
38. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák a közösségi programokat nemzeti, regionális és helyi szinten 
végrehajtó köztisztviselők képzésében a nők és férfiak közötti egyenlőség szempontjának figyelembevételét; 

39. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki a lisszaboni növekedési és munkahely- 
teremtési stratégia végrehajtásának nyomon követése során használható mennyiségi és minőségi mutatókat, 
valamint megbízható, összehasonlítható és szükség esetén rendelkezésre álló, nemek szerinti statisztikákat, a 
nemi dimenzió figyelembe vétele és a politikák megfelelő végrehajtása és nyomon követése érdekében; 

40. üdvözli a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozását és az intézet döntéshozatali 
szerveként működő igazgatóság tagjainak kinevezését; ugyanakkor aggodalmának ad hangot az intézet 
igazgatójának felvétele terén mutatkozó késlekedés miatt, és sürgeti a Bizottságot, hogy orvosolja a helyzetet; 

41. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének segítségével a csat
lakozó és a tagjelölt országokból származó adatokat és statisztikákat foglalja bele a nemek közötti egyen
lőségről szóló következő éves jelentésekbe; 

42. kéri a tagállamokat, hogy a sportot és az egészséges életmódot annak figyelembe vételével népsze
rűsítsék a lakosság körében, hogy a sportban a nők részvételi aránya alacsonyabb; 

43. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek. 

Az állatok élelmiszer-ipari célú klónozása 

P6_TA(2008)0400 

Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i állásfoglalása az állatok élelmiszer-ipari célú 
klónozásáról 

(2009/C 295 E/12) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel az állatok védelméről és kíméletéről szóló jegyzőkönyv előírja, hogy a Közösségnek és a tagálla
moknak teljes mértékben figyelembe kell venniük az állatok kíméletére vonatkozó követelményeket a 
mezőgazdasági és a kutatási politika kialakítása és végrehajtása során; 

B. mivel a klónozási eljárások során a transzferált embriók és klónozott állatok túlélési aránya alacsonynak 
bizonyul, sok klónozott állat pusztul el élete korai szakaszában szív- és érrendszeri megbetegedések, 
immungyengeség, májelégtelenség, légzőszervi problémák, illetve vese- és mozgásszervi rendellenességek 
miatt; 

C. mivel az Európai élelmiszer-biztonsági hatóság 2008-as véleményében arra a következtetésre jutott, 
hogy, a klónozott állatok halálozási és megbetegedési aránya magasabb az ivaros szaporodással tenyész
tett állatokénál, és a vemhesség előrehaladott szakaszában bekövetkező vetélések és rendellenességek 
valószínűleg hatással vannak a kihordó anyaállatok egészségére; 

D. mivel a kihordó anyaállatok és a klónozott állatok szenvedésének és egészségügyi problémáinak jelenlegi 
mértéke miatt az európai etikai csoport kételyének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy erkölcsileg 
indokolt-e az élelmiszer-ipari célból folytatott állatklónozás, és nem talált olyan meggyőző erejű érveket, 
amelyek igazolnák a klónozással létrehozott állatokból és utódaikból készült élelmiszerek előállítását;
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E. mivel a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi 
irányelv ( 1 ) kimondja, hogy „tilos olyan természetes vagy mesterséges tenyésztési eljárásokat alkalmazni, 
amelyek az érintett állatok szenvedését vagy sérülését okozzák vagy okozhatják” (Melléklet, 20. 
bekezdés); 

F. mivel a klónozás jelentősen csökkentené az állatállomány genetikai sokféleségét, és így növelné az esélyét 
annak, hogy egész csordákat tüntetne el egy-egy olyan betegség, amelyre az állatok hajlamosak; 

G. mivel 2008. július 24-én az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság tudományos véleményt tett közzé az 
állatok klónozásának az élelmiszer-biztonságra, az állatok egészségére és jólétére, illetve a környezetre 
gyakorolt hatásáról, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a klónozott állatok jelentős százalé
kának egészségi állapotát és jólétét kedvezőtlen, gyakran komoly és halálos kimenetelű hatás éri; 

H. mivel, míg a klónozás elsődleges célja a gyors növekedésű vagy magas hozamú állatok sokszorosítása, 
már a hagyományos szelektív tenyésztés is lábrendellenességekhez és szív- és érrendszeri elégtelenséghez 
vezetett a gyors növekedésű sertéseknél, illetve sántasághoz, tejmirigygyulladáshoz és korai kiselejte
zéshez a magas hozamú szarvasmarháknál; és mivel a leggyorsabban növekvő és a legmagasabb hozamú 
állatok klónozása még több egészségi és jóléti problémához vezet; 

I. mivel azon túl, hogy az állatok élelmiszer-ipari célú klónozásának hatásait nem tanulmányozták még 
megfelelően, komoly veszélyt is jelent a termékek minőségén, környezetbarát elveken és a szigorú 
állatjóléti feltételek tiszteletén alapuló európai mezőgazdasági modell arculatára és lényegére; 

1. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat i) az élelmiszer-ipari célú állatklónozásnak, ii) a 
klónozott állatok vagy utódaik tenyésztésének, iii) a klónozott állatokból vagy utódaikból származó hús- 
vagy tejtermékek forgalomba hozatalának, és iv) a klónozott állatok, utódaik, továbbá a klónozott állatokból 
vagy utódaikból származó sperma és embriók, illetve a klónozott állatokból vagy utódaikból készült hús- 
vagy tejtermékek behozatalának megtiltására; figyelembe véve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az 
EGE (a Bizottságnak a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoportja) ajánlásait; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

( 1 ) HL L 221., 1998.8.8., 23. o. 

A marketing és a reklám hatása a nők és férfiak közötti egyenlőségre 

P6_TA(2008)0401 

Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i állásfoglalása a marketingnek és a hirdetéseknek a nők 
és férfiak közötti egyenlőségre gyakorolt hatásáról (2008/2038(INI)) 

(2009/C 295 E/13) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 2. cikkére, 3. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikkére, 

— tekintettel a közösségi vívmányokra a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén, 

— tekintettel az 1995. szeptember 15-én Pekingben tartott, a nőkről szóló negyedik világkonferencián 
elfogadott cselekvési tervre és a Parlament 2000. május 18-i, a pekingi cselekvési terv nyomon köve
téséről szóló állásfoglalására ( 1 ),
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( 1 ) HL C 59., 2001.2.23., 258. o. 
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