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I. ĮVADAS 

 

1. 2005 m. balandžio 15 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos septintosios bendrosios 

mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos  

(2007–2013 m.) ir pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos atominės energijos 

bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos 

programos (2007–2011 m.) 1. 

 

2. Šis pasiūlymas grindžiamas EB sutarties 166 straipsnio 1 dalimi. 

 

3. 2005 m. gruodžio 15 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė savo 

nuomonę 2. 2005 m. lapkričio 17 d. Regionų komitetas pateikė savo nuomonę 3. 

 

4. 2006 m. birželio 15 d. Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę dėl pasiūlymo 4. 

 

5. 2006 m. rugsėjo 25 d., remdamasi Sutarties 251 straipsniu, Taryba priėmė bendrąją 

poziciją dėl Europos bendrijos septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės 

plėtros ir demonstracinės veiklos programos (2007–2013 m.) 5. 

                                                 
1 Dok. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 – COM(2005) 119 galutinis. 
2 OL C 65, 2006 3 17, p. 9. 
3 OL C 115, 2006 5 16, p. 20. 
4 Žr. dok. P6_TA-PROV (2006) 0265 (dar nepaskelbta OL). 
5 Be to, Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos atominės 

energijos bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo 
veiklos programos (2007–2011 m.) teksto. Galutinis šio sprendimo ir sprendimo dėl EB 
bendrosios programos priėmimas vyks vienu metu. Teksto projektas perduotas Europos 
Parlamentui susipažinti. 
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II. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA IR PASIŪLYMO TIKSLAS 

 

a) Vadovaujantis EB sutarties XVIII antraštine dalimi (163–173 straipsniais), Bendrija 

vykdys mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą. Visų pirma: 

– remiantis EB sutarties 163 straipsnio 1 dalimi, Bendrijos tikslas – stiprinti Bendrijos 

pramonės mokslinį bei technologinį pagrindą ir skatinti pramonę tapti 

konkurencingesnę tarptautiniu mastu, kartu remiant visus mokslinius tyrimus, kurie, 

manoma, yra reikalingi pagal kitus šios Sutarties skyrius; 

– remiantis EB sutarties 165 straipsnio 1 dalimi, Bendrija ir valstybės narės savo 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą koordinuoja taip, kad nacionalinė 

politika ir Bendrijos politika būtų savitarpiškai suderintos; 

– remiantis EB sutarties 166 straipsnio 1 dalimi, visa Bendrijos mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros veikla nustatoma daugiametėje bendrojoje programoje (dabartinės 

Šeštosios bendrosios programos galiojimas baigiasi 2006 m. pabaigoje). 

 

b) 2000 m. kovo mėn. Lisabonoje, 2000 m. birželio mėn. Santa Maria de Feira ir 2001m. 

kovo mėn. Stokholme Europos Vadovų Tarybos susitikimuose buvo priimtos išvados, 

kuriose nustatytas tikslas skubiai sukurti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvę 

(EME) siekiant, kad iki 2010 m. ES taptų konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių 

ekonomika pasaulyje, turinčia daugiau ir geresnių darbo vietų bei pasižyminčia didesne 

socialine sanglauda. 2005 m. atnaujinus Lisabonos strategiją, aukšto lygio nepriklausomų 

ekspertų grupės, kuriai pirmininkavo Esko Aho ir kuriai įgaliojimus suteikė Hampton 

rūmuose susitikę Europos valstybių ir vyriausybių vadovai, ataskaitoje buvo patvirtintas 

strategijos pagrįstumas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityje. 

 

Šiuo pagrindu Komisija pasiūlė, kad siekiant Sutartyje nustatytų tikslų ir sustiprindama 

Lisabonos procesą padėdama sukurti EME bei sudarydama sąlygas atviram koordinavimui, 

kad vykdant mokslinių ir technologinių tyrimų veiklą būtų tinkamai bendradarbiaujama 

nacionaliniu ir europiniu lygiu, Septintoji bendroji programa turėtų pasižymėti šiomis 

naujomis savybėmis: 
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– dėmesio sutelkimas į atrinktus teminius prioritetus, pagal kuriuos Bendrijos veiksmai gali 

sukurti didžiausią įmanomą pridėtinę vertę, ir kai tam tikrais deramai pagrįstais atvejais 

pagal bendras technologijų iniciatyvas galėtų būti remiama ilgalaikė strateginė mokslinių 

tyrimų darbotvarkė; 

– parama nežinomų sričių moksliniams tyrimams, mokslininkų iniciatyva vykdomiems 

pagrindiniams moksliniams tyrimams, kuriuos atlieka geriausių Europoje mokslinių tyrimų 

grupės, sukuriant nepriklausomą Europos mokslinių tyrimų tarybą; 

– geresnis švietimas ir mokymas mokslinių tyrimų srityje, palankesnės galimybės dalyvauti 

moksliniuose tyrimuose ir didesnis mokslo darbuotojų indėlio siekiant visuomenės tikslų 

pripažinimas stiprinant žmogiškųjų išteklių politiką pagal bendrąją programą, remiantis 

naudinga patirtimi, įgyta įgyvendinant Marie Curie veiksmus pagal ankstesnes bendrąsias 

programas; 

– Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros panaudojimo ir plėtros optimizavimas; 

inovacinių MVĮ pajėgumų bei jų sugebėjimo gauti naudą iš mokslinių tyrimų stiprinimas; 

moksliniais tyrimais užsiimančių grupių plėtros rėmimas; mokslinių tyrimų potencialo 

realizavimas konvergencijos tikslui priskiriamuose ir atokiausiuose ES regionuose; mokslo 

ir visuomenės suartinimas bei parama mokslinių tyrimų politikos nuosekliam plėtojimui 

Bendrijos ir nacionaliniu lygiu; 

– Jungtinio mokslinių tyrimų centro pagrindinio vaidmens stiprinimas teikiant į vartotojo 

poreikius orientuotą mokslinę ir technologinę paramą kuriant, plėtojant, įgyvendinant ir 

stebint Bendrijos politiką bei veikiant kaip ES nepriklausomam informacijos apie mokslą ir 

technologijas centrui konkrečios jo kompetencijos srityse; 

– įgyvendinimo priemonių supaprastinimas ir racionalizavimas remiantis patobulintomis 

valdymo procedūromis. 

 

III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ 

 

A. Bendros pastabos 

 

Tarybos bendrojoje pozicijoje pakankamai atspindėtas Komisijos pasiūlymas ir Europos 

Parlamento nuomonė struktūros, mokslinio ir technologinio turinio, bendrosios programos 

įgyvendinimo priemonių bei finansavimo sumos ir jos orientacinio paskirstymo klausimais. 
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Nagrinėdama Komisijos pasiūlymą, Taryba siekė atsižvelgti į kuo daugiau Europos 

Parlamento pakeitimų, kad būtų pakankamai atspindėtas dviejų teisėkūros institucijų 

sutarimas, tuo pačiu metu išlaikant Komisijos pasiūlymo esmę. Šiuo tikslu Taryba laikėsi tam 

tikrų pagrindinių principų: 

 

1) pripažinimas, kad bendroji programa yra svarbiausių Bendrijos tikslų įgyvendinimo 

priemonė, atsižvelgiant į tai, kad Europos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

pastangų didžiąją dalį nacionaliniu lygiu finansuoja valstybės narės; 

 

2) poreikis sutelkti Bendrijos mokslinių tyrimų pastangas, kuriomis būtų sukurta 

pakankama vertinga kompetencija bei Europos pridėtinė vertė, užtikrinant, kad 

atitinkamose atrinktų Bendrijos mokslinių tyrimų teminėse srityse būtų atliekama 

pakankamai nuodugnių mokslinių tyrimų; 

 

3) poreikis sustiprinti pastangas, sutelktas pagrindinėse mokslinių tyrimų srityse, lanksčiai 

remiant Bendrijos politiką ir sudarant sąlygas reaguoti į naujus mokslo ir technologinius 

poreikius sparčiai besivystančioje mokslinių tyrimų srityje, nustatant tinkamus tokio 

lankstumo kriterijus, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas; 

 

4) poreikis įgyvendinti bendrąją programą naudojant priemones, kuriomis galima sukurti 

pakankamą vertingą kompetenciją bei Europos pridėtinę vertę mokslinių tyrimų 

veikloje, garantuojant sklandų perėjimą nuo Šeštosios bendrosios programos ir 

užtikrinant galimybę visoms suinteresuotoms šalims ir (arba) subjektams dalyvauti 

Bendrijos moksliniuose tyrimuose, jei tenkinamas mokslinės kompetencijos kriterijus; 

 

5) poreikis didesnę reikšmę teikti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei visais lygiais, 

įskaitant labai sustiprintą paramą MVĮ moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai 

bei ilgalaikėms strateginėms mokslinių tyrimų darbotvarkėms visos pramonės 

sektoriuose, pvz., apibrėžtoms pagal Europos technologijų platformas ir, keletu 

rūpestingai parinktų atvejų, kuriant bendras technologijų iniciatyvas; 



 
12032/2/06 REV 2 ADD 1    6 
 DG C II  LT 

6)  aiškumo poreikis, visų pirma pasiekiant būtiną mokslinio bei technologinio turinio ir 

finansavimo išsamumą, atsižvelgiant į tai, kad bendroji programa privalo būti 

įgyvendinta vykdant specialias programas, kuriose dėl jų pobūdžio bus nustatytos 

išsamesnės įgyvendinimo sąlygos. 

 

 

B. Konkrečios pastabos 

 

1. Pagrindiniai Komisijos pasiūlymo pakeitimai 

 

a) Etikos klausimai 

 

Etikos klausimais Taryba pritarė Europos Parlamento pirmuoju svarstymu priimtoje 

nuomonėje pasiūlytai krypčiai: sprendimo dėl Septintosios bendrosios mokslinių 

tyrimų programos 6 straipsnyje dabar aiškiai išdėstytos su Septintąja Bendrąja 

programa susijusios etikos taisyklės ir visų pirma taisyklės dėl embrionų 

kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų. Be to, Komisija aiškiai pareiškė, kad ji toliau 

laikysis Šeštosios bendrosios programos metu priimtos praktikos ir pagal bendrąją 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programą Bendrijos parama nebus 

teikiama veiklai, kurios metu naikinami žmogaus embrionai, įskaitant atvejus, kai 

siekiama įsigyti kamieninių ląstelių. 

 

b) Mokslinis ir technologinis turinys 

 

i.  Bendradarbiavimas 

 

Išlaikydama Komisijos pasiūlymo teminių prioritetų mokslinio ir technologinio 

turinio esmę, Taryba, atsižvelgdama į Europos Parlamento pakeitimus, aiškiau 

išdėstė ir praplėtė tam tikrų prioritetų taikymo sritį: 
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− nustatė ne devynis, o dešimt prioritetų, nuo kosminės erdvės mokslinių tyrimų 

atskirdama su saugumu susijusius mokslinius tyrimus; 

− ypatingas dėmesys bus skiriamas veiksmingo teminių sričių koordinavimo 

užtikrinimui ir teminėms sritims priklausančioms prioritetinėms mokslo sritims, 

pavyzdžiui, moksliniams tyrimams miškininkystės srityje, kultūros paveldui, jūrų 

mokslams ir technologijoms; 

− siekiant remti mokslinius tyrimus, kurių tikslas – nustatyti ar toliau tirti naujas 

mokslo ir technologijų galimybes tam tikroje srityje, taip pat derinant jas su 

kitomis atitinkamomis sritimis ir dalykais, būsimų bei naujų technologijų ir 

nenumatytų politikos poreikių klausimai bus sprendžiami atvirai ir lanksčiai, 

teikiant konkrečią paramą neplanuotiems mokslinių tyrimų pasiūlymams, įskaitant 

bendrus kvietimus teikti pasiūlymus, kad būtų brandinamos naujoviškos idėjos ir 

radikaliai naujos panaudojimo galimybės bei nagrinėjamos naujos galimybės 

mokslinių tyrimų planuose, visų pirma tos, kurios gali atverti kelią svarbiems 

atradimams; 

− pirmenybė bus teikiama žinių platinimui ir perdavimui, kad pramonės atstovai, 

politikos kūrėjai ir visuomenė galėtų geriau pasinaudoti rezultatais, atitinkamus 

apribojus taikant saugumo temai dėl šiai veiklai būdingų konfidencialumo 

aspektų; 

− ypatingas dėmesys bus skiriamas tinkamam MVĮ dalyvavimui užtikrinti. Šiuo 

tikslu ir iš esmės atsižvelgiant į Europos Parlamento nuomonę, bus siekiama ne 

mažiau kaip 15 % programos dalyje „Bendradarbiavimas“ numatytų lėšų skirti 

MVĮ. Be to, Taryba pripažino Europos technologijų platformų vaidmenį, tačiau 

nepasiūlė joms tiesioginio finansavimo manydama, jog šiam tikslui pasiekti 

tikslingiau laikytis projektais grindžiamo požiūrio; 

− Taryba pritarė Europos Parlamento pakeitimui, kuriuo nustatomi papildomi 

bendrų technologijų iniciatyvų (BTI) sukūrimo kriterijai. Todėl būtina aiškiai 

apibrėžti BTI pobūdį, visų pirma klausimais, susijusiais su finansiniais 

įsipareigojimais, dalyvių įsipareigojimų trukme, prisijungimo prie sutarčių ir 

pasitraukimo taisyklėmis bei intelektinės nuosavybės teisėmis. Be to, bus dedama 

daug pastangų siekiant užtikrinti skaidrų jų veikimą ir tai, kad skirdama Bendrijos 

finansavimą BTI laikytųsi kompetencijos ir konkurencijos principų; 
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– apsvarsčius pirmąjį prioritetą (Sveikata), atsižvelgiant į Europos Parlamento 

pareikštą susirūpinimą, buvo pritarta platesnei mokslinių tyrimų sričiai, visų pirma 

tam, kad ji apimtų postgenominius mokslinius tyrimus; naujas regeneracinės 

medicinos prevencines priemones; naujus rezultatų pateikimo metodus; sudėtingų 

sistemų modeliavimą; su senėjimu susijusius susirgimus, įskaitant demenciją; 

hepatitą C ir galimas naujas epidemijas, pvz., SŪRS; reumatoidines bei raumenų ir 

skeleto ligas; paliatyvios medicinos aspektus; pacientų saugumą ir geresnį vaistų 

panaudojimą, įskaitant farmakologinio budrumo aspektus bei moksliškai išbandytus 

papildomus bei alternatyvius vaistus; sveikatos priežiūros sistemų mokslinius 

tyrimus, įskaitant slaugos namuose strategijas bei įvairių intervencijų išlaidų, 

veiksmingumo ir naudingumo įvertinimą; gyvenimo būdo ir aplinkos veiksnių 

mokslinius tyrimus bei jų sąveiką su gydymu; 

− apsvarsčius antrąjį prioritetą (maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos), buvo 

išplėstas tikslas, kad jis apimtų aplinkosaugos problemas, akvakultūrą, pakrančių 

vietovių aspektus ir vartotojų konkrečių mitybos poreikių tenkinimą. Praplėsta 

veiklos sritis apima bioinformatiką, biologinės įvairovės tvarų naudojimą, iš žemės 

gaunamus biologinius išteklius, įskaitant dirvožemio derlingumą, augalų sveikatą, 

epidemiologinius tyrimus, su gyvūnų pašarais susijusias ligas ir kitas maisto 

gamybos tvarumui ir saugumui kylančias grėsmes, įskaitant klimato kaitą; 

atsižvelgiant į Parlamento nuomonę, buvo pabrėžtas žuvininkystės vaidmuo; 

− apsvarsčius trečiąjį prioritetą (informacinės ir ryšių technologijos), remiantis 

Europos Parlamento pasiūlytais pakeitimais, jis buvo sustiprintas, kad apimtų 

produktų, paslaugų ir procesų inovacijas bei kūrybingumą; skaitmeninio atotrūkio ir 

socialinės atskirties sumažinimą; specialių poreikių turinčių žmonių, įskaitant 

senėjančius gyventojus, poreikius; valdymo ir vystymosi procesų prieinamumo ir 

skaidrumo skatinimą; mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros valdymą ir ryšių 

palaikymą šioje srityje; novatoriškus didelės vertės IRT produktus ir paslaugas; IRT 

mokslinių tyrimų veiklą, grindžiamą „atviro šaltinio“ vystymo modeliu; įvairias 

eksploatavimo kryptis ir verslo modelius, kurie būtų IRT mokslinių tyrimų 

rezultatas; fotoniką; Laisvą, libre, atviro šaltinio programinę įrangą (FLOSS); 

tvarumo klausimus elektronikos srityje; kvantinių efektų panaudojimą; saugojimą; 

matematiką; bendradarbiavimą gamtos srityje; nuostatų dėl sveikatos priežiūros 

tobulinimą; informacijos apie sveikatą terpę žinioms valdyti; ekologinius mobilumo 

aspektus; interaktyvaus skaitmeninio turinio prieinamumą; 
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− mokslinių išteklių ir priemonių prieinamumą ir naudojimą ilgą laiką 

daugiakultūrėje aplinkoje; galimybių mažų ir vidutinių organizacijų bei 

bendruomenių savarankiškumui suteikimą; tradicines pramonės šakas ir 

optimizavimą. Be to, priešingai nei numatyta pirminiame Komisijos pasiūlyme, 

būsimų ir naujų technologijų moksliniai tyrimai tapo ne tik vienos šio prioriteto 

veiklos, bet visos šio prioriteto veiklos neatskiriama dalimi; 

− apsvarsčius ketvirtą prioritetą (nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos), jo loginis pagrindas buvo išplėstas, kad apimtų 

energijos gamybą, energetiką, keramiką ir nanomediciną. Veikla buvo išplėsta, 

kad apimtų pagrindinių medžiagų ir sudėtinių dalių gamybą; nanometrines 

precizines sudedamąsias dalis; stebėseną ir sensorinę kontrolę; nanokomponentus; 

geotechnologijas ir optines technologijas; avalynę ir plieną; 

− apsvarsčius penktąjį prioritetą (energetika), jo loginis pagrindas ir veikla buvo 

patikslinta, kad apimtų tinkamų ir savalaikių sprendimų dėl energetikos sistemų 

nustatymą atsižvelgiant į tradicinių naftos bei gamtinių dujų išteklių baigtinį 

pobūdį; piliečiams ir pramonei prieinamas energijos kainas; nuorodą į 2005 m. ir 

2006 m. Žaliąsias knygas 6, Europos kaip pasaulinio lyderio vaidmenį daugelio 

energijos gamybos ir energijos efektyvumo technologijų srityje; elektros energijos 

gamybą iš atliekų; kuro gamybą iš biomasės ir atliekų; saugojimą; anglies 

dioksido išmetimą kompensuojančio kuro paskirstymą ir naudojimą, visų pirma 

biokuro elektros energijos gamybai paskirstymą ir naudojimą; veiksmingas ir 

ekonomiškas elektros energijos ir (arba) šilumines elektrines, kuriose beveik 

nebūtų išmetama teršalų ir kurios visų pirma turėtų požemines saugyklas; kitų 

kietojo kuro konversijos technologijų, kurias taikant taip pat sukuriami antrinės 

energijos nešėjai bei gaminamas skystasis ir dujinis kuras, kūrimą ir 

demonstravimą; energijos saugojimo galimybių plėtojimą; tolesnį pastatuose ir 

transporto srityje vartojamos galutinės ir pirminės energijos taupymą; naujų ir 

atsinaujinančiosios energijos technologijų naudojimą bei energijos paklausos 

valdymo priemones bei mechanizmus; mokslinę paramą politikos vystymui. Be 

to, aptariant poligeneravimo klausimą, buvo nutarta šiame etape dėl ribotų išteklių 

priskirti jį Energijos efektyvumo ir taupymo veiklai, o ne įrašyti jį kaip atskirą 

veiklos rūšį, kaip siūlė Europos Parlamentas. 

                                                 
6 2005 m. Žalioji knyga dėl energijos efektyvumo (COM (2005) 265), 
 2006 m. Žalioji knyga dėl Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir saugios energetikos 

strategijos (COM (2006) 105). 
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− apsvarsčiusi šeštąjį prioritetą (aplinka, įskaitant klimato kaitą), laikydamasi 

Europos Parlamento pozicijos, Taryba išplėtė jo tikslą, kad jis apimtų klimatą ir 

aplinkai keliamų pavojų pritaikymą, bei loginį pagrindą, į jį įtraukdama statybą ir 

žuvininkystę, nuorodas į JT bendrąją klimato kaitos konvenciją ir JT konvenciją 

dėl kovos su dykumėjimu bei Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių 

teršalų;  taip pat aplinkosaugos technologijų poveikį tvariam vartojimui ir 

gamybai;  gamtos paveldą ir didesnį konkurencingumą kartu užtikrinant tvaresnę 

ateitį būsimosioms kartoms. Buvo patikslinta veiklos sritis, jog būtų aišku, kad ji 

apima poliarinius regionus; pasaulinę ir regioninę sąveiką; atmosferą, kylančio 

jūros lygio poveikį pakrančių teritorijoms ir ypač jautrioms teritorijoms; 

prognozavimo tobulinimą; sausras, miškų gaisrus, nuošliaužas, griūtis ir kitus su 

klimato nelaimėmis susijusius ekstremalius įvykius; su geologiniais pavojais ir 

klimatu susijusių nelaimių poveikį, valdymo strategijų tobulinimą, taip pat šių 

strategijų tobulinimą laikantis įvairius pavojus apimančio požiūrio; invazinių 

svetimų rūšių kontrolę; lagūnas; kraštovaizdžio išsaugojimą; tvarius produktus; 

kultūros paveldo, įskaitant žmonių gyvenamąsias erdves, apsaugą, išsaugojimą ir 

stiprinimą,  alternatyvias bandymų strategijas, visų pirma taikant pramoninių 

cheminių medžiagų bandymo metodus nenaudojant gyvūnų; trečiųjų šalių 

įvertinimo priemones; gamtinių išteklių įvertinimą, naudojimą ir valdymą bei 

įvairų stebėjimo mastą; 

− apsvarsčius septintąjį prioritetą (transportas, įskaitant aeronautiką), jis buvo 

patobulintas, kad apimtų naudą visiems piliečiams; transporto svarbą aplinkai; 

vandens transporto sąveiką ir intermodalumą; įvairų mažesnio dydžio transporto 

priemonių naudojimą; novatorišką priežiūrą; remontą ir kapitalinį remontą; 

prieinamus technologijų derinius; tvarų sausumos transportą; vandenilio ir kuro 

elementų naudojimą transporto srityje atsižvelgiant į ekonominio efektyvumo ir 

energijos efektyvumo aspektus; logistiką; mažiau taršias transporto priemones; 

infrastruktūros priežiūrą ir EGNOS; 

− aštuntasis prioritetas (socialiniai bei ekonomikos mokslai ir humanitariniai 

mokslai) buvo išplėstas, kad apimtų demografinius pokyčius; kultūros, mokslo ir 

technologijų bei lyčių lygybės sritis reguliuojančių priemonių nustatymą; 



 
 
 

 
12032/2/06 REV 2 ADD 1    11 
 DG C II  LT 

nematerialias prekes; regioninę sanglaudą;  Europos politikos ir teisės aktų socialinį bei 

ekonominį poveikį; profesinės veiklos ir šeimyninio gyvenimo suderinimą; negalios 

klausimus; nelygybės atvejus; etinį ir religinį pliuralizmą; besivystančius regionus; 

taikos puoselėjimą;  išplėstos ES tolesnį vystymąsi; pilietinės visuomenės vaidmenį ir 

žinių skleidimą; 

− apsvarsčius devintąjį prioritetą (kosminė erdvė), jo loginis pagrindas buvo išplėstas, kad 

apimtų miškininkystę; sveikatos apsaugą; technologijų naudojimo kitose srityse poveikį 

ir aukšto technologinio lygio visuomenei būtinas kosminės erdvės priemones; 

veiksmingą kosminės erdvės priemonių panaudojimą suderinant su in situ priemonėmis, 

įskaitant orlaiviuose įrengtas priemones ir ekonomiškai efektyvias misijas. veikla buvo 

išplėsta, kad apimtų in situ stebėseną;  paramą Pasaulinės aplinkos ir saugumo 

stebėjimo sistemos (GMES) duomenų (gautų iš palydovų ir in situ komponentų, 

įskaitant antžeminius, laivuose ir orlaiviuose įrengtus komponentus) integravimui ir 

suderinimui; su kosmine erdve susijusių sistemų, skirtų rizikos prevencijai ir valdymui 

bei visiems nepaprastosios padėties atvejams kūrimą stiprinant šių sistemų 

suderinamumą su nekosminėmis sistemomis; didžiausią mokslinės pridėtinės vertės 

užtikrinimą pasinaudojant EKA ar nacionalinių kosmoso agentūrų iniciatyvų kosminės 

erdvės tyrimo srityje sinergija ir geresnių galimybių gauti šiuos mokslinius duomenis 

sudarymą; pastangų derinimą siekiant sukurti kosminėje erdvėje esančius teleskopus ir 

detektorius bei analizuoti kosminės erdvės mokslinius duomenis ir biomediciną; 

− apsvarsčius dešimtąjį prioritetą (saugumas), buvo išplėstas jo tikslas, kad apimtų 

stichines nelaimes ir privatumą. Išplėtus loginį pagrindą, į jį įtraukta parama Bendrijos 

politikai sveikatos apsaugos srityje ir akcentuoti su saugumu susiję moksliniai tyrimai, 

skirti Europos pajėgumams, susijusiems su grėsmių ir incidentų stebėjimu, informacijos 

ir žinių apie juos platinimu bei sistemomis, skirtomis geriau įvertinti ir kontroliuoti 

padėtį pasitelkiant veiksmingiau naudojamas IRT sistemas skirtingų operacijų srityse. 

Veikla buvo išplėsta, kad apimtų greito identifikavimo metodus; saugumo atkūrimą 

krizių atvejais; įvairių nepaprastosios padėties valdymo operacijų apžvalgos ir rėmimo 

numatymą; saugumo sistemų sujungiamumą; žvalgybą, informacijos rinkimą ir civilinę 

saugą; į misiją orientuotus mokslinius tyrimus, susijusius su kultūriniais, socialiniais, 

politiniais ir ekonominiais saugumo aspektais, žmogiškųjų vertybių vaidmenį ir 

politikos formavimą, psichologiją ir terorizmo socialinę aplinką. 
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ii. Idėjos 

Taryba laikėsi Europos Parlamento pozicijos, kad sudarytų sąlygas greitai sukurti 

Europos mokslinių tyrimų tarybą (EMTT), sudarytą iš nepriklausomos mokslo 

tarybos ir turinčią tam tikslui skirtą įgyvendinimo struktūrą. Remdamasi EP 

pakeitimais, Taryba taip pat dar labiau išplėtė tekstą, kad užtikrintų, jog EMTT 

valdymas bus pavestas tam tikslui pasamdytam personalui; mokslo taryba 

atspindės mokslinių tyrimų sričių įvairovę ir jos nariai bus skiriami ketverių metų 

kadencijai, kurią bus galima pratęsti vieną kartą taikant rotacijos sistemą; mokslo 

taryba taip pat parengs bendrą mokslo strategiją, turės visus įgaliojimus, susijusius 

su sprendimais dėl finansuotinų mokslinių tyrimų rūšies ir parengs elgesio 

kodeksą, inter alia apimantį interesų konflikto išvengimo klausimus; EMMT 

administracinės ir personalo išlaidos atitiks taupaus ir ekonomiškai efektyvaus 

valdymo principus; Komisija užtikrins, kad EMTT laikytųsi mokslinės 

kompetencijos, autonomiškumo, veiksmingumo bei skaidrumo principų, ir 

parengs metinį pranešimą apie EMTT veiklą ir tikslų įgyvendinimą bei pateiks jį 

Europos Parlamentui ir Tarybai; EMTT galės vykdyti autonomiškus strateginius 

tyrimus, skirtus savo veiklai rengti ir remti. 

 

Tačiau Taryba nusprendė laikytis lankstesnio požiūrio dėl EMMT struktūros nei 

Europos Parlamentas. Todėl sprendimas dėl galimo EMMT struktūros pakeitimo 

turėtų būti priimtas tik atlikus tarpinį bendrosios programos įvertinimą, kurį 

numatoma atlikti ne vėliau kaip 2010 m., ir remiantis šio įvertinimo rezultatais 

bus atlikta nepriklausoma EMMT struktūrų peržiūra, kurios metu remiantis 

mokslinės kompetencijos, autonomiškumo, veiksmingumo ir skaidrumo kriterijais 

bus nuodugniai išnagrinėti struktūrų, pvz., vykdomosios agentūros arba Sutarties 

171 straipsniu grindžiamos struktūros, privalumai ir trūkumai. 
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iii. Žmonės 

Taryba pritarė didžiajai daugumai Europos Parlamento pakeitimų. Dabar šioje 

programoje yra nuoroda į rėmimąsi patirtimi, įgyta įgyvendinant Marie Curie 

veiksmus pagal ankstesnes bendrąsias programas, ir jų poveikį Europos mokslinių 

tyrimų erdvei; konkrečiai jauniems žmonėms skirtą mokymą; aktyvesnį mokslo 

darbuotojų moterų dalyvavimą; atvirą Europos mokslo darbuotojų rinką, kurioje 

nėra jokios formos diskriminacijos; specialias priemones, skirtas skatinti 

pradedančiuosius mokslo darbuotojus ir remti juos ankstyvame karjeros etape, bei 

„protų nutekėjimo“ mažinimo priemones; kompetencijos centrų skatinimą visoje 

Europos Sąjungoje; sinergiją su kitomis Bendrijos politikos kryptimis bei 

mokslinių ir bendrųjų įgūdžių, įskaitant susijusius su technologijų perdavimu ir 

verslumu, stiprinimą. 

 

iv. Pajėgumai 

 

Iš esmės pritardama Komisijos pasiūlymui, nuoseklų politikos plėtojimą Taryba 

nusprendė įtraukti kaip atskirą pagal šią Bendrosios programos dalį vykdomos 

veiklos rūšį, o ne kaip programoje „Pajėgumai“ nurodytą kitos rūšies horizontalią 

veiklą. 

 

Atsižvelgdama į Europos Parlamento pakeitimus, Taryba dar patikslino tam tikras 

veiklos sritis: 

– pagal „mokslinių tyrimų infrastruktūros“ tikslą šiuo metu numatomas 

Europos mokslinių tyrimų erdvės sukūrimas. Buvo patikslinta su esama 

infrastruktūra susijusios veiklos sritis, į ją įtraukiant galimybes naudotis 

aukštos kokybės mokslinių tyrimų infrastruktūra, įskaitant pramonės ir MVĮ 

mokslo darbuotojus; visuotinių galimybių susijungti raidą ir vystymąsi; 

atvirus tarpusavio sąveikos standartus. Naujos infrastruktūros srityje 

Bendrijos veikla turėtų daugiausia apimti parengiamuosius etapus, nes 

plėtojant ir finansuojant infrastruktūrą pagrindinį vaidmenį ir toliau atliks 

valstybės narės. Taryba išplėtė finansavimo kriterijų sąrašą, į jį įtraukdama 

įnašus į technologinės plėtros pajėgumus ir „moksliniais tyrimais paremtų 

kompetencijos grupių“ kūrimą bei galimybę naudoti EIB paskolas ir 

struktūrinius fondus; 
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– svarstydama dalį „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“, Taryba laikėsi Europos 

Parlamento pozicijos įtraukti atotrūkio tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų 

panaikinimą; geresnį mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimą; mokslinių 

tyrimų atlikėjus; Konkurencingumo ir inovacijų programos bei kitų 

Bendrijos programų papildomumą; atsižvelgiant į Europos Parlamento 

pakeitimą, buvo įtrauktas apdovanojimų už nacionalinius atradimus 

rėmimas, tačiau jo taikymo sritis buvo apribota ir apima tik pasiūlymų dėl 

veiksmų pagal dalį „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ rengimą, kadangi 

Taryba nusprendė, jog daugiausia dėmesio turėtų būti neabejotinai skirta 

mokslinių tyrimų projektų rėmimui; 

– Taryba išplėtė dalies „Žinių regionai“ taikymo sritį, į ją įtraukdama 

palankesnių sąlygų sudarymą prie Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo 

prisidedančių regioninių grupių formavimuisi ir kūrimui; skatinimą kurti 

žinių regionus; santykius su struktūriniais fondais bei sinergiją su Bendrijos 

ir atitinkamomis nacionalinėmis bei regioninėmis programomis; 

– patikslinta dalies „Mokslinių tyrimų potencialas“ veikla, į ją įtraukiant 

sinergiją su Konkurencingumo ir inovacijų programa siekiant paskatinti 

MTTP komercinį pobūdį regionuose bendradarbiaujant su pramonės 

įmonėmis; 

– Taryba išplėtė dalies „Mokslas visuomenėje“ veiklą, į ją įtraukdama 

priemones, kuriomis siekiama, kad mokslo leidiniai būtų prieinamesni 

visuomenės nariams, pageidaujantiems su jais susipažinti; moterų vaidmens 

moksliniuose tyrimuose ir moksliniuose sprendimų priėmimo organuose 

skatinimą; atviros aplinkos, žadinančios jaunų žmonių susidomėjimą 

mokslu, sukūrimą; jaunų žmonių skatinimą visapusiškai dalyvauti 

mokslinėje veikloje; mokslo pasaulio ir plačiosios visuomenės tarpusavio 

bendravimo ir tarpusavio supratimo skatinimą; geresnį mokslinio darbo 

pristatymą; paramą mokslo leidiniams; 
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– dalyje „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ Taryba numatė, kad šiuo 

metu INTAS vykdoma veikla, kuri bus užbaigta iki 2006 m. pabaigoje, bus 

įtraukta į šią programą ir į specialiąsias programas „Bendradarbiavimas“ ir 

„Žmonės“. Taryba taip pat išplėtė šios dalies tikslą, į jį įtraukdama 

palankesnių sąlygų ryšiams su partneriais trečiosiose šalyse sudarymą 

siekiant užtikrinti geresnes galimybes dalyvauti kitose pasaulio vietose 

vykdomuose moksliniuose tyrimuose; veikla taip pat apims konkrečius 

abipusio intereso bendradarbiavimo veiksmus. 

 

v. Nebranduolinė Jungtinio tyrimų centro veikla 

Taryba patikslino loginį pagrindą, į jį įtraukdama pagal šią dalį vykdomų veiksmų 

derinimą su moksliniais tyrimais, vykdomais pagal specialiosios programos 

„Bendradarbiavimas“ temas, siekiant išvengti sutapimų ir dubliavimo. Buvo 

išplėstos veiklos sritys, į jas įtraukiant mokslinę ir techninę paramą kuriant rizikos 

vertinimo ir valdymo procedūras, kurios būtų naudojamos Europos sprendimų 

priėmimo procese; patirtį ir vaidmenį Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėjimo 

sistemos (GMES) mokslinių tyrimų veikloje bei kuriant naujas šios srities 

taikomąsias programas; alternatyvių strategijų kūrimą ir patvirtinimą, visų pirma 

metodus, pagal kuriuos nenaudojami gyvūnai, visose atitinkamose mokslinių 

tyrimų srityse. 

 

c) Bendra suma ir lėšų paskirstymas 

 

Atsižvelgiant į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sudarytą Tarpinstitucinį 

susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 7, iš pradžių 

pasiūlytas 72,726 milijonų eurų Septintosios bendrosios programos biudžetas turėjo 

būti sumažintas išlaikant atitinkamą dėmesį ir kritinį kiekį. Taryba, laikydamasi 

Europos Parlamento nuomonės, paliko Komisijos iš dalies pakeistą pasiūlymą dėl 

didžiausios bendros 50,521 milijonų eurų sumos. Tačiau Taryba pasiūlė šios sumos 

paskirstymo pakeitimus: 

                                                 
7 OL C 139, 2006 6 14. 



 
 
 

 
12032/2/06 REV 2 ADD 1    16 
 DG C II  LT 

 

– svarstydama programą „Bendradarbiavimas“ Taryba atsižvelgė į Europos 

Parlamento pakeitimus, padarytus siekiant padidinti finansavimą teminėms 

sritims, kurios gali ypač prisidėti prie Europos konkurencingumo sustiprinimo, 

visų pirma pirmajam (sveikata), penktajam (energetika) ir aštuntajam (socialiniai 

bei ekonomikos mokslai ir humanitariniai mokslai) prioritetams, tačiau ne tokia 

pačia apimtimi. Saugumo ir kosminės erdvės temą suskirsčius į du atskirus 

prioritetus, Taryba nusprendė saugumo prioritetui skirti 80 milijonų eurų mažiau 

nei kosminės erdvės prioritetui, kadangi, jos nuomone, Bendrijos kompetencija 

šioje srityje ir toliau yra ribota; 

 

– Svarstydama dalį „Pajėgumai“, Taryba laikėsi Europos Parlamento pozicijos 

sumažinti siūlomą mokslinių tyrimų infrastruktūrai skirtą finansavimą ir 

atitinkamai labai padidinti MVĮ skirtiems moksliniams tyrimams numatytą 

finansavimą. Vis dėlto, Tarybos nuomone, dalyje „Pajėgumai“ numatyta veikla 

yra esminis bendrosios programos elementas, kadangi šia veikla prisidedama 

prie Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumų pagrindinių aspektų; todėl 

šiai veiklai numatytas finansavimas buvo sumažintas ne tiek daug, kiek numatė 

Europos Parlamentas; 

 

– svarstydama dalis „Idėjos“ ir „Žmonės“, Taryba paliko Komisijos pasiūlytą 

finansavimą ir neatsižvelgė į Europos Parlamento pakeitimus, kuriuose abiem 

Bendrosios programos dalims skirtas finansavimas buvo padidintas sumažinant 

daliai „Pajėgumai“ numatytą finansavimą. 

 

2. Tarybos pozicija dėl Europos Parlamento pakeitimų 

 

Į Tarybos bendrąją poziciją buvo visiškai, iš esmės ar iš dalies įtraukta dauguma 

Europos Parlamento pakeitimų (232 iš 326 pasiūlytų pakeitimų), kai kuriuos iš jų šiek 

tiek pakeitus arba įrašius kitoje vietoje ir dažnai laikantis Komisijos pakeistame 

pasiūlyme pateiktos formuluotės, kaip nurodyta pirmiau. 
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a) Į Tarybos bendrąją poziciją visiškai arba iš esmės įtraukti šie pakeitimai: 

 

– 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 88, 

93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 174, 180, 

181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 221, 224, 225, 

226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 246, 251, 256, 262, 

264, 266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 309, 324; 

 

b) Į Tarybos bendrąją poziciją iš principo arba iš dalies įtraukti šie pakeitimai: 

 

– 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94, 96, 

98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 122, 

123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 

185, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

210, 211, 213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 253, 255, 257, 

268, 269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 

315, 334, 350, 351, 359, 361, 362; 

 

c) Taryba, pritardama Komisijai, neįtraukė šių pakeitimų: 

 

– 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 

62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 134, 135, 

139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 212, 217, 218, 

219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 

271, 277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 

312, 314, 320, 347, 349, 360. 
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IV. IŠVADA 

 

Rengdama bendrąją poziciją, Taryba visapusiškai atsižvelgė į Komisijos pasiūlymą ir Europos 

Parlamento pirmuoju svarstymu priimtą nuomonę. Siekiant atsižvelgti į pagrindinius Europos 

Parlamentui susirūpinimą keliančius klausimus, į bendrąją poziciją buvo visiškai ar iš dalies 

įtraukta daug pakeitimų. Tarybos nuomone, ši bendroji pozicija yra gerai suderintas tekstas, 

todėl ji tikisi konstruktyvių diskusijų su Europos Parlamentu siekiant skubiai priimti 

Septintąją bendrąją programą ir jos įgyvendinimo priemones (t.y. dalyvavimo taisykles, 

specialiąsias programas). 

 

 

_______________________ 
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VOKIETIJOS PAREIŠKIMAS 

 

„Vokietija palankiai vertina Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, nes ji yra svarbi 

priemonė, skirta sustiprinti Bendrijos mokslinį ir technologinį pagrindą bei skatinti jos 

konkurencingumą svarbiose teminėse srityse. 

 

Siekiant užtikrinti žmogaus orumo ir teisės gyventi apsaugą, būtina visapusiškai saugoti žmogaus 

gyvybę nuo pat jos užsimezgimo momento. Todėl Europos Sąjunga, remdama mokslinius tyrimus, 

neturėtų teikti paskatų embrionams naikinti. 
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Todėl Vokietija palankiai vertina Europos Komisijos deklaraciją, kurioje teigiama, kad reikia tęsti 

6BP praktiką ir nesiūlyti kompetentingam Reguliavimo komitetui pagal 7BP finansuoti projektus, 

kuriuose numatomas žmogaus embrionų naikinimas. 

 

Nors ir manydama, jog nuostatos dėl žmogaus embrionų ir žmogaus embriono kamieninių ląstelių 

mokslinių tyrimų vis dar yra nepakankamos, Vokietija pritaria Septintajai bendrajai mokslinių 

tyrimų programai, kadangi ji yra išskirtinai svarbi Europos mokslinių tyrimų ir Europos Sąjungos 

socialiniam vystymuisi. Pareikšdama pritarimą, Vokietija mano, kad, nors peržiūra šioje srityje 

planuojama Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos galiojimo laikotarpio viduryje, 

dabar pasiektas susitarimas dėl žmogaus embriono kamieninių ląstelių, gautų iš žmogaus embrionų, 

pirkimo finansavimo uždraudimo turėtų galioti ir po šio laikotarpio, nes tai yra esminės svarbos 

klausimas.“ 

 

AUSTRIJOS PAREIŠKIMAS 

 

„Austrija iš esmės pritaria Septintajai bendrajai mokslinių tyrimų programai, nes ji yra svarbi 

priemonė, skirta sustiprinti Bendrijos mokslinį ir technologinį pagrindą bei padidinti Europos 

konkurencingumą. 

 

Septintosios bendrosios programos bioetikos klausimais Austrija visada gynė požiūrį, kad Bendrijos 

lėšomis būtų finansuojami etiniu požiūriu neginčytini suaugusiųjų kamieninių ląstelių moksliniai 

tyrimai. 

 

Austrija dar kartą pabrėžia savo dažnai reikštą poziciją, kad veikla, kurioje gali būti naudojami 

žmogaus embrionai, neturi būti finansuojama pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą. 

Austrija tokios rūšies moksliniams tyrimams griežtai prieštarauja dėl esminių etinių priežasčių. 

 

Austrija apgailestauja, kad pagal sprendimo dėl Septintosios bendrosios programos 6 straipsnį 

leidžiama finansuoti žmogaus embriono kamieninių ląstelių mokslinius tyrimus. Todėl Austrija 

negali pritarti visai EB septintajai bendrajai programai.“ 
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LENKIJOS PAREIŠKIMAS 

 

„Lenkija visiškai pripažįsta, kad Septintoji bendroji programa yra atnaujintos Lisabonos strategijos, 

apimančios partnerystę siekiant augimo ir užimtumo, pagrindinis dalykas. Ši programa yra svarbus 

žingsnis kuriant žinių visuomenę, didinant konkurencingumą ir skatinant socialinę bei ekonominę 

pažangą visoje ES. 

 

Visų pirma Lenkija labai gerai vertina Europos mokslinių tyrimų tarybos sukūrimą, didelių lėšų 

pagrindiniams moksliniams tyrimams skyrimą bei pirmenybės teikimą talentingiausių jaunų 

mokslininkų finansavimui. Atsižvelgdama į bendrus Europos interesus, Lenkija rėmė ir rems tai, 

kad būtų skiriama daugiau lėšų moksliniams tyrimams pagal Septintąją bendrąją programą. 

 

Lenkija atkakliai prisidėjo prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo ir Europos mokslinių tyrimų 

erdvės sukūrimo. Mūsų tikslas – tęsti šią veiklą ir remti visas Bendrijos patvirtintas priemones šioje 

srityje. Be to, Lenkija labai vertina iki šiol Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos 

įdėtas pastangas rengiant pasiūlymą dėl sprendimo dėl Septintosios bendrosios programos. Tokį 

pastangų įvertinimą norėtume tvirtai pademonstruoti balsuodami už šį pasiūlymą. 

 

Vis dėlto, diskutuojant dėl programos įgyvendinimo klausimų Lenkija nuolat teigė, kad moksliniai 

tyrimai, kuriuose naudojamos žmogaus embriono kamieninės ląstelės arba žmogaus embrionai, 

neatitinka pagrindinių moralės normų. Be to, atsižvelgdama į tai, jog nėra pakankamai žinių apie 

galimas ilgalaikes tokių mokslinių tyrimų pasekmes, Lenkija nurodė ne vieną atvejį, kada ji 

negalėtų pritarti ES finansavimo skyrimui tokiems moksliniams tyrimams. Deja, dabartiniame 

sprendimo dėl Septintosios bendrosios programos 6 straipsnyje numatyta leisti finansuoti tokius 

mokslinius tyrimus. 

 

Todėl, atsižvelgdama į pagrindinius etinius principus ir kitus pirmiau minėtus argumentus, Lenkija 

negali pritarti tam, kad ES finansuotų mokslinių tyrimų veiklą, kurioje naudojamos embriono 

kamieninės ląstelės arba žmogaus embrionai. Todėl kreipiamės į pirmininkaujančią valstybę narę ir 

Europos Komisiją, 
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prašydami jų atskirai apsvarstyti šį šiuo metu nagrinėjamo pasiūlymo dėl sprendimo dėl 

Septintosios bendrosios programos teksto aspektą. Toks žingsnis sudarytų galimybes Lenkijai 

pritarti tinkamai iš dalies pakeistam pasiūlymui.“ 

 

PORTUGALIJOS PAREIŠKIMAS 

 

„Akivaizdu, kad priimtu kompromisiniu tekstu padaryta pažanga siekiant priimti 7BP. Tačiau 

privalome nepritarti su biomedicinos mokslinių tyrimų vystymusi Europoje susijusiems 

apribojimams, kuriuos atskleidė šie debatai. Mes palankiai vertiname tai, jog Septintojoje 

bendrojoje mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programoje neprieštaraujama embriono 

kamieninių ląstelių moksliniams tyrimams, tačiau turime pareikšti apgailestavimą dėl 

nenuoseklumo bandant nutylėti apie būtinybę gauti tokias embriono ląsteles. 

 

Sprendimu į mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus neįtraukti paramos embriono 

kamieninių ląstelių gavimo mechanizmams nutylima būtent apie tą mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros proceso dalį, kuriai labiausiai reikėtų taikyti griežtus etinius reikalavimus.“ 

 

MALTOS PAREIŠKIMAS 

 

Malta iš esmės pritaria Septintajai bendrajai mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 

demonstracinės veiklos programai (2007–2013 m.), nes ji yra svarbi priemonė, skirta realiai 

sustiprinti ES mokslinius tyrimus, kurie yra veiksminga inovacijas ir augimą skatinanti jėga. 

 

Tačiau Malta laikosi nuomonės, kad nuo pat gyvybės užsimezgimo žmogaus orumui ir teisei 

gyventi turėtų būti užtikrinta pati didžiausia apsauga. Todėl Malta pabrėžia, kad į ES viešosiomis 

lėšomis finansuojamos programos taikymo sritį neturėjo būti įtraukta veikla, kurią vykdant būtų 

naudojamos žmogaus embriono kamieninės ląstelės ar embrionai. 

 

Nors Malta palankiai vertina Komisijos pareiškimą, kad ji toliau laikysis dabartinės praktikos ir 

neteiks Reguliavimo komitetui pagal 7BP pasiūlymų dėl projektų, apimančių 
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mokslinių tyrimų veiklą, kurios metu naikinami žmogaus embrionai, įskaitant dėl kamieninių 

ląstelių įsigijimo, jos manymu, tai nepakankama, kadangi vis tiek paliekama galimybė Bendrijai 

teikti finansavimą vėlesniais etapais, kuriuose naudojamos žmogaus embriono kamieninės ląstelės. 

 

Todėl Malta apgailestauja, kad Septintojoje bendrojoje programoje yra netinkamai sprendžiami 

etiniai klausimai dėl mokslinių tyrimų, kuriuose naudojami žmogaus embrionai ir žmogaus 

embriono kamieninės ląstelės. Atsižvelgdama į tai, Malta negali pritarti visai Septintajai bendrajai 

programai ir todėl balsuoja prieš Tarybos bendrąją poziciją. 

 

 

LIETUVOS PAREIŠKIMAS 

 

 

Lietuva pripažįsta Septintosios bendrosios programos svarbą ir pridėtinę vertę Europos 

konkurencingumui ir moksliniams tyrimams bei taikomajai veiklai bei palankiai vertina ir remia 

programą.  

 

Tačiau Lietuva negali pritarti 6 straipsniui, pagal kurį Bendrijai leidžiama finansuoti žmogaus 

embriono kamieninių ląstelių mokslinius tyrimus, kadangi, Lietuvos manymu, šie tyrimai 

prieštarauja pagrindinėms etikos vertybėms.   

 

Todėl Lietuva negali balsuoti už pasiūlymą dėl Septintosios bendrosios programos.   

 

 

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS 

 

„Priimant sprendimą dėl ES finansavimo skyrimo žmogaus embriono kamieninių ląstelių 

moksliniams tyrimams Europos Komisija siūlo Septintojoje bendrojoje programoje toliau taikyti 

tuos pačius etinius principus, kokie buvo taikomi Šeštojoje bendrojoje programoje. 

 

Europos Komisija siūlo toliau taikyti šiuos etinius principus, nes, remdamasi patirtimi, ji suformavo 

atsakingą požiūrį mokslo srityje, į kurį dedama daug vilčių ir kuriuo įrodyta, jog galima gauti 

neblogų rezultatų įgyvendinant mokslinių tyrimų programą, dalyvaujant mokslo darbuotojams iš 

daugelio šalių, kuriose taikomos labai skirtingos reguliavimo nuostatos. 
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1) Sprendime dėl Septintosios bendrosios programos aiškiai numatyta, kad Bendrija 

nefinansuoja trijų mokslinių tyrimų sričių: 

 

• mokslinių tyrimų veiklos, kuria siekiama klonuoti žmones reprodukcijos tikslais; 

• mokslinių tyrimų veiklos, skirtos žmogaus genetiniam paveldui pakeisti, kai šie pakeitimai 

galėtų būti paveldimi; 

• mokslinių tyrimų veiklos, skirtos žmogaus embrionams kurti tik mokslinių tyrimų arba 

kamieninių ląstelių įsigijimo tikslais, įskaitant somatinių ląstelių branduolių perkėlimą. 

 

2) Nebus finansuojama ta veikla, kuri yra draudžiama visose valstybėse narėse. Nebus 

finansuojama veikla valstybėje narėje, kurioje tokia veikla yra draudžiama. 

 

3) Sprendimas dėl 7BP ir nuostatos dėl etinių principų, reglamentuojančios Bendrijos 

finansavimo skyrimą žmogaus embriono kamieninių ląstelių moksliniams tyrimams, jokiu 

būdu neapima tokių mokslinių tyrimų reguliavimo ar etinių principų, reglamentuojančių 

tokius mokslinius tyrimus valstybėse narėse, subjektyvaus vertinimo. 

 

4) Prašydama pateikti pasiūlymus, Europos Komisija tiesiogiai neprašo pritarti žmogaus 

embriono kamieninių ląstelių naudojimui. Ar iš viso naudoti žmogaus kamienines ląsteles, 

suaugusiųjų ar embrionų kamienines ląsteles, sprendžia mokslininkai, atsižvelgdami į norimus 

pasiekti tikslus. Praktikoje bene didžiausia kamieninių ląstelių moksliniams tyrimams skirta 

Bendrijos lėšų dalis skiriama suaugusiųjų kamieninių ląstelių naudojimui. Nėra priežasčių tai 

iš esmės keisti 7BP. 

 

5) Kiekvienas projektas, kuriame siūloma naudoti žmogaus embriono kamienines ląsteles, 

privalo būti patvirtintas moksliniu įvertinimu, kurio metu nepriklausomi moksliniai ekspertai 

įvertina būtinybę naudoti tokias ląsteles moksliniams tikslams pasiekti. 
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6) Vėliau moksliniu įvertinimu patvirtintiems pasiūlymams taikoma griežta etinė peržiūra, kurią 

organizuoja Europos Komisija. Šios etinės peržiūros metu atsižvelgiama į principus, 

numatytus ES pagrindinių teisių chartijoje ir atitinkamose tarptautinėse konvencijose, 

pavyzdžiui, 1997 m. balandžio 4 d. Oviede pasirašytoje Europos Tarybos žmogaus teisių ir 

biomedicinos konvencijoje bei jos papildomuose protokoluose ir UNESCO priimtoje 

Visuotinėje žmogaus genomo ir žmogaus teisių deklaracijoje. Be to, etine peržiūra siekiama 

patikrinti, ar pasiūlymu laikomasi šalių, kuriose bus vykdomi moksliniai tyrimai, taisyklių. 

 

7) Ypatingais atvejais etinė peržiūra gali būti atliekama projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 

 

8) Prieš pradedant įgyvendinti kiekvieną projektą, kuriame siūloma naudoti žmogaus embriono 

kamienines ląsteles, jį privalo patvirtinti atitinkamas nacionalinis arba vietinis etikos 

komitetas. Turi būti laikomasi visų nacionalinių taisyklių ir procedūrų, įskaitant susijusias su 

tėvų sutikimu, finansinių paskatų nebuvimu ir t. t. Bus tikrinama, ar projekte yra numatytos 

nuorodos į licencijavimą ir kontrolės priemones, kurių turi imtis valstybės narės, kurioje bus 

atliekami moksliniai tyrimai, kompetentingos institucijos. 

 

9) Moksliniu įvertinimu, nacionalinėmis ir vietinėmis etikos peržiūromis bei Europos etikos 

peržiūra patvirtintas pasiūlymas kiekvienu atveju atskirai bus teikiamas tvirtinti valstybėms 

narėms Reguliavimo komitete. Nei vienam projektui, apimančiam žmogaus embriono 

kamieninių ląstelių naudojimą, finansavimas nebus skiriamas, jei jam nepritars valstybės 

narės. 

 

10) Europos Komisija toliau dirbs siekdama sudaryti plačias galimybes visiems mokslo 

darbuotojams maksimaliai pacientų naudai visose šalyse pasinaudoti Bendrijos finansuojamų 

kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų rezultatais. 
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11) Europos Komisija rems veiksmus ir iniciatyvas, kurios padeda koordinuoti ir racionalizuoti 

žmogaus embriono kamieninių ląstelių mokslinius tyrimus laikantis atsakingo etinio požiūrio. 

Visų pirma Komisija rems žmogaus embriono kamieninių ląstelių linijų Europos registro 

sukūrimą. Tokio registro rėmimas sudarys sąlygas esamų žmogaus embriono kamieninių 

ląstelių stebėsenai Europoje, padės mokslininkams jas maksimaliai panaudoti ir gali padėti 

išvengti nereikalingo naujų kamieninių ląstelių linijų sudarymo. 

 

12) Europos Komisija toliau laikysis dabartinės praktikos ir neteiks Reguliavimo komitetui 

pasiūlymų dėl projektų, apimančių mokslinių tyrimų veiklą, kurios metu naikinami žmogaus 

embrionai, įskaitant dėl kamieninių ląstelių įsigijimo. Finansavimo neskyrimas šiai mokslinių 

tyrimų veiklai neužkerta kelio Bendrijos lėšų skyrimui kitai veiklai, kurioje naudojamos 

žmogaus embriono kamieninės ląstelės.“ 

 

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL 3 PUNKTO B PAPUNKČIO 

 

„Komisijos nuomone, šiandieninis branduolių sintezės energijos moksliniuose tyrimuose 

dalyvaujančių Europos subjektų glaudus bendradarbiavimas užtikrina pridėtinę vertę ES. Komisija 

stengsis užtikrinti, kad branduolių sintezės energijos mokslinių tyrimų valdymo struktūra 7BP būtų 

sukurta glaudžiai bendradarbiaujant su mokslo darbuotojų bendruomene. Bus užtikrintas Europos 

bendros įmonės atliekamos veiklos, susijusios inter alia su ITER (tarptautinio termobranduolinio 

eksperimentinio reaktoriaus) realizavimu, kuriam teikiamas pirminis prioritetas, ir kitos veiklos, 

kuri įgyvendinama 7BP teminėje srityje „branduolių sintezės energijos moksliniai tyrimai“, 

tinkamas koordinavimas, pasitelkiant mokslo darbuotojų bendruomenę, siekiant pagerinti mokslines 

ir technologines žinias branduolių sintezės energijos srityje.“ 
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2005/0043 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS 
EUROPOS PARLAMENTUI 

 
pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 

 
dėl 

Tarybos priimtos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 
dėl Europos bendrijos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 

demonstravimo veiklos programos (2007–2013 m.) 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktas (dokumentas 
COM (2005) 119, galutinis – 2005/0043/(COD) ir 2005/0044 (CNS)): 

2005 m. balandžio 13 d. 

Europos regionų komiteto nuomonė pateikta: 2005 m. lapkričio 16 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė pateikta: 2005 m. gruodžio 14 d. 

Europos Parlamento nuomonė pateikta (pirmasis svarstymas): 2006 m. birželio 15 d. 

Iš dalies pakeistas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateiktas: 

2006 m. birželio 28 d. 

Bendroji pozicija priimta: 2006 m. rugsėjo 25 d. 

2. KOMISIJOS NUOMONĖ DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

Pagal EB sutarties 251 straipsnį šiame komunikate pateikiama Komisijos nuomonė dėl 
Tarybos priimtos bendrosios pozicijos dėl 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų 
plėtros ir demonstravimo veiklos programos. Bendroji pozicija buvo priimta kvalifikuota 
balsų dauguma 2006 m. rugsėjo 25 d. po to, kai 2006 m. liepos 24 d. buvo pasiektas politinis 
susitarimas. 2006 m. liepos 24 d. taip pat buvo pasiektas politinis susitarimas dėl Euratomo 
bendrosios programos. 

Iš esmės bendrojoje pozicijoje buvo išlaikyta Komisijos pasiūlytos Bendrosios programos 
struktūra ir turinys, ir apskritai bendroji pozicija daugeliu atžvilgiu sutampa su Europos 
Parlamento nuomone.  

Taryba įtraukė daugelį per pirmąjį svarstymą (2006 m. birželio 15 d.) Europos Parlamento 
nuomonėje priimtų ir Komisijos iš dalies pakeistame pasiūlyme pateiktų pakeitimų1. 

                                                 
1 COM (2006) 364 galutinis, 2006 6 28. 
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3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

Komisija mano, kad bendroji pozicija yra geras pagrindas tolesnėms deryboms dėl Bendrosios 
programos, siekiant susitarimo per antrąjį svarstymą. 

Dėl biudžeto: Taryba (ir Europos Parlamentas) pritarė visai 50 521 mln. EUR sumai, kurią 
Komisija pasiūlė savo iš dalies pakeistame pasiūlyme2, po to, kai 2006 m. gegužės 17 d. buvo 
pasiektas Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo3. 

Dėl biudžeto paskirstymo: bendroji pozicija iš esmės atitinka Komisijos iš dalies pakeistą 
pasiūlymą ir Parlamento nuomonę, išskyrus: 

– „Bendradarbiavimo“ programos atžvilgiu: 

– finansavimas padidintas penkioms teminėms sritims: „Sveikata“, 
„Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos 
technologijos“, „Energetika“, „Aplinka“ bei šiek tiek padidinta suma teminei 
sričiai „Socialiniai bei ekonomikos ir humanitariniai mokslai“; 

– finansavimas sumažintas „Saugumo ir kosminės erdvės“ teminei sričiai, 

– „Pajėgumų“ programos atžvilgiu: 

– finansavimas pastebimai sumažintas „Mokslinių tyrimų infrastruktūrai“ ir 
sumažintas „Mokslui visuomenėje“; 

– padidintas finansavimas „MVĮ skirtiems moksliniams tyrimams“ ir „Mokslinių 
tyrimų potencialui“ bei šiek tiek padidintas finansavimas „Tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklai“. 

Nors siūlomos veiklos rūšys yra tvirtai susietos su pasiūlytu biudžetu, sumažintas biudžetas 
„Infrastruktūros" ir „Saugumo ir kosminės erdvės“ teminėms sritims gali sutrukdyti visiškai 
įgyvendinti bendrojoje pozicijoje siūlomas veiklos rūšis. 

Dėl programos struktūros: bendrojoje pozicijoje išlieka įvairūs Komisijos pasiūlyti programos 
elementai, taip pat ir teminių sričių akcentavimas bei programos lankstumas atsižvelgiant į tai, 
kad programa bus įgyvendinama septynerius metus. Komisija sutinka, kad „Nuoseklus 
mokslinių tyrimų politikos plėtojimas“ turėtų sudaryti atskirą „Pajėgumų“ programos dalį. 
Tačiau, palaikydama Parlamento nuomonę, Taryba išskaidė „Saugumo ir kosminės erdvės“ 
teminę sritį į dvi atskiras temines sritis, todėl teminių sričių dabar siūloma dešimt. Komisija 
mano, kad palikus šias dvi temines sritis sujungtas būtų galima užtikrinti nemažą lankstumą ir 
sąveiką.  

Dėl mokslinių tyrimų turinio: didelė dalis Parlamento pasiūlytų ir Komisijos iš dalies 
pakeistame pasiūlyme priimtų pakeitimų buvo perkelti į bendrąją poziciją. Savo iš dalies 
pakeistame pasiūlyme Komisija aiškiai pasakė, jog dėl biudžeto sumažinimo Komisija į 
pasiūlymą neįtraukė pakeitimų, kurie išplėstų teminių sričių apimtį ir atitinkamai pareikalautų 

                                                 
2 COM (2005) 119 galutinis(2), 2006 5 24. 
3 OL C 139, 2006 6 14, p.1. 
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daugiau išteklių. Komisija mano, jog bendrojoje pozicijoje į tai iš esmės atsižvelgta. Tačiau 
šio principo neatitinka MVĮ skirtos „Apdovanojimų už išradimus schemos“ įtraukimas į 
„Pajėgumų“ programą, nes Komisija mano, kad biudžetas turėtų būti skirtas išimtinai projektų 
finansavimui. 

Komisija pritaria teksto apie MVĮ sukonkretinimui ir siūlo teminėms sritims numatyti 
konkrečias priemones, įskaitant kiekybinę ir kokybinę analizę. Tai, Komisijos nuomone, būtų 
veiksmingiau, nei nustatyti dirbtinius tikslus, su kuriais Komisija nesutiko iš dalies 
pakeistame pasiūlyme.  

Problematiškiausi klausimai Parlamentui buvo Bendros technologijų iniciatyvos bei 
programos „Idėjos“ ir „Žmonės“.  

• Bendros technologijų iniciatyvos: bendrojoje pozicijoje yra pakeisti Bendrų 
technologijų iniciatyvų nustatymo kriterijai. 

• Idėjos: pateikti reikalingi paaiškinimai dėl Mokslo tarybos kadencijos, kadencijos 
atnaujinimo ir vaidmens, vadybos ir personalo reikalų; taip pat numatyta 2010 m. 
atlikti nepriklausomą Europos mokslinių tyrimų tarybos struktūros ir mechanizmų 
peržiūrą, kuri bus pateikta Parlamentui ir Tarybai.  

• Žmonės: pakeitimuose nurodoma, kaip ši programa susijusi su kitomis Bendrosios 
programos dalimis bei kitomis Bendrijos programomis, papildoma, paaiškinant 
šios Bendrosios programos dalies tarptautinį aspektą, pabrėžiama, jog bus 
sukurtos tinkamos mokslo darbuotojų darbo sąlygos ir nurodoma bendrojo 
finansavimo tvarka.  

Galiausiai paramos naujai mokslinių tyrimų infrastruktūrai kriterijai tapo išsamesni, 
pripažįstama regioninių aspektų svarba jos formavime. 

Su kamieninėmis ląstelėmis susiję moksliniai tyrimai: Komisija savo iš dalies pakeistame 
pasiūlyme, remdamasi Parlamento pakeitimu, sutiko įtraukti straipsnį dėl sričių, kurios 
nefinansuojamos pagal 7-ąją bendrąją programą. Taryba taip pat įtraukė šį straipsnį į savo 
bendrąją poziciją, o Komisija dar kartą nurodė, kokios praktikos bus laikomasi (žr. priedą). 

4. IŠVADA 

Komisija mano, kad 2006 m. rugsėjo 25 d. kvalifikuota balsų dauguma priimta bendroji 
pozicija daugeliu aspektų atitinka Europos Parlamento ir Komisijos pasiūlymus. Joje 
atsižvelgta į Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą padarytus pakeitimus, kuriuos 
Komisija įtraukė į savo iš dalies pakeistą pasiūlymą. Todėl Komisija remia bendrąją poziciją. 
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PRIEDAS 

Europos Komisija siūlo priimant sprendimus dėl ES finansavimo skyrimo žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių moksliniams tyrimams 7-ojoje bendrojoje programoje 
laikytis tų pačių etikos principų kaip ir 6-ojoje bendrojoje programoje. 

Europos Komisija siūlo toliau laikytis minėtų etikos principų, nes kaip parodė patirtis, jie 
leido atsakingai pažvelgti į daug žadančią mokslo sritį. Minėti etikos principai pasiteisino 
įgyvendinant mokslinių tyrimų programą, kurioje dalyvavo mokslininkai iš įvairių šalių, 
turinčių skirtingą įstatyminę bazę. 

(1) Sprendime dėl 7-osios bendrosios programos aiškiai numatoma, jog Bendrijos 
finansavimas nebus skiriamas trims mokslinių tyrimų sritims:  

• mokslinių tyrimų veiklai, skirtai žmonių klonavimui reprodukcijos tikslais;  

• mokslinių tyrimų veiklai, kuria siekiama pakeisti žmogaus genetinį paveldą, dėl 
ko šie pakeitimai gali tapti paveldimi;  

• mokslinių tyrimų veiklai, kuria siekiama kurti žmogaus embrionus tik mokslinių 
tyrimų arba kamieninių ląstelių gavimo tikslais, įskaitant somatinių ląstelių 
branduolių perkėlimą.  

(2) Nebus finansuojama jokia visose valstybėse narėse uždrausta veikla. Veikla 
nefinansuojama valstybėje narėje, kurioje tokia veikla yra uždrausta. 

(3) Sprendimas dėl 7BP ir nuostatos dėl žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių 
mokslinių tyrimų finansavimo etikos principų nėra valstybėse narėse tokiems 
tyrimams taikomų įstatymų arba etikos principų subjektyvus įvertinimas.  

(4) Kviesdama teikti paraiškas Europos Komisija tuo neragina naudoti žmogaus 
embrionines kamienines ląsteles. Mokslininkai sprendžia, jeigu to reikia, ar jų tikslams 
pasiekti reikalingos žmogaus, tiek suaugusio, tiek embriono, kamieninės ląstelės. 
Praktikoje, didžioji Bendrijos kamieninių ląstelių moksliniams tyrimams numatytų 
lėšų dalis skiriama suaugusiųjų kamieninių ląstelių panaudojimui. Nėra priežasties, 
kodėl dėl to reikėtų iš esmės pakeisti 7BP.  

(5) Kiekvienas projektas, kuriame siūloma panaudoti žmogaus embrionines kamienines 
ląsteles, privalo gauti teigiamą mokslinį įvertinimą, kurį atlieka nepriklausomi mokslo 
ekspertai, įvertindami, ar būtina tokias kamienines ląsteles naudoti mokslo tikslams.  

(6) Tuomet paraiškų, kurios gauna teigiamą mokslinį įvertinimą, atžvilgiu Europos 
Komisija organizuoja griežtą etikos patikrinimą. Atliekant šį etikos patikrinimą 
atsižvelgiama į ES pagrindinių teisių chartijoje ir atitinkamose tarptautinėse 
konvencijose, pvz., 1997 m. balandžio 4 d. Ovjede pasirašytoje Europos Tarybos 
žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijoje ir jos papildomuose protokoluose ir 
UNESCO priimtoje Visuotinėje žmogaus genomo ir žmogaus teisių deklaracijoje 
išdėstytus principus. Atliekant etikos patikrinimą taip pat įvertinama, ar paraiškose 
laikomasi valstybių, kuriose bus atliekami moksliniai tyrimai, norminių aktų.  

(7) Ypatingais atvejais etikos patikrinimą galima atlikti projekto įgyvendinimo metu.  
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(8) Dėl kiekvieno projekto, kuriame siūloma naudoti žmogaus embrionines kamienines 
ląsteles, prieš pradedant jį vykdyti, privalu gauti atitinkamo nacionalinio arba vietos 
etikos komiteto patvirtinimą. Reikia laikytis visų nacionalinių norminių aktų ir 
procedūrų, įskaitant tokiais klausimais kaip tėvų sutikimas, finansinių paskatų 
nebuvimas ir kt. Bus tikrinama, ar projekte yra nurodytos licencijavimo ir kontrolės 
priemonės, kurių imsis valstybės narės, kurioje bus atliekami moksliniai tyrimai, 
kompetentingos institucijos.  

(9) Paraiška, kuri gauna teigiamą mokslinį įvertinimą, ir etikos požiūriu yra apsvarstyta 
nacionaliniu ar vietos ir europiniu lygiu, bus pateikta patvirtinimui kiekvienu atskiru 
atveju valstybėms narėms, kurios sprendimą priims reguliavimo komitete. 
Nefinansuojami valstybių narių pritarimo negavę projektai, kuriuose numatyta naudoti 
žmogaus embrionines kamienines ląsteles.  

(10) Europos Komisija toliau sieks, kad Bendrijos finansuojamų kamieninių ląstelių 
mokslinių tyrimų rezultatus gautų visi mokslininkai, kad tie rezultatai galiausiai taptų 
naudingi ligoniams visose šalyse.  

(11) Europos Komisija rems veiksmus ir iniciatyvas, kurie prisideda prie žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų koordinavimo ir racionalizavimo 
atsakingai laikantis etikos principų. Visų pirma, Komisija rems Europos žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių linijų registro sukūrimą. Skyrus paramą tokiam 
registrui bus galima užtikrinti egzistuojančių žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių 
stebėseną Europoje, mokslininkai galės tinkamiau jas panaudoti bei pavyks išvengti 
atvejų, kai be reikalo kuriamos naujos kamieninių ląstelių linijos. 

(12) Europos Komisija toliau laikysis dabartinės savo praktikos ir neteiks reguliavimo 
komitetui projektų paraiškų, kuriose numatyta mokslinė veikla, naikinanti žmogaus 
embrionus kamieninėms ląstelėms gauti. Nors šis mokslinių tyrimų etapas nebus 
finansuojamas, Bendrija galės finansuoti paskesnius mokslinių tyrimų etapus, kuriuose 
naudojamos žmogaus embrioninės kamieninės ląstelės. 
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