
Az Afrikával való nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztése 

P6_TA(2008)0067 

Az Európai Parlament 2008. február 21-i állásfoglalása az Afrikával való nemzetközi tudományos 
együttműködés fejlesztését célzó támogató intézkedések fontosságáról 

(2009/C 184 E/13) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a legutóbbi, 2007. december 8–9-i EU–Afrika csúcstalálkozóra, az EU–Afrika stratégiai part
nerségre és a 2008–2010 közötti időszakra szóló cselekvési tervre, 

— tekintettel a 2008. január 31-i „Az Európai Kutatási Térség: új perspektívák” című állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel az energiatechnológiának az éghajlatváltozás elleni küzdelemben betöltött szerepére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére, 

1. elismeri, hogy az afrikai politikai döntéshozók egyre növekvő mértékben helyezik előtérbe a tudo
mányt és a technológiát, valamint a fejlesztési célú innovációt; 

2. elismeri az „Új Partnerség Afrika Fejlesztéséért” (NEPAD) program, annak tudományos és technológiai 
cselekvési tervének, és az Afrikai Unió tudományos és technológiai programjainak értékes hozzájárulását, és 
kéri azok jobb végrehajtását és fejlesztését, valamint az ehhez kapcsolódó intézkedések bővítését; 

3. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy növekedjen az afrikai kutatók részvétele a nemzetközi 
együttműködéssel megvalósuló tudományos és kutatási és fejlesztési (K+F) projektekben a K+F ismeretek 
Afrikában tartása és ott megvalósuló fejlesztése érdekében, különösen az élelmiszer-, az egészségügyi és az 
energiaágazathoz hasonló konkrét szektorokban; 

4. emlékeztet arra, hogy a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 
hetedik keretprogram ( 2 ) kiemelkedő jelentőséget tulajdonít az elhanyagolt betegségeknek, és úgy véli, hogy 
különleges hangsúlyt kell fektetni az AIDS-kutatásokra az afrikai országokban; 

5. felhív az Afrikai Unió és az afrikai tudományos közösség útmutatásainak megfelelően a meglévő 
kutatási infrastruktúrák – többek között a NEPAD tudományos és technológiai irodájának, az Afrikai 
Unió programjainak és a K+F projektek – megerősítésére, különösen az élelmiszer-, az egészségügyi és az 
energiaágazathoz hasonló konkrét szektorokban; 

6. sürgeti a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az Afrikával való tudományos és technológiai együtt
működést, amely mielőbb garantálja a tudás és a technológia valódi és átfogó fejlődését magukban az 
afrikai országokban; 

7. megjegyzi, hogy a tudományos előrehaladás hozzájárul a Millenniumi Fejlesztési Célokban előirányzott 
gazdasági és társadalmi fejlődéshez; különösen az Európai Uniót kéri, hogy helyezze az éghajlatváltozást az 
Afrikával való tudományos és technológiai együttműködés előterébe, elsősorban az Afrikában rendelkezésre 
álló hatalmas megújuló energiaforrások, különösen a napenergia kihasználásával; 

8. sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák a K+F projekteket, a tudás és a technológia átadását az EU és 
Afrika között az azonnali és hosszú távú fenntartható fejlődési célok elérése, és az ennek megfelelő politika 
valamint erőforrások kialakítása érdekében egy új átfogó cselekvési keret révén;
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9. kéri az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy biztosítsák az EU nemzetközi tudományos és techno
lógiai politikája és az afrikai országok alapvető szükségletei közötti nagyobb összhangot, amely a tudomány 
és a diplomácia új, globális keretének Afrikával történő létrehozásához vezet; 

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak a Bizottságnak, a tagállamok 
parlamentjeinek, valamint az ENSZ-nek. 

Negyedik jelentés a kohézióról 

P6_TA(2008)0068 

Az Európai Parlament 2008. február 21-i állásfoglalása a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló 
negyedik jelentésről (2007/2148(INI)) 

(2009/C 184 E/14) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló negyedik jelentésre (COM(2007)0273) („negyedik 
kohéziós jelentés”), 

— tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „A legkülső régiókra vonatkozó stratégiáról: eredmények 
és kilátások” című közleményre (COM(2007)0507), 

— tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 158. és 159. cikkére, valamint 299. cikkének (2) 
bekezdésére, 

— tekintettel az EU területfejlesztési menetrendjére és a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei 
Chartára, valamint az EU területfejlesztési menetrendjének végrehajtására vonatkozó első cselekvési 
programra, 

— tekintettel az Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON) „Területi fejlődések – területi 
forgatókönyvek Európáért” című dokumentumról szóló jelentésére és az Európai Parlament „Regionális 
eltérések és kohézió: stratégiák a jövőért” című dokumentumról szóló jelentésére, 

— tekintettel a Régiók Bizottságának 2007. november 28-i (COTER-IV-011) és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság 2007. december 12-i (CESE 1712/2007), a negyedik kohéziós jelentésről szóló 
véleményére, 

— tekintettel a strukturális politikáknak az EU kohéziójára gyakorolt hatásairól és következményeiről szóló 
2007. május 23-i állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel 2007. július 12-i állásfoglalására a kohéziós politika szerepéről és hatékonyságáról a különb
ségek csökkentése tekintetében az EU legszegényebb régióiban ( 2 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére és 112. cikkének (2) bekezdésére, 

— tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Halászati 
Bizottság véleményeire (A6-0023/2008), 

A. mivel továbbra is szükséges egy átfogó európai kohéziós politika a számos európai régióban meglévő 
jelentős eltérések tartóssága, valamint a sajátos szerkezeti problémák miatt, amely helyzetet súlyosbította 
az Unió nemrég történt bővítése; 

B. mivel az EU kohéziós politikája az európai integrációs folyamat alappillére marad, és mivel fontos 
szerepet játszik a különbségek és fejlődési hiányosságok csökkentésében;
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