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TRUMPAS PAGRINDIMAS

- Susipažinęs su Tarybos pasiūlymu dėl specialiosios programos „Idėjos“, pagal kurią
įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji pagrindų programa, pranešėjas norėtų pateikti 
šias pastabas:

7-oji pagrindų programa didžiąja dalimi atitinka šiuo metu vykdomą 6-ąją pagrindų
programą; tačiau pasiūlyme numatyta viena detalė, daug prisidėsianti prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės raidos, t. y. Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT) 
steigimas;

- pritaria Komisijos sprendimui, kad Europos mokslinių tyrimų tarybai (EMTT) 
vadovautų aukšto lygio mokslininkų mokslo taryba; rekomenduoja, kad ši 
atstovaujamoji institucija užtikrintų lygias vyrų ir moterų galimybes ir kad 
formuluodama reikalavimus ir nustatydama prioritetus ji vadovautųsi įprasta tvarka;

- mano, kad Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) turėtų būti įsteigta remiantis EB 
sutarties 171 str., kuriame teigiama, kad „Bendrija gali kurti bendras įmones ar kokias 
nors kitas struktūras, reikalingas Bendrijos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo programoms veiksmingai vykdyti“;

- pabrėžia, kad Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) turėtų remti, skelbti, perduoti 
įgytas žinias ir tinkamai atsižvelgti į mokslinių tyrimų veiklą pagrindiniuose žinių
raidos sektoriuose ir į jos taikymą Europos mokslo, technologijų, ekonominės ir 
socialinės plėtros srityse;

- pabrėžia, kad labai svarbu tai, jog Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) turėtų
užtektinai finansinių išteklių, veiktų savarankiškai ir nepriklausomai bei vadovautųsi 
įprasta ir skaidria tvarka;

- rekomenduoja Europos mokslinių tyrimų tarybai (EMTT) reguliariai skelbti pasiektus 
rezultatus, kad visi galėtų su jais susipažinti;

- mano, kad svarbu, jog Europos mokslinių tyrimų taryba (ERTT) būtų integrali, o ją
valdyti būtų patikėta nepriklausomiems aukšto lygio mokslo tyrėjams;

- pabrėžia, kad mokant mokslo tyrėjus svarbiausia atsižvelgti į fundamentinius 
mokslinius tyrimus, kurie padeda pamatus tolesniems, dažnai taikomiesiems 
moksliniams tyrimams;

- mano, kad ši programa turėtų padėti sukurti visos Europos mokslo tyrėjų, inžinierių ir 
akademikų, dalyvaujančių kuriant naujas žinias, produktus, procesus ir metodus, 
rėmimo sistemą, siekiant atrasti naujas technologijų pažangos galimybes.
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PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 konstatuojamoji dalis

(4) Netirtų sričių mokslinių tyrimų paraiškos 
po tarpusavio svarstymų turėtų būti 
vertinamos remiantis vieninteliu mokslinės 
kompetencijos kriterijumi; jose turėtų būti 
skiriamas dėmesys didelės rizikos 
novatoriškiems projektams, naujoms 
grupėms ir mažiau patyrusiems 
mokslininkams, taip pat įsteigtoms grupėms.

(4) Netirtų sričių mokslinių tyrimų paraiškos 
po tarpusavio svarstymų turėtų būti 
vertinamos remiantis vieninteliu mokslinės 
kompetencijos kriterijumi; jose turėtų būti 
skiriamas dėmesys didelės rizikos 
novatoriškiems projektams, naujoms 
grupėms ir mažiau patyrusiems 
mokslininkams, taip pat įsteigtoms grupėms.
Kartu ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į
tokius projektus, kuriais visų pirma 
siekiama kurti naujus europinius tinklus ir 
skatinti bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Mes norime pagal naujas mokslinių tyrimų programas sukurti ir įtvirtinti papildomas, dar 
neegzistuojančias europinio bendradarbiavimo struktūras. Todėl reikėtų ypač atkreipti 
dėmesį į projektus, pagal kuriuos siekiama sukurti struktūras, kurių iki šiol nebuvo.

Pakeitimas 2
10 konstatuojamoji dalis

(10) Pagal Pagrindų programą vykdoma 
veikla turėtų papildyti valstybėse narėse 
atliekamą veiklą, taip pat kitą Bendrijos 
veiklą, kurios reikia strateginėms 
pastangoms įgyvendinti Lisabonos tikslus, 
visų pirma ją vykdant greta veiklos, 
susijusios su struktūriniais fondais, žemės 

(10) Pagal Pagrindų programą vykdoma 
veikla turėtų papildyti valstybėse narėse 
atliekamą veiklą, taip pat kitą Bendrijos 
veiklą, kurios reikia strateginėms 
pastangoms įgyvendinti Lisabonos tikslus, 
visų pirma ją vykdant greta veiklos, 
susijusios su struktūriniais fondais, žemės 

  
1 Dar neskelbta OL.
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ūkiu, švietimu, mokymu, konkurencija ir 
inovacijomis, pramone, sveikata, vartotojų
apsauga užimtumu, energija, transportu ir 
aplinka.

ūkiu, švietimu, mokymu, kultūra ir 
žiniasklaida, konkurencija ir inovacijomis, 
pramone, sveikata, vartotojų apsauga 
užimtumu, energija, transportu ir aplinka.

Pagrindimas

Žiniasklaidai tenka svarbi užduotis stiprinant ir tobulinant europinę mokslo sistemą. Be 
žiniasklaidos priemonių mokslininkės ir mokslininkai negalėtų geriau pateikti visuomenei 
savo darbo rezultatų. Kartu ir kultūriniams aspektams – tarptautiniams mainams arba 
rezultatų ilgalaikiškumui – turėtų būti skiriama daugiau atitinkamų finansavimo priemonių.

Pakeitimas 3
13 konstatuojamoji dalis

Pagal šią programą vykdoma mokslinių
tyrimų veikla turi atitikti pagrindinius etikos 
principus, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pateiktus 
principus.

Pagal šią programą vykdoma mokslinių
tyrimų veikla turi atitikti pagrindinius etikos 
principus, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pateiktus 
principus, taip pat patvirtinti pilietinę ir 
humanistinę tyrimų vertę, gerbiant etinę ir 
kultūrinę įvairovę.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

14a. Siekdama supaprastinti konkursų
procedūras ir sumažinti jų išlaidas, 
Komisija turėtų įsteigti privalomo konkurso 
dalyvių informavimo duomenų bazę.

Pagrindimas

Europos tyrimų institucijoms ir suinteresuotoms šalims palengvinama prieiga prie 
programos.

Pakeitimas 5
4 straipsnio 3 dalis
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3. Europos mokslinių tyrimų tarybą sudarys 
nepriklausoma Mokslo taryba, kuriai padės 
speciali įgyvendinimo struktūra, kaip 
nurodyta I priede. Ji veiks vadovaudamasi 
mokslinės kompetencijos, autonomiškumo, 
veiksmingumo ir skaidrumo principais.

3. Europos mokslinių tyrimų tarybą sudarys 
nepriklausoma Mokslo taryba, kuriai padės 
speciali įgyvendinimo struktūra, kaip 
nurodyta I priede. Ji veiks vadovaudamasi 
mokslinės kompetencijos, autonomiškumo, 
veiksmingumo ir skaidrumo principais. Abi 
institucijos turi užtikrinti lygias moterų ir 
vyrų galimybes.

Pakeitimas 6
4 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Komisija turi užtikrinti mokslinių
tyrimų rezultatų įvertinimą ir pranešti apie 
jų įnašą į dinamišką Europos žinių
visuomenę.

Pagrindimas

Komisija privalo parodyti, kad tikrai buvo pasiektas programos tikslas, susijęs su dinamiškos 
žinių visuomenės kūrimu Europoje.

Pakeitimas 7
8 straipsnio 6 dalis

6. Komisija reguliariai informuoja komitetą
apie bendrą šios specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą.

6. Komisija reguliariai 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 bendradarbiavimo su Taryba tvarką pateikia nuostatas dėl komitologijos 
procedūros. Apie programos vykdymą dera informuoti ir antrą biudžeto valdymo instituciją.

Pakeitimas 8
8 straipsnio 6a dalis (nauja)

6a. Komisija pateikia kompetentingosioms 
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institucijoms iš naujo svarstyti šį
Sprendimą ir specialiosios programos 
įgyvendinimo ataskaitą prieš tiek laiko, kad 
šio Sprendimo pakeitimo procedūra būtų
baigta iki 2010 m. pabaigos.

Pagrindimas

Šio Sprendimo nagrinėjimas per nustatytą laikotarpį (vidurio laikotarpio peržiūra) suteiks 
galimybę, atliekant vertinimą ir galbūt darant pakeitimus, atsižvelgti į įgyvendinimo 
sunkumus ir kitus dalykus. Atsižvelgiant į realiai esamą pradinį pasirengimo darbui 
programos laikotarpį, peržiūra vykdoma praėjus vieniems metams nuo programos vidurio 
laikotarpio pabaigos. Šiuo pakeitimu siekiama, kad programos vertinimas būtų patikimas.
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