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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Specialiojoje programoje numatyta skatinti glaudžiau bendradarbiauti mokslinių tyrimų 
centrus, universitetus, viešąsias įstaigas ir pramonės įmones, įskaitant MVĮ, ir taip remti 
Europoje vykdomą aukštos kokybės mokslo tiriamąją veiklą. Bendradarbiavimas ir 
informacijos bei žinių mainai yra pagrindiniai elementai siekiant užtikrinti mokslinių 
tyrimų kūrybiškumą, laisvę ir atradimams būtiną plėtotę. Kai kurdami ir įgyvendindami 
projektus universitetai ar mokslinių tyrimų centrai bendradarbiauja su pramonės 
įmonėmis, svarbu užtikrinti, kad tuo nebūtų tiesiogiai siekiama gauti pelno.
Universitetams būtina užtikrinti laisvę patiems nustatyti mokslinių tyrimų prioritetus ir ši 
laisvė negali būti varžoma jokiais pramonės įmonių reikalavimais.  

2. Bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis ir MVĮ reikia skatinti atlikti pamatinius 
tyrimus, kuriuos įmonės dažnai ignoruoja ar atlieka aplaidžiai, tačiau be kurių nebūtų 
įmanomi taikomieji tyrimai, ir šių tyrimų rezultatai turi būti prieinami ir naudingi visiems 
piliečiams.

3. Nors ir pripažįstama, kad dėl patentų gali atsirasti daugiau galimybių investuoti į 
mokslinius tyrimus ir kad intelektinės nuosavybės teisės yra svarbios juos finansuojant, 
būtina vengti tam tikrų sektorių monopolizavimo, riboti visaapimančius patentus ir 
trumpinti laikotarpį, per kurį atradimui taikomas patentas. Būtina, kad Europa siektų 
tarptautiniu lygiu riboti patentuojamus dalykus (gyvos būtybės, DNR ir žmogaus 
genomas). Farmakologijos srityje patentai ir kainos neturi kliudyti gauti lygiateisę prieigą 
prie vaistų, o kai kyla rimtų epidemijų, patentų galiojimas gali būti sustabdomas, kaip, 
atsižvelgiant į PPO susitarimus, jau buvo nuspręsta AIDS atveju.

4. Pagal Septintąją mokslinių tyrimų programą finansuojami moksliniai tyrimai, 
universitetuose atliekami moksliniai tyrimai ar viešųjų įstaigų finansuojami moksliniai 
tyrimai turi būti prieinami, informacija apie juos ir žinios turi būti skleidžiamos ir jomis 
dalijamasi. Europoje atliekamais moksliniais tyrimais turi būti siekiama gausinti žinias, 
bendrąją gėrybę.

5. Pagal Septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą vykdomų tarptautinio 
bendradarbiavimo projektų mokslinio bendradarbiavimo pagrindiniai kriterijai turi būti 
keičiantis patirtimi ir žiniomis gauta pridėtinė vertė ir bendrų projektų įgyvendinimas.

6. Naujosios susisiekimo ir informavimo technologijos gali būti labai svarbios priemonės 
siekiant remti susisiekimo, dalyvavimo ir prieigos prie informacijos bei jos gavimo teises.
Septintosios mokslinių tyrimų programos IRT projektais turi būti siekiama sumažinti 
skaitmeninį atotrūkį, kuris randasi dėl įvairiose šalyse ir jų regionuose, pietuose ir šiaurėje 
esančių skirtingų prieigos prie technologijų ir žinių, kaip jomis naudotis, galimybių.
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PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Komisijos siūlomas tekstas1

Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 konstatuojamoji dalis

(4) Septintoji pagrindų programa turėtų 
papildyti valstybėse narėse atliekamą veiklą, 
taip pat kitą Bendrijos veiklą, kurios reikia 
bendroms strateginėms pastangoms 
įgyvendinti Lisabonos tikslus, visų pirma 
greta veiklos, susijusios su struktūriniais 
fondais, žemės ūkiu, švietimu, mokymu, 
konkurencija ir inovacijomis, pramone, 
sveikatos priežiūra, vartotojų apsauga, 
užimtumu, energetika, transportu ir aplinka.

(4) Septintoji pagrindų programa turėtų 
papildyti valstybėse narėse atliekamą veiklą, 
taip pat kitą Bendrijos veiklą, kurios reikia 
bendroms strateginėms pastangoms 
įgyvendinti Lisabonos tikslus, visų pirma 
greta veiklos, susijusios su struktūriniais 
fondais, žemės ūkiu, švietimu, mokymu, 
kultūra, konkurencija ir inovacijomis, 
pramone, sveikatos priežiūra, vartotojų 
apsauga, užimtumu, energetika, transportu ir 
aplinka.

Pakeitimas 2
8 konstatuojamoji dalis

(8) Kaip numatyta Sutarties 170 straipsnyje, 
mokslinių tyrimų srityje Bendrija sudarė 
keletą tarptautinių susitarimų, taip pat reikia 
stiprinti šios srities tarptautinį 
bendradarbiavimą siekiant dar labiau įtraukti 
Bendriją į pasaulinę mokslinių tyrimų 
bendruomenę. Todėl Septintojoje pagrindų 
programoje turėtų galėti dalyvauti šalys, 
šiam tikslui sudariusios susitarimus, joje taip 
pat turėtų galėti – projektų lygiu ir abipusės 
naudos pagrindu – dalyvauti trečiųjų šalių 
subjektai. ir tarptautinės mokslinio 
bendradarbiavimo organizacijos.

(8) Kaip numatyta Sutarties 170 straipsnyje, 
mokslinių tyrimų srityje Bendrija sudarė 
keletą tarptautinių susitarimų, taip pat reikia 
stiprinti šios srities tarptautinį 
bendradarbiavimą siekiant dar labiau įtraukti 
Bendriją į pasaulinę mokslinių tyrimų 
bendruomenę. Todėl Septintojoje pagrindų 
programoje turėtų galėti dalyvauti šalys, 
šiam tikslui sudariusios susitarimus, ir taip 
reikia stiprinti bendradarbiavimą ir su 
tokių susitarimų nepasirašiusiomis šalimis 
– joje turėtų galėti – projektų lygiu ir
visuotinės gerovės bei abipusės naudos 
pagrindu – dalyvauti trečiųjų šalių subjektai. 
ir tarptautinės mokslinio bendradarbiavimo 
organizacijos.

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 3
9 konstatuojamoji dalis

(9) Pagal šią programą užsiimant mokslinių 
tyrimų veikla reikėtų laikytis pagrindinių 
etikos principų, įskaitant tuos, kurie yra 
pateikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje.

(9) Pagal šią programą užsiimant mokslinių 
tyrimų veikla reikėtų laikytis pagrindinių 
etikos principų, įskaitant tuos, kurie yra 
pateikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, ir gerbiant etinius ir kultūrinius 
skirtumus pabrėžti pilietinę ir humanistinę 
mokslinių tyrimų vertę.

Pagrindimas

Atliekant mokslinius tyrimus labiau negu bet kada anksčiau jaučiama kartais duodanti 
naudingų rezultatų, o kartais – naikinanti įtampa, kuri kyla tarp įspūdingos pažangos 
atliekant mokslinius tyrimus ir visuomenės, jos ekonominės, politinės ir kultūrinės struktūros.
Reikėtų stabtelėti ir įsigilinti į etinius ir pliuralistinius klausimus, kurių kyla dėl įvairių 
kultūrinių požiūrių mokslinių tyrimų pasaulyje.

Pakeitimas 4
10 konstatuojamoji dalis

(10) Pagrindų programa turėtų prisidėti prie 
darnaus vystymosi propagavimo.

(10) Pagrindų programa turi prisidėti prie 
darnaus vystymosi propagavimo.

Pakeitimas 5
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Siekdama supaprastinti konkursų 
vykdymą ir sumažinti sąnaudas, Komisija 
turi sukurti duomenų bazę ir taip sudaryti 
sąlygas informuoti konkurso dalyvius.

Pagrindimas

Programos pasiekimo palengvinimas Europos mokslinių tyrimų institucijoms ir 
susidomėjusiems konkursu.

Pakeitimas 6
7 straipsnio 3a dalis (nauja)

 3a. Komisija užtikrina mokslinių tyrimų 
rezultatų įvertinimą ir praneša apie savo 
įnašą į dinamiškos Europos žinių 
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visuomenės sukūrimą.

Pagrindimas

Komisija turi parodyti, kad programos tikslas – dinamiškos žinių visuomenės sukūrimas – iš 
tikrųjų buvo pasiektas.

Pakeitimas 7
8 straipsnio 5 dalis

5. Komisija nuolat informuoja komitetą apie 
bendrą specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą ir teikia jam 
informaciją apie visą MTTP veiklą, 
finansuojamą pagal šią programą.

5. Komisija nuolat informuoja komitetą ir 
Europos Parlamento atsakingąjį komitetą
apie bendrą specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą ir teikia jam 
informaciją apie visą MTTP veiklą, 
finansuojamą pagal šią programą.

Pagrindimas

Komisija pagal bendradarbiavimą su Taryba pateikia instrukcijas dėl komitologijos 
procedūros. Apie programos vykdymą dera informuoti ir antrą biudžeto instituciją.

Pakeitimas 8
8 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Komisija atsakingiems organams iš 
naujo nagrinėti laiku pateikia šį teisės aktą, 
taip pat ataskaitą apie specialiosios 
programos įgyvendinimą siekiant, kad 
procedūra dėl šio teisės akto pakeitimo 
galėtų būti baigta iki 2010 m. pabaigos.

Pagrindimas

Teisės akto peržiūra numatytu jo galiojimo laiku (vidutinio laikotarpio trukmės peržiūra) 
sukuriama galimybė pagal įvertinimą ir galbūt atliktą korektūrą reaguoti į įgyvendinimo 
kliūtis, taip pat kitas tendencijas. Peržiūros laikas, atsižvelgiant į programos įsibėgėjimo 
etapą, yra 1 metai nuo programos vykdymo laikotarpio vidurio. Taip turi būti sudarytos 
galimybės patikimiau įvertinti.
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Pakeitimas 9
I priedas, Moksliniai ir technologiniai tikslai, Pagrindinės temų ir veiklos kryptys, 2 pastraipa

Bendras tikslas yra prisidėti prie darnaus 
vystymosi, skatinant aukščiausios 
kompetencijos mokslinius tyrimus.

Moksliniais tyrimais pirmiausia turi būti 
siekiama gausinti žinias. Bendras tikslas yra 
prisidėti prie žinių gausinimo ir darnaus 
vystymosi, skatinant aukščiausios 
kompetencijos mokslinius tyrimus.
Moksliniai tyrimai yra esminė priemonė 
siekiant paskatinti socialinę įtrauktį, 
dalyvavimą ir piliečių aktyvumą, 
ekonomikos augimą, konkurencingumą, 
pagerinti sveikatos apsaugą ir gyvenimo 
kokybę.

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai ir mokslas yra vis labiau susiję su konkurencingumu, ekonomika ar indėliu 
į pramonės vystymąsi bei jos gaunama nauda. Moksliniais tyrimais pirmiausia turi būti 
siekiama didinti žinias.

Pakeitimas 10
I priedas, Moksliniai ir technologiniai tikslai, Pagrindinės temų ir veiklos kryptys, 2a 

pastraipa (nauja)

Bendradarbiaujant universitetams ir 
pramonės įmonėms, Komisija sieks skleisti 
pagrindinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų 
rezultatus tais atvejais, kai pastarieji galės 
sudominti visuomenę ir teikti visuotinę 
gerovę.

Pagrindimas

Siekiant laikytis Lisabonos darbotvarkėje užsibrėžtų tikslų, atliekant mokslinius tyrimus 
Europoje pirmenybė turėtų būti teikiama žinių sklaidai ir demokratizavimui. Atliekant pagal 
Septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą finansuojamus projektus, kuriuose numatytas 
pramonės įmonių ir universitetų bendradarbiavimas, turi būti užtikrinama, kad nebus 
atliekama tyrimų tomis temomis, kurios tiesiogiai susijusios su pramonės įmone, arba kad visi 
piliečiai galėtų prieiti ir naudotis tų mokslinių tyrimų rezultatais, ypač tais atvejais, kai tie 
rezultatai galėtų padėti tobulinti visuomenę ir skatinti jos raidą.

Pakeitimas 11
I priedas, Moksliniai ir technologiniai tikslai, pagrindinės temų ir veiklos kryptys, 

Informacijos skleidimas, žinių perdavimas ir platesnis įsitraukimas, 4a įtrauka
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- bendradarbiaujant su esamais susijusių 
šalių tinklais (viešojo administravimo 
įstaigų, naudotojų, pramonės, pilietinės 
visuomenės) kuriamos specifinės profesinio 
mokymo iniciatyvos, skirtos kaupti teigiamą 
ir neigiamą patirtį ir į ją atsižvelgti, kaip į  
natūralią projekto taikymo sudėtinę dalį, 
kuria, siekiant žinių, būtina pasinaudoti;

Pakeitimas 12
I priedas, Moksliniai ir technologiniai tikslai, Pagrindinės temų ir veiklos kryptys, 

Tarptautinis bendradarbiavimas, 1 pastraipa, įtrauka

Tarptautinio bendradarbiavimo veikla rems 
tarptautinę mokslo ir technologijų politiką, 
turinčią du vienas nuo kito priklausančius 
tikslus:

Tarptautinio bendradarbiavimo veikla rems 
tarptautinę mokslo ir technologijų politiką, 
turinčią tris vienas nuo kito priklausančius 
tikslus:

Pakeitimas 13
I priedas, Moksliniai ir technologiniai tikslai, Pagrindinės temų ir veiklos kryptys, 

Tarptautinis bendradarbiavimas, 1 pastraipa, 1 įtrauka

- remti ir skatinti Europos
konkurencingumą kuriant strategines 
mokslinių tyrimų partnerystes mokslo ir 
technologijų srityje su trečiosiomis šalimis, 
įskaitant labai industrializuotus ir naujus 
ūkius, samdant geriausius trečiųjų šalių 
mokslininkus darbui Europoje ir su ja.

- remti ir skatinti visuotinę vertę turinčių 
mokslinių tyrimų projektus kuriant 
strategines mokslinių tyrimų partnerystes 
mokslo ir technologijų srityje su 
trečiosiomis šalimis, įskaitant labai 
industrializuotus ir naujus ūkius, remiant
trečiųjų šalių mokslininkų mobilumą bei 
siekiant sukurti jiems geriausias darbo
Europoje ir su ja sąlygas ir vėliau padėti 
jiems grįžti į tėvynę.

Pagrindimas

Reikia skatinti Europos mokslinių tyrimų sistemos atvirumą, užsienio mokslininkams kuriant 
geriausias sąlygas, kad jie, grįžę į savo kilmės šalį, galėtų toliau bendradarbiauti su Europa 
ir panaudoti atliktų mokslinių tyrimų rezultatus. Įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo 
projektus, kuriuose dalyvauja skirtingos valstybės ar mišrios mokslo tyrėjų grupės, reikia 
teisingai ir proporcingai atsižvelgti į nustatytus prioritetus.

Pakeitimas 14
I priedas, Moksliniai ir technologiniai tikslai, Pagrindinės temų ir veiklos kryptys, 
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Tarptautinis bendradarbiavimas, 1 pastraipa, 1a įtrauka (nauja)

- užtikrinti, kad visuotinės vertės 
mokslinių tyrimų rezultatai ir nauda būtų 
prieinama ir vertinga plačiu mastu;

Pakeitimas 15
I priedas, Moksliniai ir technologiniai tikslai, Pagrindinės temų ir veiklos kryptys, 

Tarptautinis bendradarbiavimas, 1 pastraipa, 2 įtrauka

- spręsti konkrečias problemas, kurios yra 
iškilusios trečiosioms šalims, arba kurios yra 
visuotinės, abipusio intereso ir abipusės 
naudos pagrindu.

- spręsti konkrečias problemas, kurios yra 
iškilusios trečiosioms šalims, arba kurios yra 
pasaulinės, tvirtinant visuotinio 
bendradarbiavimo, dalijimosi žiniomis ir 
informacija sampratą.

Pakeitimas 16
I priedas, Moksliniai ir technologiniai tikslai, Pagrindinės temų ir veiklos kryptys, 

Tarptautinis bendradarbiavimas, 2 pastraipa

ES tarptautinėje mokslinio 
bendradarbiavimo politikoje bus 
pabrėžiamas ir plėtojamas 
bendradarbiavimas siekiant kurti žinias, 
jomis dalytis ir jas naudoti, steigiant 
lygiateises mokslinių tyrimų partnerystes, 
atsižvelgiant į šalies, regiono ir socialines-
ekonomines aplinkybes ir šalių partnerių
žinių bazę. Strateginis metodas yra stiprinti 
ES konkurencingumą ir visuotinį darnų 
vystymąsi tokiomis ES ir trečiųjų šalių 
partnerystėmis dvišaliu, regioniniu ir 
pasauliniu lygiu, remiantis abipusiu interesu 
ir nauda. Šiuo tikslu ES kaip pasaulinio 
lygio dalyvės vaidmuo taip pat turėtų būti 
propaguojamas pasitelkus daugiašales 
tarptautines mokslinių tyrimų programas.
Remiama tarptautinio bendradarbiavimo 
veikla bus susieta su pagrindiniais politikos 
klausimais, kad padėtų vykdyti tarptautinius 
ES įsipareigojimus ir bendrai naudotis 
Europos vertybėmis, konkurencingumu, 
socialine-ekonomine pažanga, aplinkos 
apsauga ir gerove, bendrai suvokiamais
kaip visuotinis darnus vystymasis.

ES tarptautinėje mokslinio 
bendradarbiavimo politikoje bus 
pabrėžiamas ir plėtojamas 
bendradarbiavimas siekiant kurti žinias, 
jomis dalytis ir jas naudoti, steigiant 
lygiateises mokslinių tyrimų partnerystes, 
atsižvelgiant į tarptautines, šalies, regiono ir 
socialines-ekonomines aplinkybes ir 
Europos bei šalių partnerių prioritetus ir
žinių bazę. Strateginis metodas yra stiprinti 
ES konkurencingumą ir visuotinį darnų 
vystymąsi tokiomis ES ir trečiųjų šalių 
partnerystėmis dvišaliu, regioniniu ir 
pasauliniu lygiu, remiantis viešuoju ir 
kolektyviniu interesu. Šiuo tikslu ES kaip 
pasaulinio lygio dalyvės vaidmuo taip pat 
turėtų būti propaguojamas pasitelkus 
daugiašales tarptautines mokslinių tyrimų 
programas. Remiama tarptautinio 
bendradarbiavimo veikla bus susieta su 
pagrindiniais politikos klausimais, kad 
padėtų vykdyti tarptautinius ES 
įsipareigojimus ir bendrai naudotis
rezultatais, kurie padėtų skatinti 
konkurencingumą, socialinę ir ekonominę 
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pažangą, aplinkos apsaugą ir gerovę, 
drauge suvokiamus kaip visuotinis darnus 
vystymasis.

Pakeitimas 17
I priedas, Temos, 1 punktas, Metodas, 4a dalis (nauja)

Ne tik pavienės sveikatos apsaugos 
ministerijos, mokslinių tyrimų centrai ir 
ligoninės turi būti atsakingos už piliečių 
sveikatos apsaugą ir jų informavimą, bet 
reikia taip pat skatinti sąveiką su švietimo 
sektoriumi siekiant paremti švietimo 
iniciatyvas sveikatos apsaugos ir ligų 
prevencijos klausimais (kursų 
organizavimą, projekcijų, lankstinukų 
kūrimą).

Pakeitimas 18
I priedas, Temos, 3 punktas, tikslas

Padidinti Europos pramonės
konkurencingumą ir suteikti Europai 
galimybę valdyti ir formuoti būsimą 
informacijos ir ryšių technologijų (IRT) 
raidą taip, kad būtų tenkinami jos 
visuomenės ir ekonomikos poreikiai. Veikla 
sustiprins Europos mokslo ir technologijų 
bazę ir užtikrins jos pasaulinį pirmavimą 
IRT srityje, padės valdyti ir skatinti 
inovacijas, pasitelkus IRT, ir užtikrins, kad 
IRT pažanga būtų greitai paverčiama nauda 
Europos piliečiams, verslo ir pramonės 
įmonėms bei valdžios institucijoms.

Padidinti Europos informacijos ir ryšių 
technologijų sektoriaus (IRT)
konkurencingumą ir suteikti Europai 
galimybę sukurti visuomenę, kuri būtų 
atvira, jai būtų būdinga socialinė įtrauktis, 
pagarba žmogaus teisėms ir raiškos laisvei, 
kultūriniams ir kalbos skirtumams, kaip 
numatyta tarptautinėje Tuniso 
konferencijoje IRT klausimais, 
padedančioje spręsti didžiulės nelygybės 
plėtojant IRT skirtingose valstybėse ir jų 
viduje klausimus. Veikla sustiprins Europos 
mokslo ir technologijų bazę ir užtikrins jos 
pasaulinį pirmavimą IRT srityje, padės 
valdyti ir skatinti inovacijas bei plėtrą, 
pasitelkus IRT, ir užtikrins, kad IRT pažanga 
būtų greitai paverčiama nauda Europos 
piliečiams, universitetams ir mokslinių 
tyrimų centrams, verslo ir pramonės 
įmonėms bei valdžios institucijoms ir 
naujoms bei besivystančioms valstybėms ir 
toms, kurioms skirti bendradarbiavimo 
projektai jau sukurti (EUMEDIS ir 
EUMEDCONTACT Viduržemio jūros 
regiono , @LIS – Lotynų Amerikos, 
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ASI@ICT – Azijos šalims).

Pagrindimas

Naujosios ryšių ir informacijos technologijos (IRT) tampa vis svarbesnės modernioje 
visuomenėje. Jos svarbios valdymui, švietimui, informacijai, pramonės raidai, aplinkai ir 
milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Europos Sąjunga turi prisidėti kuriant informacinę 
visuomenę, kurioje technologijos, infrastruktūra ir paslaugos būtų piliečiams naudingos 
priemonės. Atviros ir be socialinės atskirties informacinės visuomenės kūrimas reiškia 
didžiulių skirtumų tarp regionų (kaimo), socialinių kategorijų (socialiai nuskriaustų grupių), 
Šiaurės ir Pietų skirtumų keliamų problemų sprendimą.

Pakeitimas 19
I priedas, Temos, 3 punktas, įvadas, 1 pastraipa

Informacijos ir ryšių technologijoms (IRT) 
tenka išskirtinis ir nusistovėjęs vaidmuo 
skatinant inovacijas, kūrybingumą ir visų 
pramonės ir paslaugų sektorių 
konkurencingumą. Jų svarba esminė 
sprendžiant pagrindinius socialinius 
uždavinius ir modernizuojant viešąsias 
paslaugas, jos yra pažangos visuose mokslo 
ir technologijų srityse pagrindas. Todėl 
Europa turi valdyti ir formuoti būsimą IRT 
raidą ir užtikrinti, kad IRT paremtos 
paslaugos ir produktai būtų pritaikomi ir 
naudojami teikiant kuo didesnę naudą 
piliečiams ir verslo įmonėms.

Informacijos ir ryšių technologijoms (IRT) 
tenka išskirtinis ir nusistovėjęs vaidmuo 
skatinant inovacijas, kūrybingumą ir visų 
pramonės ir paslaugų sektorių 
konkurencingumą. IRT gali būti labai 
svarbios skleidžiant žinias, pažinimą bei 
mokslinių tyrimų rezultatus ir užtikrinant 
prieigą prie jų. Jų svarba esminė sprendžiant 
pagrindinius socialinius uždavinius ir 
modernizuojant viešąsias paslaugas, jos yra 
pažangos visuose mokslo ir technologijų 
srityse pagrindas. Jos padeda gerinti ir 
įvairinti prieigą prie informacijos ir skatina 
piliečių aktyvumą. Todėl Europa turi 
skatinti būsimą IRT raidą ir užtikrinti, kad 
IRT paremtos paslaugos ir produktai būtų 
pritaikomi ir naudojami teikiant kuo didesnę 
naudą piliečiams ir verslo įmonėms.

Pakeitimas 20
I priedas, 3 punktas, Taikymų moksliniai tyrimai, 2 įtrauka

valdžios institucijoms: IRT panaudojimas 
viešojo administravimo tarpdisciplininiam 
metodui kartu su organizaciniais pokyčiais ir 
naujais įgūdžiais, siekiant visiems teikti 
naujoviškas, į pilietį orientuotas paslaugas, 
pažangūs IRT paremti moksliniai tyrimai ir 
sprendimai tobulinant demokratinius ir 
dalyvavimo procesus bei viešojo sektoriaus 

valdžios institucijoms: IRT panaudojimas 
viešojo administravimo tarpdisciplininiam 
metodui kartu su organizaciniais pokyčiais, 
atnaujinimo procesais ir naujais įgūdžiais, 
siekiant visiems teikti naujoviškas, į pilietį 
orientuotas paslaugas, pažangūs IRT paremti 
moksliniai tyrimai ir sprendimai tobulinant 
demokratinius ir dalyvavimo procesus bei 
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paslaugų našumą ir kokybę, sąveika su 
administracijos ir valdžios institucijomis ir 
tarp jų, taip pat parama teisėkūros ir 
politikos plėtros procesams visose 
demokratijos stadijose.

viešojo sektoriaus paslaugų našumą ir 
kokybę, sąveika su administracijos ir 
valdžios institucijomis ir tarp jų, taip pat 
parama teisėkūros ir politikos plėtros 
procesams visose demokratijos stadijose.

Pakeitimas 21
I priedas, Temos, 3 punktas, Taikymų moksliniai tyrimai, IRT turiniui, kūrybingumui ir 

asmeniniam tobulėjimui, 2a įtrauka (nauja)

- kultūros paveldo, įskaitant žmonių 
būstą, apsauga, išsaugojimas ir 
tobulinimas: aplinkos požiūriu patikimos ir 
tvarios žmogaus aplinkos, įskaitant 
apstatytos aplinkos, miesto zonų ir 
kraštovaizdžio, administravimo 
technologijos, taip pat kultūros paveldo, 
įskaitant poveikio aplinkai vertinimą, rizikos 
vertinimo modelius ir priemones, apsaugos, 
išsaugojimo ir optimalaus naudojimo bei 
integracijos technologijos, pažangios ir 
nekenksmingos žalos nustatymo 
technologijos, nauji restauravimo produktai 
ir metodologija, kilnojamojo ir 
nekilnojamojo kultūros turto tvaraus 
administravimo poveikio sušvelninimo ir 
adaptacijos strategijos.
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