevékenységek végrehajtása az EU 

A tudás régiói elnevezésű új 
kezdeményezés magában foglalja és 
tömöríti a kutatásban érintett regionális 
szereplőket: az egyetemeket, a 
kutatóközpontokat, a ipart, a hatóságokat 
(regionális tanácsokat vagy regionális 
fejlesztési ügynökségeket). A projektek 
magukban fogják foglalni azon 
tevékenységeket, amelyek a regionális 
innovációs stratégiák alkalmazását 
támogatják, a regionális vagy határokon
átnyúló csoportosulások kutatási 
ütemtervének közös elemzését (a regionális 
innovációs csoportosulások szélesebb körű 
témáját érintő más tevékenységekkel 
összhangban), valamint egy 
eszközrendszer kidolgozását annak 
érdekében, hogy megkereshetőek legyenek 
egyedi kutatási tevékenységek keretében, 
beleértve a magasan fejlett régiók által a 
kevésbé fejlett kutatási profillal rendelkező 
régióknak nyújtott szakmai tanácsadását és 
közvetlen támogatást az emelkedő Tudás 
régiói számára. Ez tartalmazni fog olyan 
intézkedéseket, amelyeknek célja a kutatási 
hálózatokba szerveződés és a kutatási 
finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés 
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regionális politikájával, a versenyképességi 
és innovációs programmal, valamint az 
oktatási és képzési programmal szoros 
összefüggésben történik. 

javítása, valamint a kutatásban részt vevő 
szereplők és intézményeknek a regionális 
gazdaságokba való jobb integrálódása. E 
tevékenységek végrehajtása az EU 
regionális politikájával (a strukturális
alapok használatával), a versenyképességi 
és innovációs programmal, valamint az 
oktatási és képzési programmal szoros 
összefüggésben történik. 

Indokolás 

Az 5. és 6. Keretprogram Regionális Innovációs Startégiájának sikeres fejlesztésének 
bevonása az alkalmazási szakaszba. A két ország szomszédos régióinak intézményei 
érdeklődést mutathatnak közös csomópontok létrehozása iránt. 

Módosítás 102
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási potenciál” alcím, "Célkitűzések" alcím

A kibővült EU teljes kutatási potenciálja 
megvalósításának ösztönzése az EU 
konvergenciarégióiban és legkülső 
régióiban a kutatási potenciál 
felszabadításával és fejlesztésével,
valamint kutatóik kapacitásainak 
erősítésével, segítve őket az EU-szintű 
kutatási tevékenységekben való sikeres 
részvételben.

A kibővült EU teljes kutatási potenciálja 
megvalósításának ösztönzése az EU 
konvergenciarégióiban és legkülső 
régióiban a kutatási potenciál 
felszabadításával és fejlesztésével, 
valamint nagyintenzitású központok és 
kapacitásainak erősítésével, és segítve a 
kutatókat az EU-szintű kutatási 
tevékenységekben való sikeres 
részvételben.

Indokolás 

Az 5. Keretprogram Kíválóságok Európai Központjának és a 6. keretprogram Tudás 
Központok Átadásának létrehozása valóban sikeres volt. A tevékenységek ezen típusát a 7. 
keretprogramban folytatni kell. Mivel számos különféle név van a legjobb központok 
megjejölésére (CoE, Kompetencia Központok) és néha a “kíválóság“ elnevezést túl erősnek 
tartják, célszerű semleges nevet bevezetni rájuk: magas potenciálú központok.

Módosítás 103
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási potenciál” alcím, "Indoklás" alcím
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Európa nem használja ki teljes mértékben 
kutatási potenciálját, különösen az európai 
kutatás központjától és az ipari fejlődéstől 
távol elhelyezkedő kevésbé fejlett 
régiókban. Annak érdekében, hogy 
segítsenek e régiók kutatóinak és 
intézményeinek a mindenre kiterjedő 
európai kutatási tevékenységekben való 
részvételben, miközben Európa más 
régióiban megszerzett ismeretek és 
tapasztalat előnyeit élvezik, ennek az 
intézkedésnek egyrészt az a célja, hogy 
megállapítsa azokat a feltételeket, amelyek 
lehetővé teszik számukra potenciáljuk 
kiaknázását, másrészt az, hogy 
hozzájáruljon a teljes Európai Kutatási 
Térség kialakításához a kibővült Unióban. 

Európa nem használja ki teljes mértékben 
kutatási potenciálját, különösen az európai 
kutatás központjától és az ipari fejlődéstől 
távol elhelyezkedő kevésbé fejlett 
régiókban. Annak érdekében, hogy 
segítsenek e régiók kutatóinak és a mages 
potenciálú központoknak (a létező vagy 
kiemelkedő kíválóságoknak) a mindenre
kiterjedő európai kutatási 
tevékenységekben való részvételben, 
miközben Európa más régióiban 
megszerzett ismeretek és tapasztalat 
előnyeit élvezik, ennek az intézkedésnek 
egyrészt az a célja, hogy megállapítsa 
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik számukra potenciáljuk kiaknázását, 
másrészt az, hogy hozzájáruljon a teljes 
Európai Kutatási Térség kialakításához a 
kibővült Unióban. A tevékenységek olyan, 
múltbeli és létező intézkedésekre építenek, 
mint az Európai Kíválóságok és 
Tudásközpont Átadása Központja.

Indokolás 

Az 5. Keretprogram Kíválóságok Európai Központjának és a 6. keretprogram Tudás 
Központok Átadásának létrehozása valóban sikeres volt. A tevékenységek ezen típusát a 7. 
keretprogramban folytatni kell. Mivel számos különféle név van a legjobb központok 
megjejölésére( CoE, Kompetencia Központok) és néha a “kíválóság“ elnevezést túl erősnek 
tartják, célszerű semleges nevet bevezetni rájuk: magas potenciálú központok. 

Módosítás 104
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", " Kutatási potenciál” alcím, "Tevékenységek" alcím, 

1 jelölés

-A konvergencia régiókban kiválasztott 
szervezetek és egy vagy több 
partnerszervezet között a kutatók 
transznacionális, kölcsönös cseréje; az EU 
más országaiból bejövő tapasztalt kutatók 
kiválasztott központok általi felvétele;

-A konvergencia régiók kiválasztott magas 
potenciálú központok és egy vagy több 
partnerszervezet között a kutatók és a 
vezetőség transznacionális, kölcsönös 
cseréje; az EU más országaiból, társult 
országokból és harmadik országokból 
bejövő tapasztalt kutatók és vezetők
kiválasztott központok általi felvétele; 
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Indokolás 

A magas potenciálú központok fejlődése számára fontos az igazgatási személyzet létrehozása 
(például egy vezető európai kutatási központból egy top manager féléves tartózkodása). 
Semminemű további megszorítás nem szükséges - akár harmadik országokból is érkezhetnek.

Módosítás 105
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", " Kutatási potenciál” alcím, "Tevékenységek" alcím, 

2 jelölés

- A kutatási felszerelések beszerzése és 
fejlesztése, valamint a konvergenciarégiók 
kiválasztott központjaiban meglévő 
szellemi potenciál teljes kiaknázását 
lehetővé tevő anyagi környezet kialakítása;

- A kutatási felszerelések beszerzése és 
fejlesztése, valamint a konvergenciarégiók 
kiválasztott, magas potenciálú
központjaiban meglévő szellemi potenciál 
teljes kiaknázását lehetővé tevő anyagi 
környezet kialakítása;

Indokolás 

Az 5. Keretprogram Kíválóságok Európai Központjának és a 6 . keretprogram Tudás 
Központok Átadásának létrehozása valóban sikeres volt. A tevékenységek ezen típusát a 7. 
keretprogramban folytatni kell. Mivel számos különféle név van a legjobb központok 
megjejölésére(CoE, Kompetencia Központok) és néha a “kíválósá “ elnevezést túl erősnek 
tartják, célszerű semleges nevet bevezetni rájuk: magas potenciálú központok.

Módosítás 106
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Kutatási potenciál” alcím, "Tevékenységek" alcím, 4 

jelölés

• “Olyan „értékelési eszközök”, amelyek 
segítségével a konvergenciarégiókban 
található bármely kutatóközpont szerezhet 
független nemzetközi szakértői értékelést 
általános kutatási minősége és 
infrastruktúrája szintjéről.

Törölve
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Indokolás 

A kutatási központok általános értékelése nem lehet a tudományos kíválóságok bizonyításának 
módja. Az alkalmazás számos gyakorlati problémát tartalmaz. Ezt az érdekelt központok 
megvalósításával egyszerűen meg lehet oldani megfelelő kutatók meghívásával. Ilyen 
tevékenység leírása fenn található.

Módosítás 107
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", " Kutatási potenciál” alcím, "Tevékenységek" alcím, 

utolsó bekezdés

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

Az EU regionális politikájával szoros 
együttműködésre kell törekedni. Az e 
címen támogatott cselekvések 
meghatározzák a Strukturális Alapokból és 
a Kohéziós Alapból finanszírozható, a 
konvergenciarégiókban lévő magas 
potrenciálúkiválósági központok kutatási 
kapacitásainak megerősítésével 
kapcsolatos igényeket és lehetőségeket. 

Egyszerű igazgatási, szervezeti és 
pénzügyi mechanizmusokat és támogatási 
struktúrákat fognak létrehozni annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
különféle források egyesült támogatását, a 
Strukturális Alapokból származó 
kiegészítő alapok szabályai a korábbi 
tapasztalatokon fognak alapulni, például 
amit a BONUS támogatási tervvel 
nyertek.

Indokolás 

A különféle programokból eredő támogatások felhasználása során a projekt koordinátorok 
által tapasztalt akadályok .

Módosítás 108
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "Tudomány a társadalomban" alcím, 

"Tevékenységek", 7 jelölés

- Jobb kommunikáció a tudományos világ - Jobb kölcsönös egyetértés a tudományos 
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és a politikai döntéshozók szélesebb 
közönsége, a médiák és a nagyközönség 
között, segítve a tudósokat, hogy 
munkájukat jobban megismertethessék 
másokkal, és támogatva a tudományos 
tájékoztatást és médiákat.

világ és a politikai döntéshozók szélesebb 
közönsége, a médiák és a nagyközönség 
között, segítve a tudósokat, hogy 
munkájukat jobban megismertethessék 
másokkal, és támogatva a tudományos 
tájékoztatást és médiákat.

Indokolás 

A kommunikáció egy-utas kapcsolatot jelent. A társadalom bekapcsolódása szükséges.

Módosítás 109
I Melléklet, IV Fejezet, "Kapacitások", "A közös kutatóközpont nem nukleáris 

tevékenységei" alcím, "Tevékenységek" alcím, 2 jelölés, 3a (új) franciabekezdés
- Annak érdekében, hogy biztosítsák a 
GMES program igazgatásának jövőbeni 
rendszerét az összes szükséges kutatással 
és szolgáltatással, a Bizottságnak a 
programban betöltött központi szerepével 
összhangban.

Indokolás 

Az Európai Bizottságnak központi szerepet kell betöltenie a jövőbeli GMES igazgatásában, a 
JRC lényeges alkalmazásával. Valójában, a JRC-nek összehasonlíthatatlan tapasztalata van a 
GMES-ben, így a GMES-hez hozzájáruló más Hivatalok szerepének alulértékelése nélkül, a 
JRC koordinációnak a GMES szolgáltatásnyújtók között a GMES igazgatás központi szerepét 
kell betöltenie.

Módosítás 110
III Melléklet, a) pont, 1 pont, 1a (új) bekezdés

Együttműködő tervek váltják fel a két 6. 
keretprogram eszközt: Integrált Projektek 
és STREP-ek. Ezáltal semminemű 
változást nem eszközölnek az igazgatási és 
gazdálkodási szabályokban kivéve, ahol az 
egyszerűség kedvéért alapvető.
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Indokolás 

A folyamatosság és egyszerűség biztosítása érdekében, a felhasználók számára 
barátságosabbá teszik a programot.

Módosítás 111
III Melléklet, a) pont, 2 pont, 1a (új ) bekezdés

A keretprogram alapján alapított 
Kíválóságok Hálózatának célját 
progresszíven növelik a partnerek közötti 
integráció irányából a kiegészítő külön 
kutatási célok megszerzése felé.

Indokolás 

A 7. keretprogram számos eszközt vezetett be, mint pl. az ERC, TP-k, JTI-k, nagy 
Együttműködő Kutatási projektek, nagy Nemzeti Kutatási Programok, amelyeket az ERA-Net 
koordinál, nagy infrastruktúra, JRC tevékenységek, és az EURATOM program, és ezek 
eredményeit a szétforgácsolódás, átfedés és az integráció hiánya veszélye fenyegethezi. Nem 
egyértelmű, hogyan fognak ezek az elkülönült programok egymásra hatni. Továbbá, nem 
egyértelmű az sem, hogyan lesznek biztosítva az európai, nemzeti és regionális szintű 
integrációs törekvések. Egy lehetséges megoldás az, ha a Kiválósági hálózatok szerepét 
kibővítik annak érdekében, hogy több koordinációs és integrációs feladatot láthassanak el.  

Módosítás  112
III Melléklet, a) pont, 4 pont .

Egyedülálló kutatócsoportok által 
végrehajtott projektek támogatása. Ez a 
rendszer főként az Európai Kutatási Tanács 
keretében finanszírozott, a kutatóközösség 
kezdeményezésén alapuló „felderítő 
kutatási” projekteket támogatná a jövőben.

Egyedülálló kutatócsoportok által 
végrehajtott projektek támogatása. Ez a 
rendszer főként az Európai Kutatási Tanács 
keretében változtatható támogatásokon
keresztül finanszírozott, a kutatóközösség 
kezdeményezésén alapuló „felderítő 
kutatási” projekteket támogatná a jövőben.

Indokolás 

A támogatásokra vonatkozó szerződéseket a Bizottság és másik jogi szerv között kerülnek 
aláírásra. Mindazonáltal, amennyiben a felelős kutató másik kutatási szervezetbe megy, a 
támogatást átviszik vele.
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Módosítás 113
III. Melléklet, a pont, 6. pont

Olyan kutatási projektek támogatása, 
amelyekben a kutatási tevékenység 
legnagyobb részét egyetemek, 
kutatóközpontok vagy más jogalanyok 
végzik adott csoportok, különösen KKV-k 
vagy KKV-k szövetségei javára. 

Olyan kutatási projektek támogatása, 
amelyekben a kutatási tevékenység 
legnagyobb részét egyetemek, 
kutatóközpontok vagy más jogalanyok 
végzik adott csoportok, különösen KKV-k 
vagy KKV-k szövetségei javára.  
Erőfeszítéseket kell tenni az EIB Csoport 
kiegészítő támogatásának mobilitására.

Indokolás 

Mielőtt egy technológiai kezdet finanszírozási pénzt vonzana, először az elő-finanszírozási 
pénzek biztosításának sokkal nagyobb kihívást jelentő feladatát kell végrehajtani. Az 
előfinanszírozási pénzeket olyan tevékenységek támogatásáramegalapozására használják, 
amelynek célja a befektetők meggyőzése arról, hogy az új technológiának meghatározott 
szintű kereskedelmi és technikai életképessége. Ezen tevékenységek gyakran tartalmazzák a 
következőket: a) egy marketing felmérés lefolytatása, b) működő prototípus létrehozása, és c) 
egyéb tevékenységek, mint például: a konzultánsok jegyzése, kezdeti emberi erőforrások 
fejlődésének költségei, segítségnyújtás pályázatíráshoz és segítség támogatók keresésében. Az 
előfinanszírozási támogatás nagyon fontos, megköveteli a pontos fejlesztést és szűk körben 
hozzáférhető a finanszírozási támogatások viszonylatához képest.

Módosítás 114
III. Melléklet, b. pont, (1) bekezdés, 25. lábjegyzet

25. Vagy a Tanács által az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően 

Törölve

Indokolás 

A támogatási tevékenységet az együttdöntési eljárás alapján kell alkalmazni.

Módosítás  115
III Melléklet, b) pont, 2 jelölés

A Közösségi pénzügyi hozzájárulás a fenti A Közösségi pénzügyi hozzájárulás a fenti 
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1. pontban meghatározott finanszírozási 
rendszerek segítségével nem 
megvalósítható célkitűzések elérése 
érdekében létrehozott közös technológiai 
kezdeményezésekre. A közös technológiai 
kezdeményezések különböző jellegű és 
különböző összetételű – magán és állami, 
európai és nemzeti – forrásokból származó 
finanszírozási eszközöket mobilizálnak. 
Ennek a finanszírozásnak különböző 
formái lehetnek, és a források odaítélése 
vagy mobilizálása változatos 
mechanizmusok útján valósulhat meg: a 
keretprogramon keresztül történő 
támogatás, az Európai Beruházási Bank 
nyújtotta kölcsönök, a kockázati tőke 
támogatása. A közös technológiai 
kezdeményezések a Szerződés 171. cikke 
alapján (amelyek magukban foglalhatják a 
közös vállalkozások létrehozását) vagy 
egyedi programokat elfogadó határozatok 
útján állaptíhatók meg vagy hajthatók 
végre. A közösségi támogatás nyújtásának 
feltétele a minden érintett fél hivatalos 
kötelezettségvállalásain alapuló átfogó 
pénzügyi terv meghatározása. 

1. pontban meghatározott finanszírozási 
rendszerek segítségével nem 
megvalósítható célkitűzések elérése 
érdekében létrehozott közös technológiai 
kezdeményezésekre. A közös technológiai 
kezdeményezések különböző jellegű és 
különböző összetételű – magán és állami, 
európai és nemzeti – forrásokból származó 
finanszírozási eszközöket mobilizálnak. 
Ennek a finanszírozásnak különböző 
formái lehetnek, és a források odaítélése 
vagy mobilizálása változatos 
mechanizmusok útján valósulhat meg: a 
keretprogramon keresztül történő 
támogatás, az Európai Beruházási Bank 
nyújtotta kölcsönök, a kockázati tőke 
támogatása. A közös technológiai 
kezdeményezések a Szerződés 171. cikke 
alapján (amelyek magukban foglalhatják a 
közös vállalkozások létrehozását) vagy 
egyedi programokat elfogadó határozatok 
útján állaptíhatók meg vagy hajthatók 
végre. A közösségi támogatás nyújtásának 
feltétele a minden érintett fél hivatalos 
kötelezettségvállalásain alapuló átfogó 
pénzügyi terv meghatározása. A Részvételi 
Szabályok egyedi intézkedéseket 
tartalmaznak annak érdekében, hogy, ami 
a Közös Technológiai Ösztönzők (JTI-k) 
alkalmazását illeti, bátorítsák és 
támogassák a csatlakozást és részvételt a 
KKV és a kis kutatási csoportok által, 
beleértve a megfelelő részvételüket a 
döntéshozó eljárásokban. Alapításukat 
követően JTI-k ezen aspektusai a 
rendszeres értékelés részének kell lenniük.

Módosítás 116
III Melléklet, b) pont, 4 a (új) bekezdés

A Bizottság támogatja a technológia 
átviteli tevékenységeket és segít áthidalni 
az űrt a kutatás és a kereskedelme között 
azáltal, hogy biztosítja az anyagiakat az 
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Európai Befektetési Alap (EIF) számára a 
“Technológia Átviteli Lehetőség“ 
kezeléséhez.
A Szerződés 167. cikkének és a külön 
programokat beiktató Tanácsi 
döntéseknek megfelelően beiktatott 
rendelet által létrehozandó részletezett 
intézkedések függvényében és azzal 
összhangban, a létesítmény pénzügyileg 
támogatja a technológiai átviteli 
tevékenységeket az egyetemekről, kutatási 
központokból vagy más jogi szervektől, 
melyek a technológia átvitel területén 
aktívak.

Indokolás 

A technológia átvitel helyzete Európában számos strukturális gyengeséggel küszködik, 
amelyet már számos tanulmány megnevezett (pl. Technológia átvitelt gyorsító tanulmány a 
DG RTD-től, Egyesült Királyság elnökség EU biotechnológia munkacsoport). Annak 
érdekében, hogy megküzdjenek ezzel a piaci hiányossággal, alapvető jelentőséggel bír egy 
külön létesítmény kialakítása, amely fontos szerepet játszhat az egyetemektől és kutatási 
központoktól származó projekteknek egy olyan fejlettségi szintre való elvitelében, amelyet 
követően például a vállalkozói tőke játszhatna szerepet.

A mai napig semmilyen Közösségi eszköz nem foglalkozott ezzel a különleges űrrel, amely 
alapvető fontosságú az európai gazdaság versenyképessége és a kutatás kereskedelmivé tétele 
számára. Tekintettel az említett űr fontosságára, ezt a technológia átviteli létesítmény 
alkalmazható a 7. Kutatási keretprogramon keresztül és működtethető az Európai Befektetési 
Alap (EIF) által, amely képes lenne áthidalni az űrt a Versenyképesség és Innovációs 
Program és a Kutatási Keretprogram között. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Europe deserves better

The Lisbon Summit endorsed the creation of the European Research Area (ERA) integrating 
research and innovation activities throughout Europe, while at the Barcelona European 
Council it was agreed that overall spending on R&D in the Union should be increased with 
the aim of approaching 3% of GDP by 2010, with two thirds of this new investments coming 
from the private sector. 
In its report on the Lisbon Strategy, the High-Level Group chaired by Mr Wim Kok1

identified the development of a knowledge-based society as one of top five policy areas. The 
following actions were recommended: “setting up of an area of research and innovation; 
boosting spending on R&D to 3% of GDP; making Europe more attractive for its best brains; 
promoting new technologies”.
In its resolution on Science and technology- Guidelines for future European Union policy to 
support research (Locatelli Report)2, the European Parliament agreed with the Commission 
communication on the same subject3, according to which, in order to realize these objectives 
the budget of the 7th Framework Programme must be doubled. In line with this strategy the 
Commission has presented a proposal for FP7 with an overall amount of Community financial 
participation of EUR 72.7 billion. The proposed budget was firmly supported by the European 
Parliament in its resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 
2007-2013 (Boege report)4.

In the Locatelli report, besides the budgetary issues, there are a number of top priorities which 
remain of uttermost importance for the EP. The Commission proposal for FP7 meets a great 
majority of these recommendations and objectives. Therefore, the 7th Framework Programme 
is broadly accepted by the European Parliament.

Nevertheless, it is essential to stress that only by preserving the original level of financing, as 
indicated by the European Commission and the European Parliament, will it be possible to 
guarantee a realization of the objectives mentioned below. Any cuts in FP7 budget are against 
the Lisbon Strategy and in disagreement with all the declarations of European Union leaders. 
Thus, a clear vision and strong leadership are necessary. We expect both of these features to 
emerge in the European Council decisions. 

It is important to focus on basic research and support "investigator-driven" basic research 
activities, selected on the basis of the sole criterion of scientific excellence. This will confer to 
basic research a European added value, boosting creativity at the highest level, through 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Texts adopted, P6_TA(2005)0077
3 COM(2004)0353 
4 Texts adopted, P6_TA(2005)0224
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Europe-wide competition. In this field the research process is often long and complex. 
Therefore, only a critical mass of financing can lead to the final success.

Also the renewed emphasis given to the programme "People", supporting training and career 
development of researchers (at all levels) was particularly well received by the EP. 
Considering the fact that Europe is lacking at least 700 000 researchers, if the target of 3% 
investment in R&D is to be met by 2010, a strong support for young researchers is necessary. 

In addition to these new measures, a high degree of continuity with FP6 in the specific 
activities for SMEs, namely, research for SMEs and SME associations in the entire field of 
science and technology, should be preserved. 

Following the recommendations in the report of the High-Level Expert Panel chaired by 
Professor Ramon Marimon1, the programme "Cooperation” shows high degree of continuity 
with FP6, in the thematic priorities and a series of important new instruments and corrective 
measures is introduced. The European Parliament believes that an adequate budget should be 
preserved to all the areas covered by this Programme, in order to boost and consolidate the 
research efforts at EU level. It will be of crucial importance for increasing the quality of life 
in the EU as well as European growth, competitiveness and employment. However, special 
attention must be paid to those fields where long-term research activities are particularly 
needed, and thus support from the public sector is more essential. We cannot imagine how 
possible budgetary cuts could affect such sensitive areas as for instance health (considering 
aging population and several dangerous emerging diseases), energy (giving the arising 
urgency of energetic problems) or environment (in order to face challenges deriving from 
climate change).

FP7 objectives

1. Enhance cooperation within ERA, including cooperation in basic research, acting as a lever 
to increase national research budgets, improving the conditions for researchers.

2. Contribute to sustainable development of the European Research Area in all EU regions, 
development of new large infrastructure, making optimal use of existing potential, bringing 
closer scientists form more developed with convergence regions and exploring the possibility 
of use of the structural funds for development of R&D capacities in ERA.

3. Develop highly qualified human resources, stimulate attractiveness of research career for 
young researchers and facilitate their participation in FP7, increase mobility of researchers 
within ERA and increase attractiveness of Europe for foreign researchers; special attention 
should be paid to women's access and career in the field of research.

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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4. Bridge the research-innovation gap by stimulating private investments in areas crucial to 
competitiveness, promoting public-private partnership, stimulating SMEs participation in 
Community R&D activities.

5. Creation of the Triangle of Knowledge: supporting the aims of the Lisbon Agenda through 
Community funded research activities, focusing on building the European knowledge-based 
economy and society. 

6. Introduction of simpler and transparent administrative procedures in order to facilitate 
participation in FP7.

FP7 instruments - strengthening the European Research Area

The development of a ERA is supported in FP7 in many different ways. All these efforts must 
be a continuation of the achievements of FP6 in strengthening the realisation of ERA. To 
reduce fragmentation and overlapping as well as to assure a significant integration with 
national and regional actions the role of Networks of Excellence will be extended. Important 
role of integrating R&D activities across Europe should be assigned to ERA-Nets and 
EUREKA as well.

Basic research - European Research Council

Crucial for economic development is the establishment of the European Research Council 
supporting basic research at European level on the basis of scientific excellence, conferring a 
European added value through Europe-wide competition and promotion of scientific 
excellence at highest level. The ERC should be adequately funded at European level, being 
autonomous and independent for its activities. It will support research projects which will be 
selected on their scientific merit and on topics that are chosen by the researchers themselves, 
through a bottom-up approach. The individual grant scheme will be introduced which can 
accommodate either individual teams or a combination of teams.

Industry-driven research - Joint Technology Initiatives

To face challenges of global competitiveness the European industry will be supported by wide 
variety of research and demonstration projects ranging from small Collaborative Projects (CP) 
to large Joint Technology Initiatives (JTI). The last ones will benefit from long-term public-
private partnership and will be the result of the activities of European Technology Platforms 
(ETPs) which are an important instrument bringing together all interested stakeholders 
(research institutions, industry and SMEs, financial institutions and policy makers) from all 
Europe. It is important that ETPs will contribute to integration of ERA by developing a 
common long-term vision to address a specific challenge, create a coherent strategy to 
achieve that vision. They should also integrate national and regional strategies, especially 
those developed by national technology platforms and regional clusters. 
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Special role of SMEs should be underlined by direct intensive involvement in CPs and JTIs as 
well as special support measures such as specific calls for SMEs, “national exploratory 
awards” schemes providing financial means to SMEs or SME associations to prepare 
proposals for the Framework Programme. 

Human potential 

Development of human resources, assuring their flexible mobility as a ‘mass phenomenon’ 
among scientists, facilitating scientific career of young researchers, developing the position of 
women in science,  as well as opening Europe for international cooperation are the major 
objectives of the “People” programme. Strong measures should be introduced to attract and to 
retain world-class researchers in Europe. 

A special attention should be paid to gender mainstreaming - questions regarding maternity 
leave and childcare should be seriously taken into consideration. Developing the equal start 
position of women and men in science will permit to unlock a consistent human potential in 
the field of research. 

Special measures to promote young researchers participation and encouraging them to 
undertake European scientific career are introduced throughout all actions of FP7. E.g. within 
the “Ideas” there are introduced special calls for young researchers with so called excellence 
grants for young researchers. Within “People” it is proposed to introduce “Twinning 
networks”, assuming closer integration of a few partners with a special offer for early stage 
researchers. Moreover, different types of reintegration grants for young researchers are 
provided.

Infrastructure

For the development of ERA it is vital to increase availability, coordination and access in 
relation to top-level European scientific and technological infrastructure. The development of 
new infrastructure will be closely coordinated with structural funds and other financial 
instruments available at European and national level. For instance, “Capacities” may 
contribute to the development of large infrastructure at national level, in particular supported 
by structural funds, by assuring its accessibility and networking within ERA.

Regions of knowledge

Actions will facilitate creation of the Regions of Knowledge and Innovation (exploring all 
education-research-innovation triangle actions) contributing to the development of European 
Research Area. This will include “mentoring” of highly developed regions with a less 
developed ones as well as the direct support to emerging Regions of Knowledge and 
Innovation. Measures facilitating better access of SMEs to technological innovation will be 
pursued.

Research potential
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It is the most important to fully realise the ERA in the enlarged Union. It is necessary to 
support existing and emerging high potential centres such as Centres of Excellence and 
Centres of Transfer of Knowledge in the convergence regions. They should be reoriented, 
fully networked and integrated with ERA. Their transformation should be supported from 
structural funds as well.

Triangle of Knowledge

Successful realisation of all FP7 objectives requires a sustainable development of excellent 
human resources, basic research and new technologies leading to commercialisation and 
contributing to increasing the competitiveness of European industry. Therefore we have to 
create an integrated Triangle of Knowledge: education - research - innovation. A key success 
factor will be sustainable development of all elements of the Triangle of Knowledge as well 
as their deep integration and networking through seamless interfaces. 

Education - research

Strengthening the role of universities in research is necessary if research career is to be 
promoted among students. Young researchers are one of the most important aspects of FP7. 
Education is mainly a question of national policy but there should be some measures 
introduced that would link FP7 with the Education & Training Programmes in the European 
Higher Education Area to allow a smooth research career development of young people. 

Research - innovation

The continuity between research and innovation should be maintained also thanks to Joint 
Technology Initiatives and European Technology Platforms. They can contribute to integrate 
closely FP7 activities with Competitiveness and Innovation Programme (CIP) in order to 
facilitate a continuous support at all stages of technology development, from the research, 
through demonstration up to commercialization. There are foreseen longer term co-operation 
programmes between organisations from academia and industry, in particular SMEs, which 
aim at increasing knowledge sharing through joint research partnerships, supported by the 
recruitment of experienced researchers to the partnership, by staff secondments between both 
sectors. There should be some extended measures supporting fellowships for researchers 
employed by industry and research activities undertaken by people from industry.

Multidisciplinarity of research should be strongly supported as it is the basis of development 
of such leading disciplines as biotechnology and nanotechnology. Moreover, in order to 
ensure economic return on the results of research, intellectual property rights should be 
adequately protected. This is a crucial issue especially in such important and dynamic sector 
as ICT, where additionally, in combination with other models, also an open source 
development model is proving its utility as a basis for innovation, increasing collaboration 
and dissemination of knowledge. 

Perspectives for the future research and innovation policy
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FP6 was oriented towards development of European Research Area. Many successful 
initiatives were commenced and developed throughout FP6. Now, FP7 will ultimately 
strengthen the ERA introducing new instruments and integrating the old ones. Particularly, 
the creation of European Research Council proposed in FP7 will strongly support basic 
research at European level. 

Perhaps a similar way could be chosen for strengthening applied research by creating a 
European Research and Innovation Area (ERIA), which will orient our efforts towards a 
closer integration of research with innovation and convert the scientific knowledge into 
innovation and commercial products. This idea was foreseen in the Lisbon Strategy and in the 
Kok report which suggested the creation of strict links between research and innovation. Its 
rationale derives from the necessity to incorporate more industrial funds and risk capital in 
research and innovation process and collect from these investments concrete financial 
benefits. That's why it is so important to coordinate the actions of FP7 with CIP. It is 
worthwhile to analyze whether such a structure as a European Institute of Technology (EIT)
could also contribute to the creation of synergy between these two programmes. Thus, EIT, 
acting as a liaison structure for technology transfer, would generate new technologies and 
their direct implementation, creating spin-offs, facilitating operations and incubating high-
tech start-ups, micro and small enterprises as well as disseminating knowledge.

Obviously, the overall success of such a broad policy cannot be guaranteed only by the 
Framework Programmes for research and innovation. It is also a matter of macro-economical 
approach. Making R&D investment attractive for industry it's an absolute necessity and 
requires stronger efforts. A properly integrated European common market should strengthen 
the technology transfer, creating a wide interface between industry and research.


