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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Mokslas ir tyrimai atlieka esminį vaidmenį kuriant žinių visuomenę, Europos
įsipareigotą sukurti pagal Lisabonos strategiją.

2. Moksliniai tyrimai visų pirma turi būti traktuojami kaip žinių didinimas. Tyrimai ir 
žinios, kurių pagrindas yra švietimo ir mokymo sistemos, smarkiai įkvėptos Europos 
humanistinės kultūros, turi ir toliau sietis su pilietinio dalyvavimo ir bendro 
visuomenės augimo vertybėmis.

3. Reikia saugoti mokslo, žinių ir mokslinių tyrimų kultūrą, ypač Bendrijos lygiu, ir 
skleisti tokią kultūrinę idėją: „moksliniai tyrimai – tai ir kultūra, o ne vien 
konkurencingumo veiksnys“. Tai turi būti Europos mokslinių tyrimų politikos tikslas.

4. Mokslinių tyrimų padėtis Europoje kelia susirūpinimą ir, jei ji nepagerės, gali sulėtinti 
ekonominį augimą.

5. Atotrūkis nuo kitų tradicinių, labiau pažengusių šalių (JAV ir Japonija), taip pat 
naujųjų šalių (Kinija ir Indija) ir toliau didėja; reikia racionalizuoti strategiją, kad 
Europos mokslinių tyrimų politika sutaptų su kitų šalių politika.

6. Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra tampa vis svarbesni geram visuomenės 
veikimui.

7. Moksliniai tyrimai atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant vyriausybinę politiką ir 
yra vienas iš svarbiausių politinio sprendimo proceso elementų. Politiniai prioritetai 
sveikatos, tvaraus vystymosi, branduolinio saugumo, biologinės įvairovės srityse 
privalo remtis tvirtomis mokslinėmis žiniomis.

8. Reikalinga glaudesnė Pagrindų programos ir struktūrinių fondų sąveika, kad būtų 
išvengta konflikto tarp mokslinių tyrimų pajėgumų kompetencijos finansavimo ir 
sanglaudos tikslų finansavimo.

9. Programos dalis „Mokslas visuomenėje“ turi užimti svarbią vietą naujoje Pagrindų 
programoje, ypač dalies „Jaunimas ir mokslas“ numatytoje veikloje.

10. Programa „Pajėgumai“, sutelkta į šešias intervencijos sritis, gali padidinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų pajėgumus visoje Europoje, jei tik bus išlaikytas Komisijos 
pasiūlytas biudžetas.
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PAKEITIMAI

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

Komisijos siūlomas tekstas 1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 konstatuojamoji dalis

(4) 7-oji pagrindų programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse vykdomą veiklą, taip pat 
kitą Bendrijos veiklą, kurios reikia 
strateginėms pastangoms įgyvendinti 
Lisabonos tikslus, visų pirma ją vykdant 
greta veiklos, susijusios su struktūriniais
fondais, žemės ūkiu, švietimu, mokymu, 
konkurencija ir inovacijomis, pramone, 
sveikata, vartotojų apsauga, užimtumu, 
energija, transportu ir aplinka.

(4) 7-oji pagrindų programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse vykdomą veiklą, taip pat 
kitą Bendrijos veiklą, kurios reikia 
strateginėms pastangoms įgyvendinti 
Lisabonos tikslus, visų pirma ją vykdant 
greta veiklos, susijusios su struktūriniais 
fondais, žemės ūkiu, švietimu, mokymu, 
kultūra, konkurencija ir inovacijomis, 
pramone, sveikata, vartotojų apsauga,
užimtumu, energija, transportu ir aplinka.

Pakeitimas 2
9 konstatuojamoji dalis 

(9) Pagal šią programą vykdoma mokslinių 
tyrimų veikla turėtų būti vykdoma laikantis 
pagrindinių etikos principų, įskaitant 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pateiktus principus.

(9) Pagal šią programą vykdoma mokslinių 
tyrimų veikla turėtų būti vykdoma laikantis 
pagrindinių etikos principų, įskaitant 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pateiktus principus, ir pabrėžiant 
pilietinę, humanistinę mokslinių tyrimų 
reikšmę, taip pat pagarbą etiniams ir 
kultūriniams skirtumams.

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai yra kaip niekada prieštaringoje padėtyje, kuri yra tiek produktyvi, tiek 
destruktyvi: vienoje pusėje – įspūdingi mokslinių tyrimų rezultatai, kitoje pusėje – visuomenė, 
jos ekonominė, politinė ir kultūrinė sistema. Turėtume apsistoti prie mokslinių tyrimų etikos ir 
kultūrinių skirtumų aspektų.

  
1 Dar nepaskelbtas OL.
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Pakeitimas 3
10 konstatuojamoji dalis

(10) Pagrindų programa siekiama prisidėti 
prie darnaus vystymosi skatinimo.

(10) Pagrindų programa privalo prisidėti 
prie darnaus vystymosi skatinimo.

Pakeitimas 4
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

11a) siekiant supaprastinimo ir sumažinti 
paraiškų konkursų skelbimo išlaidas, 
Komisija turėtų sukurti sąlygas 
teikiančiuosius paraiškas informuoti per 
duomenų banką. 

Pagrindimas

Siekiant palengvinti europinėms tyrimų įstaigoms ir paraiškų teikimu suinteresuotoms pusėms 
galimybę dalyvauti programoje.

Pakeitimas 5
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Komisija užtikrina tyrimo rezultatų 
įvertinimą ir informuoja apie savo indėlį 
kuriant dinamišką žinių visuomenę 
Europoje. 

Pagrindimas

Komisija privalo parodyti, kad tikrai buvo pasiektas dinamiškos žinių visuomenės Europoje 
sukūrimo tikslas.

Pakeitimas 6
8 straipsnio 5 dalis

5. Komisija reguliariai informuoja komitetą 
apie bendrą specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą ir apie visus pagal šią 
programą finansuojamus MTTP veiksmus.

5. Komisija reguliariai informuoja komitetą 
ir atsakingą Europos Parlamento komitetą
apie bendrą specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą ir apie visus pagal šią 
programą finansuojamus MTTP veiksmus. 
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Pagrindimas

Komisija pateikia nurodymus komitologijos procedūros vykdymui remiantis 
bendradarbiavimu su Taryba. Apie programos įgyvendinimą tikslinga informuoti ir kitą 
biudžeto institucijos atšaką 

Pakeitimas 7
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

5a. Komisija atsakingoms institucijoms 
laiku pateikia šį sprendimą ir pranešimą 
apie specifinės programos vykdymą, kad
procedūra šio sprendimo pakeitimui galėtų 
būti baigta iki 2010 m.

Pagrindimas

Sprendimo peržiūra numatytu laikotarpiu (vidutinės trukmės laikotarpio peržiūra) suteikia 
galimybę įvertinimo ir galimų taisymų kontekste reaguoti į taikymo arba kitų rūšių plėtros 
problemas.  Dėl to, kad praktikoje egzistuojanti programa yra pradinėje stadijoje, peržiūra 
vykdoma praėjus metams nuo programos laikotarpio vidurio. Šis pakeitimas suteikia 
galimybę programą įvertinti patikimiau.

Pakeitimas 8
I priedo 1 dalies skirsnis „Tikslas“

Optimizuoti geriausių Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų panaudojimą ir plėtrą 
ir prisidėti visose mokslo ir technologijų 
srityse kuriant naujas, visos Europos 
intereso mokslinių tyrimų infrastruktūras
(arba iš esmės modernizuojant esamas 
infrastruktūras), kurių reikia Europos 
mokslinei bendruomenei, kad ji išliktų 
pažangiausia mokslinių tyrimų srityje ir 
sugebėtų padėti pramonei sustiprinti jos 
žinių pagrindą ir techninę patirtį.

Optimizuoti geriausių Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų panaudojimą ir plėtrą 
ir prisidėti kuriant naujas mokslinių tyrimų 
infrastruktūras, tačiau tik atlikus nuodugnų 
ir nepriklausomą tyrimą dėl esamų 
infrastruktūrų modernizavimo. 
Infrastruktūros yra reikalingos, ypač 
mažiau remiamuose Sąjungos regionuose, 
siekiant didinti žinias ir technologijų plėtrą 
visuomenėje.

Pakeitimas 9
I priedo 2 dalies skirsnio „Metodas“ 1 pastraipa

MVĮ sudaro Europos pramonės pagrindą. MVĮ sudaro (išbraukta) inovacijų sistemos 
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Jos turėtų užimti svarbią vietą inovacijų 
sistemoje ir žinių transformavimo į naujus 
produktus, procesus ir paslaugas 
grandinėje. Europos MVĮ susiduria su vis 
didesne konkurencija vidaus rinkoje ir 
apskritai, todėl joms reikia plėsti žinias ir
intensyvinti mokslinius tyrimus, 
geografiškai išplėsti verslo veiklą ir 
internacionalizuoti savo žinių tinklus. Visose 
valstybėse narėse yra vykdoma su MVĮ 
susijusi veikla, bet dažnai neskatinamas ir 
neremiamas tarptautinis bendradarbiavimas 
mokslinių tyrimų ir technologijų perdavimo 
srityje. Veikla ES lygiu yra reikalinga 
papildyti ir sustiprinti minėtos veiklos, 
vykdomos nacionaliniu ir regionų lygiu, 
poveikį.

ir žinių transformavimo į naujus 
produktus, procesus ir paslaugas grandinės 
pagrindą. Europos MVĮ susiduria su vis 
didesne konkurencija vidaus rinkoje ir 
apskritai, todėl joms reikia plėsti žinias ir 
intensyvinti mokslinius tyrimus, 
geografiškai išplėsti verslo veiklą ir 
internacionalizuoti savo žinių tinklus. Visose 
valstybėse narėse yra vykdoma su MVĮ 
susijusi veikla, bet dažnai neskatinamas ir 
neremiamas tarptautinis bendradarbiavimas 
mokslinių tyrimų ir technologijų perdavimo 
srityje. Veikla ES lygiu yra reikalinga 
papildyti ir sustiprinti minėtos veiklos, 
vykdomos nacionaliniu ir regionų lygiu, 
poveikį.

Pakeitimas 10
I priedo 2 dalies skirsnio „Metodas“ 3 pastraipa

Be šios specialios veiklos bus skatinamas ir 
lengvinamas MVĮ dalyvavimas visoje 
Pagrindų programoje. Yra tinkamai 
atsižvelgiama į MVĮ mokslinių tyrimų 
poreikius ir potencialą sudarant 
„Bendradarbiavimo“ programos teminių 
sričių turinį, kuris bus įgyvendinamas 
įvairaus dydžio ir įvairios apimties 
projektais, priklausomai nuo srities ir temos.

Be šios specialios veiklos, bus skatinamas ir 
lengvinamas MVĮ dalyvavimas visoje 
Pagrindų programoje. MVĮ bus taikomos 
paprastesnės ir aiškesnės administracinės 
procedūros, taip pat bus sumažintos 
išlaidos MVĮ, kurios naudos Pagrindų 
programos priemones. Yra tinkamai 
atsižvelgiama į MVĮ mokslinių tyrimų 
poreikius ir potencialą sudarant 
„Bendradarbiavimo“ programos teminių 
sričių turinį, kuris bus įgyvendinamas 
įvairaus dydžio ir įvairios apimties 
projektais, priklausomai nuo srities ir temos.

Pakeitimas 11
I priedo 3 dalies skirsnis „Tikslai“

Stiprinti Europos regionų mokslinių tyrimų 
potencialą, visų pirma skatinant visoje 
Europoje plėtoti moksliniais tyrimais 
užsiimančias regionų grupes, jungiančias 
regionų valdžios institucijas, universitetus, 
tyrimų centrus, įmones ir kitas 
suinteresuotąsias šalis.

Stiprinti Europos regionų mokslinių tyrimų 
potencialą, visų pirma skatinant visoje 
Europoje plėtoti moksliniais tyrimais 
užsiimančias regionų grupes, jungiančias 
regionų valdžios institucijas, universitetus, 
tyrimų centrus, įmones ir kitas 
suinteresuotąsias šalis. Siekdami didesnės 
sanglaudos, žinių regionai turi imtis vis 
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reikšmingesnio vaidmens mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityje.

Pakeitimas 12
I priedo 3 dalies skirsnio „Tikslai“ 1a pastraipa (nauja) 

Skatinti mokslinių tyrimų politikos 
skirstymą pritaikant ją prie specifinio 
socialinio ir ekonominio konteksto.

Pakeitimas 13
I priedo 3 dalies skirsnio „Veikla“ 3 pastraipa

Regionų su mažiau išvystytais moksliniais 
tyrimais kuravimas, atliekamas šiuo 
atžvilgiu labai išsivysčiusių regionų, 
remiantis į su MTP susijusių grupių kūrimu. 
Tarptautiniai regionų konsorciumai sutelks ir 
suvienys mokslinių tyrimų subjektus iš 
akademinio, pramonės ir viešosios valdžios 
sluoksnių siekiant rasti „patariamuosius“ 
sprendimus technologiniu požiūriu mažiau 
išsivysčiusiems regionams.

Regionų su mažiau išvystytais moksliniais 
tyrimais kuravimas, atliekamas šiuo 
atžvilgiu labai išsivysčiusių regionų, 
remiantis į su MTP susijusių grupių kūrimu. 
Tarptautiniai regionų konsorciumai sutelks ir 
suvienys mokslinių tyrimų subjektus iš 
akademinio, pramonės ir viešosios valdžios 
sluoksnių siekiant rasti „patariamuosius“ 
sprendimus technologiniu požiūriu mažiau 
išsivysčiusiems regionams. Kuravimas turi 
numatyti priemones, skirtas stiprinti 
bendradarbiavimą su naujųjų valstybių 
narių mokslo bendruomenėmis.

Pakeitimas 14
I priedo 3 dalies skirsnio „Veikla“ 5 pastraipa

Taip pat bus remiama veikla, skirta skatinti 
nuolatinį tarpusavio pasikeitimą informacija, 
panašių projektų sąveiką ir, prireikus, 
sąveiką su veikla, vykdoma pagal panašias 
Bendrijos programas (pvz., analizės ir 
sintezės darbo grupės, apskrito stalo 
diskusijos, leidiniai).

Taip pat bus remiama visa veikla, skirta 
skatinti nuolatinį tarpusavio pasikeitimą 
informacija, panašių projektų sąveiką 
(išbraukta) su veikla, vykdoma pagal 
panašias Bendrijos programas. Todėl bus 
rengiamos analizės ir sintezės darbo 
grupės, apskritojo stalo diskusijos ir bus 
skatinami tiek popieriniai, tiek internetiniai 
leidiniai siekiant didesnės informacijos 
sklaidos.

Pakeitimas 15
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I priedo 5 dalies skirsnio „Tikslai“ 1a pastraipa (nauja) 

Reikia suderinti prognozavimo, sparčių 
mokslo inovacijų ir mokslinio bei 
technologinio stebėjimo, socialinių, taip pat 
ekonominių tyrimų ir mokslo bei 
technologijų pasirinkimo nacionaliniu ir 
Europos lygiu, įvertinimo veiksmus.

Pakeitimas 16
I priedo 5 dalies skirsnio „Metodas“ 3 pastraipa

Kad šis tikslas būtų pasiektas, būtina sukurti 
socialinę ir kultūrinę aplinką, palankią 
sėkmingiems ir praktikoje pritaikomiems 
moksliniams tyrimams. Tai reiškia, kad 
reikia atsižvelgti į pagrįstus visuomenės 
poreikius ir rūpesčius, pradedant dar 
platesnes demokratiškas diskusijas su 
visuomene, ją dar labiau įtraukiant bei 
informuojant ir parengiant geresnes 
kolektyvinio sprendimų priėmimo mokslo 
srityje sąlygas. Taip pat reikėtų sudaryti 
mokslinėms profesijoms palankų klimatą, 
pritraukti naują investicijų į mokslą bangą ir 
užtikrinti žinių sklaidą – būtent šiais 
elementais grindžiama Lisabonos strategija.

Kad šis tikslas būtų pasiektas, būtina sukurti 
socialinę ir kultūrinę aplinką, palankią 
sėkmingiems ir praktikoje pritaikomiems 
moksliniams tyrimams. Tai reiškia, kad 
reikia atsižvelgti į pagrįstus visuomenės 
poreikius ir rūpesčius, pradedant dar
platesnes demokratiškas diskusijas su 
visuomene, ją dar labiau įtraukiant bei 
informuojant ir parengiant geresnes 
kolektyvinio sprendimų priėmimo mokslo 
srityje sąlygas. Taip pat reikėtų sudaryti 
mokslinėms profesijoms palankų klimatą, 
pritraukti naują investicijų į mokslą bangą ir 
užtikrinti žinių sklaidą – būtent šiais 
elementais grindžiama Lisabonos strategija. 
Klausimai „mokslas ir visuomenė“ (kaip 
ryšys tarp technologijų, užimtumo ir darbo 
arba ryšys tarp energetikos, aplinkos ar 
sveikatos prioritetų) turi vis labiau įgauti 
europinę dimensiją.

Pakeitimas 17
I priedo 5 dalies skirsnio „Metodas“ 6 pastraipos 4a dalis (nauja) 

Didelė mokslinių ir universitetinių 
leidinių kaina, trukdo mokslo 
pažangai.

Pakeitimas 18
I priedo 5 dalies skirsnio „Metodas“ 7 pastraipos 8 įtrauka

- atnaujinti mokslinę komunikaciją skatinant - atnaujinti mokslinę komunikaciją skatinant 



PE 367.927v03-00 10/13 AD\607169LT.doc

LT

modernių priemonių kūrimą siekiant 
didesnio poveikio ir padėti mokslo 
darbuotojams glaudžiau bendradarbiauti su 
žiniasklaidos atstovais.

modernių priemonių kūrimą siekiant 
didesnio poveikio ir padėti mokslo 
darbuotojams glaudžiau bendradarbiauti su 
žiniasklaidos, ypač naujų informacijos ir 
komunikacijos technologijų atstovais.

Pakeitimas 19
I priedo 5 dalies antrosios veiklos krypties skirsnis „Jaunimas ir mokslas“

Šia veikla bus siekiama skatinti jaunimą 
rinktis mokslininko darbą, stiprinti kartų 
ryšius ir apskritai didinti mokslinį 
raštingumą. Europoje mainai ir 
bendradarbiavimas bus sutelkti į jaunajai 
auditorijai pritaikytus mokslų mokymo 
metodus, paramą dėstantiesiems mokslus 
(koncepcija, mokymo medžiaga), mokyklų ir 
profesinio gyvenimo ryšių plėtojimui. Be to, 
gali būti remiami plataus europinio masto 
renginiai, kuriuose dalyvautų pradedantys 
karjerą jauni mokslininkai ir žymūs 
mokslininkai – kaip pavyzdys jauniems. Bus 
nagrinėjamas pamatinių mokslinių tyrimų 
klausimas atsižvelgiant į socialinį kontekstą 
ir kultūrines vertybes. Pasirinkti trys 
aspektai:

Šia veikla bus siekiama skatinti jaunimą 
rinktis mokslininko darbą, stiprinti kartų 
ryšius ir apskritai didinti mokslinį 
raštingumą, o ypač tirti veiksnius, 
skatinančius jaunimą nesiekti mokslo ir 
technologijų specialybių karjeros. Europoje 
mainai ir bendradarbiavimas bus sutelkti į 
jaunajai auditorijai pritaikytus mokslų 
mokymo metodus, paramą dėstantiesiems 
mokslus (koncepcija, mokymo medžiaga), 
mokyklų ir profesinio gyvenimo ryšių 
plėtojimui. Be to, gali būti remiami plataus 
europinio masto renginiai, kuriuose 
dalyvautų pradedantys karjerą jauni 
mokslininkai ir žymūs mokslininkai – kaip 
pavyzdys jauniems. Bus nagrinėjamas 
pamatinių mokslinių tyrimų klausimas 
atsižvelgiant į socialinį kontekstą ir 
kultūrines vertybes. Pasirinkti trys aspektai:

Pagrindimas

Pastaraisiais metais Europos jaunuolių, pasirenkančių mokslinio pobūdžio studijas, gerokai
sumažėjo, nors Europai reikia didinti savo pajėgumus mokslo ir technologijų srityse. Padėtį 
dar labiau sunkina tai, kad Europos universitetai mokslinėms disciplinoms neturi pakankamai 
specialistų, galinčių pakeisti baigusius savo karjerą dėstytojus, ir tai, kad diplomuotų 
specialistų mokslo ir technologijų srityje, dirbančių mokslininkais, skaičius yra labai 
sumažėjęs. Siekiant paskatinti, kad daugiau jaunuolių pasirinktų mokslo ir technologijų 
studijas, visų pirma reikia suprasti, kodėl jie to vengia.

Pakeitimas 20
I priedo 5 dalies antrosios veiklos krypties skirsnio „Jaunimas ir mokslas“ 3a įtrauka (nauja)

- mokslinio švietimo Sąjungos 
nacionalinėse sistemose stiprinimas visais 
lygiais;
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Pagrindimas

Pagal Eurobarometro tyrimų duomenis Europos jaunimas iš esmės teigiamai žiūri į mokslą ir 
technologijas ir, palyginti su ankstesniųjų kartų duomenimis, tie požiūriai yra panašūs. 
Atrodo, kad mažą domėjimąsi mokslinėmis studijomis lemia mokslinio švietimo mokyklose 
stilius, disciplinų sudėtingumas ir akivaizdus patrauklių mokslinės karjeros perspektyvų 
trūkumas. Todėl reikia visais lygiais stiprinti mokslinį švietimą Sąjungos nacionalinėse 
sistemose.  

Pakeitimas 21
I priedo 5 dalies antrosios veiklos krypties skirsnio „Jaunimas ir mokslas“ 3b įtrauka (nauja)

- konkursų, skirtų vidurinio ir  
universitetinio lygio studentams bei 
doktorantams, finansavimas.

Pagrindimas

Siekiant padaryti mokslines studijas patrauklias jaunimui, reikia kasmet skatinti ir finansuoti 
konkursus, rengiamus licėjų mokiniams, universitetų studentams ir doktorantams. 

Pakeitimas 22
I priedo 5 dalies trečiosios veiklos krypties skirsnio 5 įtrauka

geriausių tarptautinių mokslinių tyrimų ir 
mokslinės komunikacijos skatinimą teikiant 
liaudies premijas;

geriausių tarptautinių mokslinių tyrimų ir 
mokslinės komunikacijos skatinimą viešai
teikiant premijas ir paskelbiant mokslo 
kultūros savaitę.

Pagrindimas

Svarbu visose valstybėse narėse paskelbti mokslo kultūros savaitę siekiant atskleisti ir skleisti 
mokslo kultūrą, taip pat siekiant sukurti bendravimo ryšius tarp mokyklų, universitetų, mokslo 
tyrimų įstaigų (valstybinių ir privačių) ir įmonių. 

Pakeitimas 23
I priedo 5 dalies trečioji veiklos kryptis a (nauja)

Trečioji veiklos kryptis (a): Daugiakalbystė
Šia veikla bus siekiama, atsižvelgiant į 
Pagrindų programą, stiprinti mokslo
tyrimų ir technologijų plėtros veiklą, 
susijusią su informacinės visuomenės 
technologijomis kalbos srityje, taip pat 
skatinti mokslą ir technologijas, skirtas 
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plėtoti daugiakalbystę.
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