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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 176
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Įgyvendinant šią specialiąją programą 
reikėtų deramai atsižvelgti į svarbų 
vaidmenį, kurį atlieka universitetai 
siekdami užtikrinti mokslinių ir 
technologinių tyrimų sėkmę kuriant 
Europos mokslinių tyrimų erdvę, kaip 
pripažįstama Komisijos komunikate dėl 
universitetų vaidmens žinių Europoje 
(KOM(2003)0058), ir prisidedant prie žinių 
visuomenės raidos.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 177
2 straipsnio f punktas

(f) Aplinka (įskaitant klimato kaitą); (f) Aplinka (įskaitant klimato kaitą ir 
gamtinius pavojus);

Or. en

Pagrindimas

Žinant, kad gaivalinių nelaimių vis daugėja ir kad būtina rasti atitinkamus sprendimus bei 
kurti efektyvias priemones, specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ aplinkos temoje 
svarbu išskirti gamtinius pavojus.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 178
2 straipsnio i punktas

(i) saugumas ir erdvė. (i) saugumas;

Or. de

Pagrindimas

Nors erdvės ir saugumo sritys susijusios, jas reikėtų atskirti kaip dvi atskiras ir aiškiai 
apibrėžtas prioritetines sritis.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 179
2 straipsnio ia punktas (naujas)

(ia) erdvė.

Or. de

Pagrindimas

Nors erdvės ir saugumo sritys susijusios, jas reikėtų atskirti kaip dvi atskiras ir aiškiai 
apibrėžtas prioritetines sritis.
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 180
4 straipsnio 1 dalis

1. Visi pagal šią specialiąją programą 
atliekami mokslo tyrimai turi būti atlikti 
laikantis pagrindinių etikos principų.

1. Visi pagal šią specialiąją programą 
atliekami mokslo tyrimai turi būti atlikti 
laikantis pagrindinių etikos principų.
Nefinansuojami embrionų ir embrionų 
kamieninių ląstelių tyrimų projektai, 
kadangi kai kuriose valstybėse narėse jie 
draudžiami remiantis pagrindiniais 
žmogaus teisių argumentais ir 
konstituciniais principais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 181
4 straipsnio 1 dalis

1. Visi pagal šią specialiąją programą 
atliekami mokslo tyrimai turi būti atlikti 
laikantis pagrindinių etikos principų.

1. Visi pagal šią specialiąją programą 
atliekami mokslo tyrimai turi būti atlikti 
laikantis pagrindinių etikos principų ir
atsižvelgiant į mokslininkų garantijas, 
reikalaujamas pagal žinių sritį ir tyrimų 
pobūdį. 

Or. es

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Herbert Reul ir Jan Christian Ehler

Pakeitimas 182
4 straipsnio 2 dalis

2. Pagal šią programą nefinansuojamos 
tokios mokslinių tyrimų sritys:

2. Prieš pradėdami įgyvendinti etikos 
požiūriu opius mokslinių tyrimų projektus, 
dalyviai turi gauti nacionalinių arba vietos 
etikos komisijų pritarimą arba leidimą. Be 
to, Komisija nuolatos tikrina tokius 
projektus ir kasmet teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
Ypatingomis aplinkybėmis projekto etinė 
patikra gali būti atliekama jį įgyvendinant.
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– mokslinių tyrimų veikla, kuria siekiama 
klonuoti žmones reprodukcijos tikslais,
– moksliniai tyrimai, skirti žmogaus
genetiniam paveldui pakeisti, kai šie 
pakeitimai gali būti paveldimi,
– moksliniai tyrimai, skirti žmogaus 
embrionams kurti, kai jų tikslas – tiktai 
atlikti tyrimus ar įsigyti kamieninių ląstelių, 
įskaitant ir somatinių ląstelių branduolių 
perkėlimą.

Or. en

Pagrindimas

Pateiktas taip pat suformuluotas pagrindų programos pakeitimas. Klausimas turėtų būti 
išspręstas pagrindų programoje, tačiau siekiant nuoseklumo pateikiami ir specialiųjų 
programų pakeitimai.

Pakeitimą pateikė Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli ir Paul Rübig

Pakeitimas 183
4 straipsnio 2 dalis

2. Pagal šią programą nefinansuojamos 
tokios mokslinių tyrimų sritys:

2. Šios programos lėšomis nefinansuojamos 
šios mokslinių tyrimų sritys:

– mokslinių tyrimų veikla, kuria siekiama 
klonuoti žmones reprodukcijos tikslais,

– žmogaus embrionų klonavimo moksliniai
tyrimai;

– moksliniai tyrimai, skirti žmogaus 
genetiniam paveldui pakeisti, kai šie
pakeitimai gali būti paveldimi,

– žmogaus genetiniam paveldui pakeisti 
skirti moksliniai tyrimai, dėl kurių tokie 
pakeitimai gali tapti paveldimi,

– moksliniai tyrimai, skirti žmogaus 
embrionams kurti, kai jų tikslas – tiktai 
atlikti tyrimus ar įsigyti kamieninių ląstelių, 
įskaitant ir somatinių ląstelių branduolių 
perkėlimą.

– žmogaus embrionų, skirtų naudoti tik 
tyrimų tikslais arba kamieninių ląstelių 
gamybos tikslais, kūrimo moksliniai tyrimai 
ir moksliniai tyrimai, kuriuos atliekant 
naudojamos šių embrionų ląstelės;

– moksliniai tyrimai, kuriuos atliekant 
sunaikinami žmogaus embrionai arba 
naudojamos žmogaus embrionų 
kamieninės ląstelės.

Or. en
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Pagrindimas

Pateiktas taip pat suformuluotas pagrindų programos pakeitimas. Klausimas turėtų būti 
išspręstas pagrindų programoje, tačiau siekiant nuoseklumo pateikiami ir specialiųjų 
programų pakeitimai.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 184
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Šios programos lėšomis 
nefinansuojami:
– mokslinių tyrimų projektai, kurie saugant 
žmogaus teises ir laikantis konstitucinių 
principų draudžiami valstybėse narėse,
– mokslinių tyrimų projektai, kurie kelia 
pavojų svarbiausioms vertybėms, 
susijusioms su žmogaus orumu,
– žmogaus embrionų klonavimo metodai,
– intervencijos į žmogaus gemalo raidą,
– embrionų ir žmogaus embrionų 
kamieninių ląstelių naudojimas ir kūrimas 
mokslinių tyrimų tikslais, kadangi žmogaus 
negalima naudoti jokiais tikslais ir 
žmogaus, ypač moters, kūnas neturėtų būti 
naudojamas komercijos tikslais.
Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
nefinansuojami chimerų moksliniai 
tyrimai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Herbert Reul ir Jan Christian Ehler

Pakeitimas 185
4 straipsnio 3 dalis

3. Pagal šią programą nefinansuojami tokie
moksliniai tyrimai:

3. Šios programos lėšomis nefinansuojami 
šių sričių moksliniai tyrimai:

– mokslinių tyrimų veikla, uždrausta visose – žmogaus embrionų klonavimo moksliniai
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valstybėse narėse, tyrimai;
– mokslinių tyrimų veikla, kuri turi būti 
atlikta valstybėje narėje, kurioje tokie 
moksliniai tyrimai yra uždrausti.

– žmogaus genetiniam paveldui pakeisti 
skirti moksliniai tyrimai, dėl kurių tokie 
pakeitimai gali tapti paveldimi,
– žmogaus embrionų, skirtų naudoti tik 
tyrimų tikslais arba kamieninių ląstelių 
gamybos tikslais, kūrimo moksliniai tyrimai 
ir moksliniai tyrimai, kuriuos atliekant 
naudojamos šių embrionų ląstelės;
– mokslinių tyrimų projektai, kurie 
tiesiogiai arba netiesiogiai lemia žmogaus 
embrionų sunaikinimą.
Atliekant embrionų kamieninių ląstelių 
mokslinius tyrimus naudojamasi 
Nacionalinio sveikatos instituto patirtimi ir 
finansavimas skiriamas tik iki 2001 m. 
rugpjūčio mėn. sukurtų embrionų 
kamieninių ląstelių linijų moksliniams 
tyrimams.

Or. en

Pagrindimas

Pateiktas taip pat suformuluotas pagrindų programos pakeitimas. Klausimas turėtų būti 
išspręstas pagrindų programoje, tačiau siekiant nuoseklumo pateikiami ir specialiųjų 
programų pakeitimai.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan Christian 
Ehler

Pakeitimas 186
4 straipsnio 3 dalis

3. Pagal šią programą nefinansuojami 
tokie moksliniai tyrimai:

3. Kai technologija yra prieštaringa etiniu 
požiūriu (pvz., tyrimai su embrionų 
kamieninėmis ląstelėmis, atliekamais in 
vitro apvaisinimo embrionais, abejonės, 
kylančios dėl genetinių duomenų 
naudojimo nesamų terapijų atveju), ES 
teikia prioritetą mokslinių tyrimų 
projektams, kuriais pateikiama šių etiškai 
prieštaringų technologijų alternatyva, pvz., 
suaugusių žmonių kamieninių ląstelių ir 
bambagyslės kamieninių ląstelių tyrimai, 
vaisingumo sutrikimų gydymas 
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nesukuriant papildomų embrionų, 
genetiniai bandymai, susiję su terapija.

– mokslinių tyrimų veikla, uždrausta visose 
valstybėse narėse,
– mokslinių tyrimų veikla, kuri turi būti 
atlikta valstybėje narėje, kurioje tokie 
moksliniai tyrimai yra uždrausti.

Or. en

Pagrindimas

Pateiktas taip pat suformuluotas pagrindų programos pakeitimas. Klausimas turėtų būti 
išspręstas pagrindų programoje, tačiau siekiant nuoseklumo pateikiami ir specialiųjų 
programų pakeitimai.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 187
4 straipsnio 3 dalies 1a įtrauka (nauja)

– embrionų ir embrionų kamieninių 
ląstelių moksliniai tyrimai, kurie 
draudžiami keliose valstybėse narėse dėl 
svarbių argumentų, susijusių su žmogaus 
teisėmis ir konstituciniais principais,

Or. en

Amendment by Hiltrud Breyer

Pakeitimas 188
4 straipsnio 3 dalies 2 įtrauka

– mokslinių tyrimų veikla, kuri turi būti 
atlikta valstybėje narėje, kurioje tokie 
moksliniai tyrimai yra uždrausti.

– mokslinių tyrimų projektai, kurie 
prieštarauja subsidiarumo principui, 
žmogaus orumo vertybėms ir principui, 
pagal kurį žmogaus, ypač moters, kūno 
negalima naudoti komercijos tikslais.

Or. en
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Amendment by Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendment 189
6 straipsnio 3 dalis

3. Darbo programoje nurodomi kriterijai, 
pagal kuriuos vertinami netiesioginės
veiklos pagal finansavimo schemas 
pasiūlymai ir atrenkami projektai. Tokie 
kriterijai bus nustatomi kompetencijai, 
poveikiui ir įgyvendinimui, o remiantis 
šiomis pagrindinėmis nuostatomis darbo 
programoje gali būti toliau nurodomi ar 
išplečiami papildomi reikalavimai, svertiniai 
koeficientai ir ribinės vertės.

3. Darbo programoje nurodomi kriterijai, 
pagal kuriuos vertinami netiesioginės 
veiklos pasiūlymai, pateikti pagal 
finansavimo schemas, ir atrenkami projektai, 
jei tai suderinama su mokslininkų ir jų 
grupių dalyvavimu nacionalinėse ir 
europinėse programose tuo pačiu metu.
Tokie kriterijai yra pasiekimai, poveikis ir 
įgyvendinimas, o remiantis šiomis 
pagrindinėmis nuostatomis darbo 
programoje gali būti toliau nurodomi ar 
išplečiami papildomi reikalavimai, svertiniai 
koeficientai ir ribinės vertės.

Or. es

Pagrindimas

Mokslininkų grupės turėtų turėti galimybę teikti paraiškas tuo pačiu metu dalyvauti ir 
nacionaliniuose, ir tarptautiniuose projektuose, kadangi tai tik tobulintų Europos mokslinių 
tyrimų erdvę. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 190
6 straipsnio 3 dalis

3. Darbo programoje nurodomi kriterijai, 
pagal kuriuos vertinami netiesioginės 
veiklos pagal finansavimo schemas 
pasiūlymai ir atrenkami projektai. Tokie 
kriterijai bus nustatomi kompetencijai, 
poveikiui ir įgyvendinimui, o remiantis 
šiomis pagrindinėmis nuostatomis darbo 
programoje gali būti toliau nurodomi ar 
išplečiami papildomi reikalavimai, svertiniai 
koeficientai ir ribinės vertės.

3. Darbo programoje nurodomi kriterijai, 
pagal kuriuos vertinami netiesioginės 
veiklos pasiūlymai, pateikti pagal 
finansavimo schemas, ir atrenkami projektai.
Tokie kriterijai yra moksliniai ir 
technologiniai pasiekimai, poveikis
ekonominiam ir socialiniam vystymuisi ir 
įgyvendinimo kokybė bei veiksmingumas, 
įskaitant išteklių naudojimo veiksmingumą.
Remiantis šiomis pagrindinėmis nuostatomis 
darbo programoje gali būti toliau nurodomi 
ar išplečiami papildomi reikalavimai, 
svertiniai koeficientai ir ribinės vertės.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama aiškumo. Ankstesniame pakeitime (Nr.: 17) buvo minimi moksliniai ir „techniniai“, 
o ne „technologiniai“ pasiekimai.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 191
7 straipsnio 2 dalis

2. 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
taikoma patvirtinant:

2. 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
taikoma taikant šias priemones:

a) 6 straipsnio 1 dalyje minėtą darbo 
programą;

a) rengiant ir atnaujinant 6 straipsnio 1 
dalyje minėtą darbo programą, įskaitant 
priemones, kuriomis bus naudojamasi 
atsižvelgiant į prioritetus, bet kokius 
vėlesnius jų naudojimo pobūdžio 
koregavimus, kvietimų teikti paraiškas 
turinį ir nustatytus taikytinus vertinimo 
kriterijus.

b) bet kokį II priede pateikto sumos 
orientacinio paskirstymo pakeitimą.

b) tvirtinant lėšas:
i) MTTP veiklai, apimančiai ekspertų 
tinklus ir integruotus projektus;
ii) šių teminių sričių MTTP veiklai:
– sveikatos;
– maisto, žemės ūkio ir biotechnologijų;
– nanomokslų, nanotechnologijų ir 
technologijų;
ba) nustatant sprendimo dėl pagrindų 
programos 7 straipsnyje numatyto išorinio 
vertinimo užduotis.
bb) keičiant II priede nustatytos sumos 
orientacinį paskirstymą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 192
8 straipsnio 5 dalis
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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 atsižvelgia į komiteto vaidmenį
tvirtindama įvairius projektus ir vėliau jį 
informuoja apie bendrą specialiosios 
programos įgyvendinimo pažangą ir teikia 
jam informaciją apie visą MTTP veiklą, 
finansuojamą pagal šią programą

Or. es

Pagrindimas

Reikia paminėti vadybos komitetų vaidmenį tvirtinant projektus. Valstybės narės turi dalintis 
įsipareigojimu siekti programos sėkmės, o tai reiškia, kad jos turi dalyvauti tvirtinimo 
procese.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 193
I priedo 3 pastraipos 6 punktas

(6) aplinka (įskaitant klimato kaitą); (6) aplinka (įskaitant klimato kaitą ir 
gamtinius pavojus);

Or. en

Pagrindimas

Svarbu tinkamai atsižvelgti į gamtinius pavojus rengiant su aplinka susijusią specialiosios 
programos „Bendradarbiavimas“ teminę dalį, kadangi gaivalinių nelaimių vis daugėja ir 
reikia ieškoti sprendimų bei efektyvių reagavimo priemonių.

Amendment by Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 194
I priedo 3 pastraipos 9 punktas ir 9a punktas (naujas)

(9) saugumas ir erdvė. (9) saugumas;

(9a) erdvė.

Or. de

Pagrindimas

Nors erdvės ir saugumo sritys susijusios, jas reikėtų atskirti kaip dvi atskiras ir aiškiai 
apibrėžtas prioritetines sritis.
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Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 195
I priedo 5 pastraipa

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi principą ir lyčių lygybę. Be to, 
vykdytinų tyrimų etinių, socialinių, teisinių 
ir platesnių kultūrinių aspektų ir jų 
panaudojimo galimybių, taip pat mokslo ir 
technologijų plėtros bei numatymo 
socialinių ir ekonominių pasekmių 
svarstymas tam tikrais atvejais sudarys dalį 
pagal šią specialiąją programą atliekamos 
veiklos.

Visoje Septintojoje pagrindų programoje 
būtina atsižvelgti į mokslinių ir 
technologinių pasiekimų principą. Be to, 
vykdytinų tyrimų etinių, socialinių, teisinių 
ir platesnių kultūrinių aspektų ir jų 
panaudojimo galimybių, taip pat mokslo ir 
technologijų plėtros bei numatymo 
socialinių ir ekonominių pasekmių 
svarstymas tam tikrais atvejais sudarys dalį 
pagal šią specialiąją programą atliekamos 
veiklos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 196
I priedo 5 pastraipa

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi principą ir lyčių lygybę. Be to, 
vykdytinų tyrimų etinių, socialinių, teisinių 
ir platesnių kultūrinių aspektų ir jų 
panaudojimo galimybių, taip pat mokslo ir 
technologijų plėtros bei numatymo 
socialinių ir ekonominių pasekmių 
svarstymas tam tikrais atvejais sudarys dalį 
pagal šią specialiąją programą atliekamos 
veiklos.

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi principą, prieinamumą ir lyčių 
lygybę. Be to, vykdytinų tyrimų etinių, 
socialinių, teisinių ir platesnių kultūrinių 
aspektų ir jų panaudojimo galimybių, taip 
pat mokslo ir technologijų plėtros bei 
numatymo socialinių ir ekonominių 
pasekmių svarstymas tam tikrais atvejais 
sudarys dalį pagal šią specialiąją programą 
atliekamos veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Prieinamumas turi tapti horizontaliu specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ aspektu, 
kartu su darnaus vystymosi ir lyčių lygybės aspektais, siekiant remti visų su prieinamumo 
problema susiduriančių žmonių (pvz., vyresnių, neįgaliųjų, motinų su vaikų vežimėliais, 
turistų ir pan.) poreikių mokslinius tyrimus.
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Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Pakeitimas 197
I priedo dalies „Daugiadiscipliniškumas ir bendri keleto temų moksliniai tyrimai, įskaitant 

bendrus kvietimus teikti paraiškas“ 1 pastraipos įžanginė dalis

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į keletui 
temų bendras prioritetines mokslo sritis, 
pavyzdžiui, jūrų mokslus ir technologijas.
Daugiadiscipliniškumas bus skatinamas 
temoms bendrais mokslinių tyrimų
metodais ir technologijų objektais, 
susijusiais su daugiau nei viena tema.
Tokie kelioms temoms bendri metodai, be 
kita ko, bus taikomi:

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į keletui 
temų bendras prioritetines mokslo sritis, 
pavyzdžiui, jūros mokslų ir technologijų,
aplinkos medicinos, ekologinės inžinerijos 
ir chemijos bei dalyvavimo procesų ir taikos 
mokslinių tyrimų. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 198
I priedo dalies „Daugiadiscipliniškumas ir bendri keleto temų moksliniai tyrimai, įskaitant 

bendrus kvietimus teikti paraiškas“ 1 pastraipos įžanginė dalis

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į keletui 
temų bendras prioritetines mokslo sritis, 
pavyzdžiui, jūrų mokslus ir technologijas.
Daugiadiscipliniškumas bus skatinamas 
temoms bendrais mokslinių tyrimų metodais 
ir technologijų objektais, susijusiais su 
daugiau nei viena tema. Tokie kelioms 
temoms bendri metodai, be kita ko, bus 
taikomi:

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į keletui 
temų bendras prioritetines mokslo sritis, 
pavyzdžiui, jūrų mokslus ir technologijas.
Daugiadiscipliniškumas bus skatinamas 
temoms bendrais mokslinių tyrimų metodais 
ir technologijų objektais, susijusiais su 
daugiau nei viena tema; jei įmanoma, šioje 
programoje reikėtų numatyti galimybę 
taikyti į užduotis orientuotus planus, 
apimančius keletą teminių prioritetų Tokie 
kelioms temoms bendri metodai, be kita ko, 
bus taikomi:

Or. en

Pagrindimas

Programa „Bendradarbiavimas“ turėtų būti lankstesnė, kad keleto temų projektams būtų 
nesunku gauti finansavimą. Pvz., kuriant ekologišką automobilį, galima taikyti visas šias 
temas: transportas, energetika, IRT, naujos gamybos technologijos. Toks 
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daugiadiscipliniškumas turėtų būti aktyviai skatinamas.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 199
I priedo dalies „Daugiadiscipliniškumas ir bendri keleto temų moksliniai tyrimai, įskaitant 

bendrus kvietimus teikti paraiškas“ 1 pastraipa

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į keletui 
temų bendras prioritetines mokslo sritis, 
pavyzdžiui, jūrų mokslus ir technologijas.
Daugiadiscipliniškumas bus skatinamas 
temoms bendrais mokslinių tyrimų metodais 
ir technologijų objektais, susijusiais su 
daugiau nei viena tema. Tokie kelioms 
temoms bendri metodai, be kita ko, bus 
taikomi:

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į keletui 
temų bendras prioritetines mokslo sritis.
Daugiadiscipliniškumas bus skatinamas 
temoms bendrais mokslinių tyrimų metodais 
ir technologijų objektais, susijusiais su 
daugiau nei viena tema. Tokie kelioms 
temoms bendri metodai, be kita ko, bus 
taikomi:

– skelbiant kelioms temoms bendrus 
kvietimus teikti paraiškas, kai mokslinių 
tyrimų problematika aiškiai susijusi su 
veikla pagal kiekvieną iš atitinkamų temų;

– skelbiant kelioms temoms bendrus 
kvietimus teikti paraiškas, kai mokslinių 
tyrimų tema aiškiai susijusi su veikla bet
kuria kita tema;

– „naujų poreikių“ srityje ypatingai 
akcentuojant kelioms disciplinoms bendrus 
mokslinius tyrimus;

– „naujų poreikių“ srityje ypatingai 
akcentuojant kelioms disciplinoms bendrus 
mokslinius tyrimus;

– sudarant darbo programą pasitelkus 
išorines pačių įvairiausių disciplinų atstovų
konsultacijas ir turimas žinias;

– sudarant darbo programą pasitelkus 
tarptautinį pripažinimą pelniusių 
įvairiausių disciplinų mokslininkų 
konsultacijas ir turimas žinias;

– su politika susijusiems moksliniams 
tyrimams užtikrinant suderinamumą su ES 
politikos kryptimis.

– su politika susijusiems moksliniams 
tyrimams užtikrinant suderinamumą su ES 
politikos kryptimis.

Or. es

Pagrindimas

Skatinti daugiadiscipliniškumą reikėtų bendrais kvietimais teikti paraiškas, nebūtinai 
apimančiais kelias temines sritis. Sudarant darbo programą reikėtų pasitelkti atitinkamose 
srityse tarptautinį pripažinimą pelniusių specialistų žinias. 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 200
I priedo dalies „Pritaikymas kintantiems poreikiams ir galimybėms“ 1 pastraipa
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Tai, kad temos ilgai išliktų aktualios 
pramonei, bus užtikrinta greta kitų šaltinių 
remiantis ir įvairių Europos technologijų 
platformų darbu. Todėl ši specialioji 
programa padės įgyvendinti Europos 
technologijų platformų sudarytas ir 
išplėtotas strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes, kai jos yra iš tikrųjų naudingos 
Europai. Apibendrinti mokslinių tyrimų 
poreikiai, nustatyti esamose strateginėse 
mokslinių tyrimų darbotvarkėse, jau gerai 
aprašyti toliau apibrėžtose devyniose 
temose. Išsamesnis jų techninis turinys bus 
atspindėtas vėliau, kai konkretiems 
kvietimams teikti paraiškas bus sudaroma 
išsami darbo programa.

Tai, kad temos ilgai išliktų aktualios
pramonei ir pramonė nuolat dalyvautų jas 
apibrėžiant, bus užtikrinta greta kitų šaltinių 
remiantis ir įvairių Europos technologijų 
platformų darbu. Todėl ši specialioji 
programa ir pramonės indėlis padės 
įgyvendinti Europos technologijų platformų 
sudarytas ir išplėtotas strategines mokslinių 
tyrimų darbotvarkes, kai jos yra iš tikrųjų 
naudingos Europai. Apibendrinti mokslinių 
tyrimų poreikiai, nustatyti esamose 
strateginėse mokslinių tyrimų darbotvarkėse, 
jau gerai aprašyti toliau apibrėžtose 
devyniose temose. Išsamesnis jų techninis 
turinys bus atspindėtas vėliau, kai 
konkretiems kvietimams teikti paraiškas bus 
sudaroma išsami darbo programa.

Or. es

Pagrindimas

Europos technologijų platforma suteikia galimybę sujungti pastangas. 

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 201
I priedo dalies „Pritaikymas kintantiems poreikiams ir galimybėms“ 1 pastraipa

Tai, kad temos ilgai išliktų aktualios 
pramonei, bus užtikrinta greta kitų šaltinių 
remiantis ir įvairių Europos technologijų 
platformų darbu. Todėl ši specialioji 
programa padės įgyvendinti Europos 
technologijų platformų sudarytas ir 
išplėtotas strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes, kai jos yra iš tikrųjų naudingos 
Europai. Apibendrinti mokslinių tyrimų 
poreikiai, nustatyti esamose strateginėse 
mokslinių tyrimų darbotvarkėse, jau gerai 
aprašyti toliau apibrėžtose devyniose 
temose. Išsamesnis jų techninis turinys bus 
atspindėtas vėliau, kai konkretiems 
kvietimams teikti paraiškas bus sudaroma 
išsami darbo programa.

Tai, kad temos ilgai išliktų aktualios 
pramonei, bus užtikrinta greta kitų šaltinių 
remiantis ir įvairių Europos technologijų 
platformų darbu. Todėl ši specialioji 
programa padės įgyvendinti Europos 
technologijų platformų sudarytas ir 
išplėtotas strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes, kai jos yra iš tikrųjų naudingos 
Europai. Apibendrinti mokslinių tyrimų 
poreikiai, nustatyti esamose strateginėse 
mokslinių tyrimų darbotvarkėse, jau gerai 
aprašyti toliau apibrėžtose devyniose 
temose. Išsamesnis jų techninis turinys bus 
atspindėtas vėliau, kai konkretiems 
kvietimams teikti paraiškas bus sudaroma 
išsami darbo programa. Šiuo klausimu bus 
tariamasi su nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis 
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pramonės šalimis. Papildydama esamas 
„Europos technologijų platformas“, 
Europos Komisija nustatys „Europos 
socialinių naujovių platformą“, 
vadovaujant NVO apjungsiančią ne pelno 
siekiančias pilietinės visuomenės 
organizacijas, mokslinių tyrimų institucijas 
ir europinio lygmens reguliavimo 
institucijas, siekiant apibrėžti mokslinių 
tyrimų darbotvarkę ir inicijuoti dalyvavimo 
procesus.

Or. en

Pagrindimas

Pilietinių organizacijų įtraukimas yra geresnės įstatymų leidybos priemonė.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 202
I priedo dalies „Pritaikymas kintantiems poreikiams ir galimybėms“ 2 pastraipa

Tai pat bus užtikrinta, kad temos išliktų 
aktualios formuluojant, įgyvendinant ir 
vertinant ES politiką. Tai susiję tokiomis 
politikos sritimis: sveikata, sauga, vartotojų 
apsauga, energetika, aplinka, vystymosi 
pagalba, žuvininkyste, jūros reikalais, žemės 
ūkiu, gyvūnų sveikata ir gerove, transportu, 
švietimu ir mokymu, informacine visuomene 
ir žiniasklaida, užimtumu, socialiniais 
reikalais, sanglauda bei teisingumu ir vidaus 
reikalais, taip pat ir ikinormatyviniais ir 
bendranormatyviniais moksliniais tyrimais, 
susijusiais su kokybės standartų gerinimu ir 
jų įgyvendinimu. Šiomis aplinkybėmis tam 
tikras vaidmuo galėtų tekti platformoms, 
suburiančioms suinteresuotąsias šalis ir 
mokslo bendruomenę aptarti strategines 
mokslinių tyrimų darbotvarkes, susijusias su 
socialinės aplinkos ar kitomis politikos 
sritimis.

Taip pat bus užtikrinta, kad temos išliktų 
aktualios formuluojant, įgyvendinant ir 
vertinant ES politiką. Tai susiję tokiomis 
politikos sritimis: sveikata, sauga, vartotojų 
apsauga, energetika, aplinka, vystymosi 
pagalba, žuvininkyste, jūros reikalais, žemės 
ūkiu, gyvūnų sveikata ir gerove, transportu, 
švietimu ir mokymu, informacine visuomene 
ir žiniasklaida, užimtumu, socialiniais 
reikalais, sanglauda bei teisingumu ir vidaus 
reikalais, taip pat ir ikinormatyviniais ir 
bendranormatyviniais moksliniais tyrimais, 
skirtais suderinamumui ir 
konkurencingumui gerinti nustatant 
aukštesnius standartus ir juos įgyvendinant.
Šiomis aplinkybėmis tam tikras vaidmuo 
galėtų tekti platformoms, suburiančioms 
suinteresuotąsias šalis ir mokslo 
bendruomenę aptarti strategines mokslinių 
tyrimų darbotvarkes, susijusias su socialinės 
aplinkos ar kitomis politikos sritimis.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant padidinti konkurencingumą, standartai turi būti suderinami.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 203
I priedo dalies „Pritaikymas kintantiems poreikiams ir galimybėms“ pirmo žymėtojo punkto 

įžanginė dalis

Nauji poreikiai: pasitelkus specialią paramą 
mokslinių tyrimų pasiūlymams, kuriais 
siekiama tam tikroje srityje ir (arba) kelioms 
disciplinoms bendroje srityje nustatyti ar 
toliau tirti naujas mokslines ir technologines 
galimybes, visų pirma turinčias reikšmingų 
atradimų perspektyvų. Tai bus 
įgyvendinama pasitelkus:

Nauji poreikiai: pasitelkus specialią paramą 
mokslinių tyrimų pasiūlymams, kuriais 
siekiama tam tikroje srityje ir (arba) kelioms 
disciplinoms bendroje srityje nustatyti ar 
toliau tirti naujas mokslines ir technologines 
galimybes, visų pirma turinčias reikšmingų 
atradimų arba tiesioginio pritaikymo 
perspektyvų. Tai bus įgyvendinama 
pasitelkus:

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad pažangaus naudojimosi mokslinėmis ir technologinėmis galimybėmis 
potencialas būtų išnaudojamas nedelsiant, kai tik pateikiami tyrimų rezultatai, nelaukiant, kol 
bus baigtas mokslinių tyrimų projektas. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 204
I priedo dalies „Pritaikymas kintantiems poreikiams ir galimybėms“ pirmo žymėtojo punkto 1 

įtrauka

– atvirus, principu „iš apačios į viršų“ 
paremtus mokslinius tyrimus nagrinėjant
problematiką, kurią apibrėžė patys mokslo 
darbuotojai, siekiant atverti naujas mokslo ir 
technikos galimybes (veikla Adventure 
(Nuotykis)) ar įvertinti naujus atradimus 
arba stebimus naujus reiškinius, įspėjančius 
apie visuomenei gręsiančią riziką ar 
sunkumus (veikla Insight (Įžvalga));

– atvirus, principu „iš apačios į viršų“ 
paremtus mokslinius tyrimus, kurių temą 
apibrėžė patys mokslo darbuotojai, siekdami
atverti naujas mokslo ir technikos galimybes 
(veikla Adventure (Nuotykis)), arba anksti 
numatyti raidą ir tendencijas, žadančias 
atverti svarbias perspektyvias panaudojimo 
galimybes (veikla Foresight (Įžvalgumas),
ar įvertinti naujus atradimus arba stebimus 
naujus reiškinius, įspėjančius apie 
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visuomenei gręsiančią riziką ar sunkumus 
(veikla Insight (Įžvalga));

Or. en

Pagrindimas

Veikla „Foresight“ aktualėja, kadangi mokslininkai mano, kad didėja būtinybė atsižvelgti į 
daugiau aspektų ir jų tyrimų keliamus galimus pavojus bei poveikį. Reikėtų skatinti strateginį 
„bottom-up“ principu grindžiamą mokslininkų mąstymą, kadangi anksti numačiusi raidą ir 
tendencijas, žadančias atverti svarbias perspektyvias panaudojimo galimybes, būtų galima iš 
esmės sustiprinti ES konkurencingumą.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 205
I priedo antraštinės dalies „Informacijos skleidimas, žinių perdavimas ir platesnis 

įsitraukimas“ 1 dalies 3 įtrauka

– vykdant specialias informacijos skleidimo 
akcijas, kuriose taikomas iniciatyvus 
metodas skleidžiant įvairiausių projektų 
rezultatus, įskaitant ankstesnių pagrindų 
programų ir kitų mokslinių tyrimų 
rezultatus, skirtas galimais vartotojais 
laikomiems konkretiems sektoriams ar 
suinteresuotų šalių grupėms;

– vykdant specialias informacijos skleidimo 
akcijas, kuriose taikomas iniciatyvus 
metodas skleidžiant įvairiausių projektų 
rezultatus, įskaitant ankstesnių pagrindų 
programų ir kitų mokslinių tyrimų 
rezultatus, ir kurios skirtos konkretiems 
sektoriams ar suinteresuotoms šalims, ypač 
išskiriant galimus vartotojus ir mokytojus;

Or. es

Pagrindimas

Siekiant sudominti jaunimą mokslininko karjera, mokslo tyrimų rezultatus reikėtų geriau 
išaiškinti tiems, kurie turi tiesioginį poveikį jiems: pradinės ir vidurinės mokyklos 
mokytojams.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 206
I priedo antraštinės dalies „Informacijos skleidimas, žinių perdavimas ir platesnis 

įsitraukimas“ 1 dalies 5 įtrauka

– pasitelkus CORDIS paslaugas, skirtas
skatinti žinių skleidimą ir mokslinių tyrimų 
rezultatų panaudojimą;

– pasitelkus CORDIS paslaugas, siekiant
skatinti žinių skleidimą vartotojams patogiu 
būdu ir mokslinių tyrimų rezultatų 
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naudojimą;

Or. es

Pagrindimas

Prieiga prie Komisijos CORDIS portalo turi būti palanki vartotojams. 

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 207
I priedo antraštinės dalies „Informacijos skleidimas, žinių perdavimas ir platesnis 

įsitraukimas“ 1 dalies 6 įtrauka

– pasitelkus iniciatyvas, skirtas skatinti 
dialogus ir debatus mokslo klausimais ir 
mokslinių tyrimų rezultatų temomis su 
platesne publika už mokslo bendruomenės 
ribų.

– pasitelkus iniciatyvas, skirtas skatinti 
dialogus ir diskusijas mokslo klausimais ir 
mokslinių tyrimų rezultatų temomis su 
platesne publika už mokslo bendruomenės 
ribų, atliekant ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms naudingus mokslinius 
tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės organizacijoms (arba PVO) suteikus galimybę susipažinti su moksline 
veikla, visuomenei bus lengviau priimti ir suprasti naująsias technologijas.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 208
I priedo dalis „MVĮ dalyvavimas“

Visose teminėse srityse bus sudaromos kuo 
geresnės sąlygos įsitraukti mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), visų pirma 
patobulinus finansinę ir administracinę 
tvarką ir leidus lanksčiau pasirinkti tinkamą 
finansinę schemą. Be to, rengiant šios 
specialiosios programos teminių sričių turinį 
deramai atsižvelgta į MVĮ mokslinių tyrimų 
poreikius ir potencialą, o darbo programoje
bus įvardytos ypatingą MVĮ susidomėjimą 
keliančios sritys. Speciali veikla 
moksliniams tyrimams, atliekamiems MVĮ 

Visose teminėse srityse bus sudaromos kuo 
geresnės sąlygos įsitraukti mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), visų pirma 
patobulinus finansinę ir administracinę 
tvarką ir leidus lanksčiau pasirinkti tinkamą 
finansinę schemą ir taikant specialias, 
dalyvauti skatinančias priemones. Be to, 
rengiant šios specialiosios programos 
teminių sričių turinį deramai atsižvelgta į 
MVĮ mokslinių tyrimų poreikius ir 
potencialą, įskaitant žemesnio technologijų 
lygio įmones. Siekiant skatinti MVĮ 
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ar MVĮ asociacijų naudai, remti yra įtraukta 
į specialiąją programą „Pajėgumai“, o 
veikla, skatinanti MVĮ dalyvavimą visoje 
Pagrindų programoje, bus finansuojama 
pagal Konkurencingumo ir inovacijų 
programą.

dalyvavimą darbo programoje ir 
integruotoje strategijoje bus įvardyti 
praktiniai veiksmai šiam tikslui siekti, 
įskaitant specialioms MVĮ reikmėms 
pritaikytus kvietimus teikti paraiškas ir 
ypatingą MVĮ susidomėjimą keliančias 
sritis. Speciali veikla moksliniams tyrimams, 
atliekamiems MVĮ ar MVĮ asociacijų 
naudai, remti yra įtraukta į specialiąją 
programą „Pajėgumai“ siekiant skatinti
MVĮ dalyvavimą visoje Pagrindų 
programoje. Šie veiksmai papildys veiksmus
pagal Konkurencingumo ir inovacijų 
programą ir bus su jais suderinti.

Or. es

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 268
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12 punktas

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms).

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms ir osteoporozei).

Or. de

Pagrindimas

Osteoporozė šiuo metu pasiekė epidemijos mastus, nes, kaip rodo tyrimai, viena iš trijų 
moterų ir vienas iš penkių vyrų virš 50 metų patyrė bent vieną su osteoporoze susijusį kaulų 
lūžį savo gyvenime. Todėl reikia vykdyti išsamesnius tyrimus.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 269
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12 punktas

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
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amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms). 

amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms) kaip 
reumatoidiniam artritui.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu į Pagrindų programą įtraukti reumatines ligas, pvz., reumatoidinį artritą. Mokslinių 
reumato ligų tyrimų svarba buvo pabrėžta priimant rašytinę 2005 10 13 deklaraciją Nr. 389 
(Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnyje nustatyta tvarka).

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 270
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto  „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12 punktas

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms).

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir
kitoms lėtinėms, ypač uždegiminėms ligoms 
(pvz., reumatoidinėms ligoms).

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu paminėti ir uždegimines ligas. Dauguma rimtų ligų kartu yra ir uždegiminės, pvz., 
aterosklerozė, chroniškas bronchitas ir autoimuninės ligos.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 271
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12a punktas (naujas)

Paliatyvioji medicina: šiuo metu dar 
nepagydomų ligų skausmo ir simptominė 
terapija, siekiant kuo veiksmingiau kovoti 
su pacientą varginančiais simptomais.

Or. en
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Pagrindimas

Daug ligų ateinančius septynerius aštuonerius metus vis dar liks nepagydomos. Žmonės mirs 
nuo ligų ir baigus TPP7. Palaikomosios slaugos tikslas – kova su kančiomis, dažniausiai su 
skausmu, taip pat ir su simptomais, pavyzdžiui, troškuliu, niežuliu, pykinimu, kai 
nebeįmanoma kovoti su pačia liga.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 272
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12b punktas (naujas)

Kitos ligos: kvėpavimo takų ligos, 
negydytos ligos ir visuomenės sveikatos 
tyrimai siekiant nustatyti naujai 
atsirandančius rizikos veiksnius. 

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 273
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12c punktas (naujas)

Audinių regeneravimo moksliniai tyrimai: 
ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas 
audinių regeneravimo moksliniams 
tyrimams, pvz., odos ir širdies audinių 
regeneravimui, siekiant suvokti 
regeneravimo procesų mechanizmus ir 
apibrėžti naujoviškus genų ir ląstelinės 
terapijos būdus.

Or. en

Pagrindimas

Pastaraisiais metais atlikti tyrimai parodė, kad yra įmanomas audinių regeneravimas ir 
kamieninių ląstelių atsiradimas tuose audiniuose, kurie, kaip anksčiau buvo manoma, 
neturėjo regeneravimo savybių, pvz., smegenų ir širdies audiniai.

Labai svarbu skatinti mokslinius tyrimus šia linkme, kad Europa ir toliau išlaikytų savo 
pranašumą kitų šalių atžvilgiu. Gavus daugiau informacijos molekulių lygmeniu apie 
žinduolių audinių regeneravimą, bus galima sukurti naujus ląstelių terapijos būdus, skirtus 
gydyti ligonius, sergančius ligomis, kurios vis dar yra susijusios su dideliu sergamumu ir 
mirtingumu ir atitinkamomis socialinėmis ir ekonominėmis išlaidomis. Be to, šios srities 
moksliniai tyrimai turės įtakos kuriant naujas biomedžiagas, kurios taip pat yra svarbi 
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biomedicinos mokslinių tyrimų sritis.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 274
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12d punktas (naujas)

Sveikatos priežiūros platformos:
pažangios patirties skleidimas ir 
keitimasis specialistais.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 581.)

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas275
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 12e žymėtasis punktas (naujas)

Alternatyvūs bandymų metodai ir metodai 
nenaudojant gyvūnų
Platūs moksliniai tyrimai, skirti 
alternatyviems bandymų metodams 
(nenaudojant gyvūnų) kurti ir įteisinti. 
Kurti ir įteisinti alternatyvius bandymų 
metodus (visų pirma nenaudojant gyvūnų), 
skirtus žmogaus ir veterinarijos vakcinų 
bandymams, toksikologinės ir farmacinės 
saugos tyrimams ir kitoms mokslinių 
tyrimų sritims. Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti visų pirma tam, kad būtų nutrauktas 
žmonių giminei nepriklausančių primatų 
naudojimas.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas AM 583+ ENVI 45.)

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas276
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 12f žymėtasis 
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punktas (naujas)

Medicinos produktai, vartojami pediatrijoje

Numatyti medicinos produktų, vartojamų 
pediatrijoje, mokslinių tyrimų ir plėtros bei 
prieinamumo skatinimą, pagrindinį dėmesį 
sutelkiant į medžiagas, kurios yra 
patentuotos arba kurioms nebegalioja 
duomenų apsaugos reikalavimai.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 529.)

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 277
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 1 įtrauka

– Pagerintas sveikatos propagavimas ir ligų 
prevencija: pateikti įrodymus apie 
geriausias visuomenės sveikatos priemones 
– gyvenimo būdą ir intervenciją skirtingais 
lygiais ir skirtingomis aplinkybėmis. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
platesniems sveikatą lemiantiems 
veiksniams ir tam, kaip jie sąveikauja 
individų ir bendrijos lygiu (pvz., racionas, 
stresas, tabakas ir kitos medžiagos, fizinis 
aktyvumas, kultūrinės aplinkybės, 
socialiniai ir ekonominiai bei aplinkos 
veiksniai). Visų pirma bus sprendžiami 
psichinės sveikatos gyvenimo perspektyvoje 
klausimai.

– Pagerintas sveikatos propagavimas ir ligų 
prevencija. Reikėtų vykdyti medicininės 
informacijos programas, galbūt kaip vieną 
iš šios temos dalių siekiant suteikti 
visuomenei daugiau žinių apie pavojus 
sveikatai, taip pat apie galimas medicinines 
intervencijas ir gyvenimo būdą siekiant 
pagerinti visuomenės ir kiekvieno asmens 
sveikatą. Viena iš didžiausių kliūčių norint 
teisingai suvokti su sveikata susijusius 
klausimus ir atvirai šnekėtis šia tema yra 
keblūs paciento ir gydytojo santykiai ypač 
tuomet, kai kalbama apie būtinybę 
pacientui gauti išsamią ir suprantamą 
informaciją apie jo problemas ir suprasti 
kaip elgtis, susidūrus su šiomis 
problemomis. Gerinti bendravimą ir 
stiprinti pasitikėjimą – tai pagrindas 
siekiant propaguoti sveiką gyvenimo būdą 
ir vykdyti ligų prevenciją. 

Or. en

Pagrindimas

Medicininė informacija tampa vis svarbesnė priemonė siekiant sumažinti medicinos klaidas ir 
ligų sukeliamas išlaidas. Interneto amžiuje kokybiška ir išsami medicininė informacija yra 
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prieinama kiekvienam, jei jis (ji) turi pakankamai žinių, kaip su ta informacija elgtis. 
Nustačius komunikacijų sistemų priemonių standartus siekiant pagerinti medicinos terminų ir 
problemų supratimą, bendras Europos sveikatos valdymas taptų veiksmingesnis.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 278
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 1a įtrauka (nauja)

- Svarbių rizikos vertinimo aspektų 
moksliniai tyrimai, pvz.: 1) dirbtinių 
nanodalelių poveikio vertinimas; 2) 
dirbtinių nanodalelių toksikologija; 3) 
gebėjimas nustatyti dirbtinių nanodalelių 
toksiškumą pasinaudojant esamomis 
dalelių ir pluoštų toksikologijos duomenų
bazėmis; 4) dirbtinių nanodalelių poveikis 
aplinkai ir biologinis poveikis, 
transportavimas, atsparumas ir virsmai; 5) 
galimybė pakartotinai panaudoti dirbtines 
nanomedžiagas ir bendras jų tvarumas.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 279
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 2 įtrauka

– Klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų 
pritaikymas klinikinėje praktikoje, įskaitant 
geresnį vaistų panaudojimą ir tinkamą 
elgsenos ir organizacinių intervencijų bei 
sveikatos terapija ir technologijų taikymą. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ligonių 
saugumui: nustatyti geriausią klinikinę darbo 
tvarką; suvokti sprendimų priėmimo 
pirminės ir specializuotos priežiūros 
klinikose procesą; ir propaguoti įrodymais 
paremtos medicinos ir teisių suteikimo 
pacientams taikymus. Pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas strategijų lyginamųjų kriterijų 
nustatymui; įvairių intervencijų, įskaitant 
vaistus, padarinių tyrimams, atsižvelgiant į 
farmakologinio budrumo įrodomąją 
medžiagą, paciento savitumą (pvz., genetinį 

– Klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų 
pritaikymas klinikinėje praktikoje, įskaitant 
geresnį vaistų panaudojimą (pvz., siekiant 
išvengti atsparumo antibiotikams 
atsiradimo) ir tinkamą elgsenos ir 
organizacinių intervencijų bei sveikatos 
terapiją ir technologijų taikymą. Ypatingas 
dėmesys bus skiriamas ligonių saugumui: 
nustatyti geriausią klinikinę darbo tvarką; 
suvokti sprendimų priėmimo pirminės ir 
specializuotos priežiūros klinikose procesą; 
ir propaguoti įrodymais paremtos medicinos 
ir teisių suteikimo pacientams taikymus.
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas strategijų 
lyginamųjų kriterijų nustatymui; įvairių 
intervencijų, įskaitant vaistus, padarinių 
tyrimams, atsižvelgiant į farmakologinio 
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imlumą, amžių, lytį ir įpročius) bei 
ekonominę naudą.

budrumo įrodomąją medžiagą, paciento 
savitumą (pvz., genetinį imlumą, amžių, lytį
ir įpročius) bei ekonominę naudą.

Or. de

Pagrindimas

Atsparumas antibiotikams – tai vis labiau aštrėjanti problema pramoninėse Vakarų Europos 
šalyse. Dėl šio atsparumo miršta daug žmonių, taip pat labai išauga sveikatos priežiūros 
paslaugų kaina.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 280
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 2 įtrauka

– Klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų 
pritaikymas klinikinėje praktikoje, įskaitant 
geresnį vaistų panaudojimą ir tinkamą 
elgsenos ir organizacinių intervencijų bei 
sveikatos terapija ir technologijų taikymą. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ligonių 
saugumui: nustatyti geriausią klinikinę darbo 
tvarką; suvokti sprendimų priėmimo 
pirminės ir specializuotos priežiūros 
klinikose procesą; ir propaguoti įrodymais 
paremtos medicinos ir teisių suteikimo 
pacientams taikymus. Pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas strategijų lyginamųjų kriterijų 
nustatymui; įvairių intervencijų, įskaitant 
vaistus, padarinių tyrimams, atsižvelgiant į 
farmakologinio budrumo įrodomąją 
medžiagą, paciento savitumą (pvz., genetinį 
imlumą, amžių, lytį ir įpročius) bei 
ekonominę naudą.

– Klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų 
pritaikymas klinikinėje praktikoje, įskaitant 
geresnį vaistų panaudojimą ir tinkamą 
elgsenos ir organizacinių intervencijų bei 
sveikatos terapija ir technologijų taikymą. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ligonių 
saugumui: nustatyti geriausią klinikinę darbo 
tvarką; suvokti sprendimų priėmimo 
pirminės ir specializuotos priežiūros 
klinikose procesą; propaguoti įrodymais 
paremtos medicinos ir teisių suteikimo 
pacientams taikymus; taip pat kurti ir 
sistemingai taikyti priemones, skirtas 
gerinti pacientų asmeninę ir socialinę 
autonomiją. Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas strategijų lyginamųjų kriterijų 
nustatymui; įvairių intervencijų, įskaitant 
vaistus, padarinių tyrimams, atsižvelgiant į 
farmakologinio budrumo įrodomąją 
medžiagą, paciento savitumą (pvz., genetinį 
imlumą, amžių, lytį ir įpročius) bei 
ekonominę naudą.

Or. it

Pagrindimas

Pacientų gyvenimo kokybė glaudžiai susijusi su jų savarankiškumo (autonomiškumo) 
laipsniu, todėl į tai reikėtų atsižvelgti įgyvendinant tikslus, susijusius su sveikatos priežiūros 
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paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimu.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 281
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 3 įtrauka

– Sveikatos priežiūros sistemų kokybė, 
solidarumas ir darnumas; suteikti šalims 
bazę, kurios pagrindu jos galėtų adaptuoti 
savo sveikatos priežiūros sistemas, 
remdamosi kitų patirtimi, atsižvelgdamos į 
nacionalinių aplinkybių ir gyventojų 
charakteristikų (senėjimo, mobilumo, 
migracijos, švietimo, socialinės ir 
ekonominės padėties bei kintančio darbo 
pasaulio ir pan.) svarbą. Pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas sveikatos priežiūros 
sistemų organizaciniams, finansiniams ir 
reglamentavimo aspektams, jų 
įgyvendinimui ir tam, kokią įtaką jie turi 
veiksmingumui, našumui ir nešališkumui. 
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į 
investavimo klausimus ir žmonių išteklius.

– Sveikatos priežiūros sistemų kokybė, 
solidarumas ir darnumas; suteikti šalims 
bazę, kurios pagrindu jos galėtų adaptuoti 
savo sveikatos priežiūros sistemas, 
remdamosi kitų patirtimi, atsižvelgdamos į 
nacionalinių aplinkybių ir gyventojų 
charakteristikų (senėjimo, mobilumo, 
migracijos, švietimo, socialinės ir 
ekonominės padėties bei kintančio darbo 
pasaulio ir pan.) svarbą. Socialiai remtinų 
grupių, ypač neįgaliųjų, galimybė naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas sveikatos 
priežiūros sistemų organizaciniams, 
finansiniams ir reglamentavimo aspektams, 
jų įgyvendinimui ir tam, kokią įtaką jie turi 
veiksmingumui, našumui ir nešališkumui. 
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į 
investavimo klausimus ir žmonių išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti atlikti moksliniai tyrimai, kurie leistų atsakyti į klausimą, kaip sveikatos priežiūros 
sistema galėtų tapti prieinamesnė šioms socialiai remtinoms grupėms.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 282
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 3a įtrauka (nauja)

– Netradicinės ir alternatyvios medicinos 
būdų taikymas ir galima nauda: nustatyti 
tinkamus netradicinės ir alternatyviosios 
medicinos metodus siekiant gerinti Europos 
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piliečių sveikatą.

Or. en

Pagrindimas

ES žmonės vis dažniau naudojasi netradicinės ir alternatyviosios medicinos metodais kaip 
savo sveikatos priežiūros dalimi, tačiau iki šiol šių metodų moksliniams tyrimams nebuvo 
skiriama pakankamai lėšų. Netradicinės ir alternatyviosios medicinos metodai turėtų būti 
sistemingai tiriami kaip galima sparčiai aštrėjančios antimikrobinio atsparumo problemos 
sprendimo dalis.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 283
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 3b įtrauka (nauja)

– Pritaikymo tyrimai, skirti ligoms, kurias 
sukelia aplinkos veiksniai ir su darbu 
susijęs stresas (pvz., astma, alerginės ligos).

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 284
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Tarptautinis bendradarbiavimas“ 1 

pastraipa

Tarptautinis bendradarbiavimas yra sudėtinė 
šios temos dalis ir ypač svarbus sritims, 
susijusioms su visuotinėmis sveikatos 
problemomis, pavyzdžiui, atsparumu 
antibiotikams, ŽIV/AIDS, maliarija, 
tuberkulioze ir naujomis pandemijomis. Dėl 
to taip pat gali prireikti nustatyti tarptautinių 
iniciatyvų, pvz., Global HIV Vaccine 
Enterprise (tarptautinė iniciatyva, skirta 
sukurti vakciną nuo ŽIV) prioritetus. 
Konsolidavus ilgalaikę darnią Europos ir 
besivystančių šalių klinikinių mokslinių 
tyrimų partnerystę toliau bus teikiama 
parama Europos ir besivystančių šalių 
klinikinių bandymų partnerystei (EBŠKBP), 
atsižvelgiant į jos pasiekimus ir būsimus 
poreikius. EBŠKBP programa ir toliau bus iš 
esmės orientuota į pažangius klinikinius 

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje
daugiausia dėmesio turėtų būti skirta šioms 
dviems prioritetinėms sritims:
bendradarbiavimui su šalimis, kurios yra 
pažengusios specialiose bendro intereso 
srityse, visų pirma susijusiose su šia 
programa; ir bendradarbiavimui su 
besivystančiomis valstybėmis, susijusioms 
su visuotinėmis sveikatos problemomis, 
pavyzdžiui, atsparumu antibiotikams, 
ŽIV/AIDS, maliarija, tuberkulioze ir 
naujomis pandemijomis. Dėl to taip pat gali 
prireikti nustatyti tarptautinių iniciatyvų, 
pvz., Global HIV Vaccine Enterprise 
(tarptautinė iniciatyva, skirta sukurti vakciną 
nuo ŽIV) prioritetus. Išorės mokslininkams 
pateikus savo nuomonę, techniškai 
įvertinus, programos komitetui pateikus 
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bandymus kuriant naujas vakcinas, 
mikrobicidus ir vaistus nuo minėtų trijų ligų 
Afrikoje į pietus nuo Sacharos.

nuomonę ir konsolidavus ilgalaikę darnią 
Europos ir besivystančių šalių klinikinių 
mokslinių tyrimų partnerystę, turint mintyje 
pasiektų rezultatų ir įvykdyto darbo 
įvertinimą toliau bus teikiama parama 
Europos ir besivystančių šalių klinikinių 
bandymų partnerystei (EBŠKBP), 
atsižvelgiant į jos pasiekimus ir būsimus 
poreikius. EBŠKBP programa ir toliau bus iš 
esmės orientuota į pažangius klinikinius 
bandymus kuriant naujas vakcinas, 
mikrobicidus ir vaistus nuo minėtų trijų ligų 
Afrikoje į pietus nuo Sacharos.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildomas senas 59 pakeitimas. Klinikinių bandymų platforma yra labai 
svarbi, tačiau šiuo metu kyla abejonių dėl jos veiksmingumo ir darbo eigos. Ši struktūra 
turėtų tęsti savo veiklą, tačiau tik po to, kai bus išspręstos problemos.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 285
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnis „Tikslas“

Sukurti Europos žiniomis paremtą 
bioekonomiką sutelkiant mokslo įstaigas, 
pramonės įmones ir kitas suinteresuotas 
šalis, siekiant išnaudoti naujas mokslinių 
tyrimų galimybes, leisiančias spręsti 
socialinius ir ekonominius uždavinius, 
sveikesnio ir aukštesnės kokybės maisto 
paklausą, atsižvelgiant į gyvūnų gerovę ir 
kaimo vietovių sąlygas; darnią gamybą ir 
atsinaujinančių biologinių išteklių 
naudojimą, augančią epizootinių ir 
zoonozinių ligų bei su maistu susijusių 
sutrikimų rizikos, pavojus žemės ūkio ir 
žuvininkystės gamybos ilgalaikiškumui ir 
saugumui, kylančius visų pirma dėl klimato 
kaitos.

Sukurti Europos žiniomis paremtą 
bioekonomiką sutelkiant mokslo įstaigas, 
pramonės įmones ir kitas suinteresuotas 
šalis, ištirti, kaip būtų galima saugiai, 
taupiai ir nekenkiant aplinkai pasiekti 
ateities tvaraus žemės ūkio tikslus siekiant 
išnaudoti naujas mokslinių tyrimų 
galimybes, leisiančias spręsti socialinius ir 
ekonominius uždavinius: sveikesnio ir 
aukštesnės kokybės maisto paklausą, 
atsižvelgiant į gyvūnų gerovę ir kaimo 
vietovių sąlygas; darnią gamybą ir 
atsinaujinančių biologinių išteklių 
naudojimą, augančią epizootinių ir 
zoonozinių ligų bei su maistu susijusių 
sutrikimų rizikos, pavojus žemės ūkio ir 
žuvininkystės gamybos ilgalaikiškumui ir 
saugumui, kylančius visų pirma dėl klimato 
kaitos; taip pat didėjančią aukštos kokybės 
maisto paklausą atsižvelgiant į gyvūnų 
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gerovės ir kaimo aplinkos klausimus.

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 286
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio 

„Metodas“ 1 pastraipa

Ši tema sutvirtins žinių bazę, užtikrins 
naujovių diegimą ir teiks politinę paramą 
kuriant ir plėtojant Europos žiniomis 
paremtą biologinę ekonomiką (ŽPBE). 
Moksliniai tyrimai bus sutelkti į darnų 
biologinių išteklių valdymą, gaminimą ir 
panaudojimą, visų pirma pasitelkus gyvosios 
gamtos mokslus ir biotechnologijas bei 
suartėjimą su kitomis technologijomis, 
siekiant, kad Europos žemės ūkio, 
žuvininkystės, akvakultūros, maisto, 
sveikatos priežiūros, miškininkystės ir kita 
atitinkama pramonė gamintų naujus, 
ekologiškus ir konkurencingus produktus. 
Moksliniai tyrimai įneš svarbų indėlį 
įgyvendinant ir formuluojant ES politiką ir 
taisykles, taip pat jų metu bus išskirtinai 
nagrinėjama ar remiama: bendrąją žemės 
ūkio politiką,  žemės ūkio ir prekybos 
klausimus, maisto saugos taisykles, 
Bendrijos gyvūnų sveikatos politika, ligų 
kontrolės ir gerovės standartai, aplinka ir 
biologinė įvairovė, ES miškininkystės 
strategija, ir bendrosios žuvininkystės 
politika, kuria siekiama užtikrinti darnų 
žuvininkystės ir akvakultūros vystymąsi. 
Mokslinių tyrimų metu taip pat bus siekiama 
plėtoti naujus ir esamus rodiklius, 
padedančius analizuoti, plėtoti ir stebėti 
minėtas politikas.

Ši tema sutvirtins žinių bazę, užtikrins 
naujovių diegimą ir teiks politinę paramą 
kuriant ir plėtojant Europos žiniomis 
paremtą biologinę ekonomiką (ŽPBE). 
Moksliniai tyrimai bus sutelkti į darnų 
biologinių išteklių valdymą, gaminimą ir 
panaudojimą, visų pirma pasitelkus gyvosios 
gamtos mokslus ir biotechnologijas bei 
suartėjimą su kitomis technologijomis, 
siekiant, kad Europos žemės ūkio, 
žuvininkystės, akvakultūros, maisto, 
sveikatos priežiūros, miškininkystės ir kita 
atitinkama pramonė gamintų naujus, 
ekologiškus ir konkurencingus produktus.
Pasitarus su suinteresuotomis šalimis, pvz., 
su aplinkos ar vartotojų apsaugos 
organizacijomis, ir atsižvelgus į jų 
nuomonę moksliniai tyrimai gali įnešti
svarbų indėlį įgyvendinant ir formuluojant 
ES politiką ir taisykles, taip pat jų metu bus 
išskirtinai nagrinėjama ar remiama:  
bendrąją žemės ūkio politiką,  žemės ūkio ir 
prekybos klausimus, maisto saugos 
taisykles, Bendrijos gyvūnų sveikatos 
politika, ligų kontrolės ir gerovės standartai, 
aplinka ir biologinė įvairovė, ES 
miškininkystės strategija, ir bendrosios 
žuvininkystės politika, kuria siekiama 
užtikrinti darnų žuvininkystės ir 
akvakultūros vystymąsi. Mokslinių tyrimų 
metu taip pat bus siekiama plėtoti naujus ir 
esamus rodiklius, padedančius analizuoti, 
plėtoti ir stebėti minėtas politikas.
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Glenys Kinnock

Pakeitimas 287
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio 

„Metodas“ 2 pastraipa

Žemės ūkio maisto pramonės įmonės, kurių 
90 % sudaro MVĮ, gaus ypač daug naudos iš 
plačios mokslinių tyrimų veiklos, įskaitant 
kryptingo informacijos skleidimo ir 
technologijų perdavimo veiklą, visų pirma 
integruojant ir įsisavinant pažangias 
ekologiškai našias technologijas, metodiką ir 
procesus bei kuriant standartus. Tikimasi, 
kad įsisavintos aukštųjų biotechnologijų, 
nanotechnologijų ir IRT naujovės suteiks 
svarbios pagalbos augalų selekcijos, 
pagerintų kultūrų ir augalų apsaugos, 
pažangių aptikimo ir stebėjimo technologijų 
maisto saugai ir kokybei užtikrinti ir naujų 
pramoninių biologinių procesų srityse.

Žemės ūkio maisto pramonės įmonės, kurių 
90 % sudaro MVĮ, gaus ypač daug naudos iš 
plačios mokslinių tyrimų veiklos, įskaitant 
kryptingo informacijos skleidimo ir 
technologijų perdavimo veiklą, visų pirma 
integruojant ir įsisavinant pažangias 
ekologiškai našias technologijas, metodiką ir 
procesus bei kuriant standartus. Tikimasi, 
kad įsisavintos aukštųjų biotechnologijų, 
nanotechnologijų ir IRT naujovės suteiks 
svarbios pagalbos augalų selekcijos, 
pagerintų kultūrų ir augalų apsaugos, 
pažangių aptikimo ir stebėjimo technologijų 
maisto saugai ir kokybei užtikrinti ir naujų 
pramoninių biologinių procesų srityse.
Pagrindų programos lėšos negali būti 
skiriamos genetiškai modifikuotų grūdinių 
kultūrų auginimui.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi vis dar nėra žinomas genetiškai modifikuotų grūdinių kultūrų poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai, Bendrijos lėšos negali būti skiriamos šiems augalams  auginti.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas288
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio 

„Metodas“ 2 pastraipa

Žemės ūkio maisto pramonės įmonės, kurių 
90 % sudaro MVĮ, gaus ypač daug naudos iš 
plačios mokslinių tyrimų veiklos, įskaitant 
kryptingo informacijos skleidimo ir 
technologijų perdavimo veiklą, visų pirma 
integruojant ir įsisavinant pažangias 
ekologiškai našias technologijas, metodiką ir 
procesus bei kuriant standartus. Tikimasi, 

Žemės ūkio maisto pramonės įmonės, kurių 
gausiausiai esama smulkios pramonės 
šakose ir kurių 90 % sudaro MVĮ, gaus ypač 
daug naudos iš plačios mokslinių tyrimų 
veiklos, įskaitant kryptingo informacijos 
skleidimo ir technologijų perdavimo veiklą, 
visų pirma integruojant ir įsisavinant 
pažangias ekologiškai našias technologijas, 
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kad įsisavintos aukštųjų biotechnologijų, 
nanotechnologijų ir IRT naujovės suteiks 
svarbios pagalbos augalų selekcijos, 
pagerintų kultūrų ir augalų apsaugos, 
pažangių aptikimo ir stebėjimo technologijų 
maisto saugai ir kokybei užtikrinti ir naujų 
pramoninių biologinių procesų srityse. 

metodiką ir procesus bei kuriant standartus.
Tikimasi, kad įsisavintos aukštųjų 
biotechnologijų, nanotechnologijų ir IRT 
naujovės suteiks svarbios pagalbos augalų 
selekcijos, pagerintų kultūrų ir augalų 
apsaugos, pažangių aptikimo ir stebėjimo 
technologijų maisto saugai ir kokybei 
užtikrinti ir naujų pramoninių biologinių 
procesų srityse.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 596.)

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Pakeitimas 289
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio 

„Metodas“ 3 pastraipa

Kelios Europos technologijų platformos, 
apimančios augalų genomikos ir 
biotechnologijų, miškininkystės ir 
miškininkyste paremtos pramonės, 
visuotinės gyvūnų gerovės, ūkio gyvulių 
veislininkystės, maisto, akvakultūros ir 
pramonės biotechnologijų sritis, padės 
nustatyti bendrus šios temos mokslinių 
tyrimų prioritetus, nustatydamos galimas 
didelės apimties būsimas iniciatyvas, 
pavyzdžiui, didmeninės cheminių medžiagų 
gamybos iš biomasės (augalų ląstelių 
sienelės, biokuras, biopolimerai) 
demonstravimo projektus, taip pat padės 
užtikrinti platų visų suinteresuotų šalių 
dalyvavimą ir integravimą. Kai tik reikės, 
bus atliekama nacionalinių mokslinių 
tyrimų programų koordinavimo veikla, 
glaudžiai ją derinant su ERA-NET 
projektais, technologijų platformomis ir 
kitais atitinkamais subjektais, pvz., Žemės 
ūkio tyrimų nuolatiniu komitetu (ŽŪTNK) 
ar kuria nors kita būsima Europos jūrų 
mokslinių tyrimų koordinavimo struktūra.

Kelios Europos technologijų platformos, 
apimančios augalų genomikos ir 
biotechnologijų, miškininkystės ir 
miškininkyste paremtos pramonės, 
visuotinės gyvūnų gerovės, ūkio gyvulių 
veislininkystės, ypač atsižvelgiant į 
paukščių gripą ir jo poveikį 
paukštininkystei, maisto, akvakultūros ir 
pramonės biotechnologijų sritis, padės 
nustatyti bendrus šios temos mokslinių 
tyrimų prioritetus, nustatydamos galimas 
didelės apimties būsimas iniciatyvas, 
pavyzdžiui, didmeninės cheminių medžiagų 
gamybos iš biomasės (augalų ląstelių 
sienelės, biokuras, biopolimerai) 
demonstravimo projektus, taip pat padės 
užtikrinti platų visų suinteresuotų šalių 
dalyvavimą ir integravimą.

Or. en
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Pagrindimas

Vis didesnį susirūpinimą kelia tai, kad žaibiškam paukščių gripo plitimui kai kuriose pasaulio 
šalyse turi įtakos ne natūralūs gamtos veiksniai, o prekyba ir komercinė veikla. Netgi atlikę 
labai plačius laukinių paukščių tyrimus, mokslininkai aptiko tik kelis atvejus, kai gyvi 
paukščiai pernešė itin  patogeninę paukščių gripo formą; tai reiškia, kad šie paukščiai nėra 
tikrieji viruso nešėjai. Tikėtina, kad virusas skleidžiamas pervežant naminius paukščius, jų 
produktus arba užkrėstą medžiagą, pvz., gyvūnų pašarą ir mėšlą, iš naminių paukščių fermų. 
Vis dėlto tarptautinės organizacijos skyrė daug dėmesio tirdamos šį viruso perdavimo 
variantą. Todėl labai svarbu tirti paukštininkystės įtaką paukščių gripo paplitimui.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 290
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

1 žymėtojo punkto 1 įtrauka

– Sudaryti sąlygas darnios biologinių 
išteklių (mikroorganizmų, augalų ir gyvūnų) 
gamybos ir valdymo ilgalaikių varomųjų 
jėgų, įskaitant biologinės įvairovės ir naujų 
biologiškai aktyvių molekulių šiose 
biologinėse sistemose panaudojimą, 
moksliniams tyrimams. Bus tiriama 
genomika, proteomika, metabolomika ir 
suartėjimo technologijos, taip pat jų 
integravimas į sistemų biologijos metodus, 
be to, bus kuriamos pagrindinės priemonės ir 
technologijos, įskaitant bioinformatiką ir 
atitinkamas duomenų bazes, bei rūšių grupių 
variacijų nustatymo metodikos.

– Sudaryti sąlygas darnios biologinių 
išteklių (mikroorganizmų, augalų ir gyvūnų) 
gamybos ir valdymo ilgalaikių varomųjų 
jėgų, įskaitant biologinės įvairovės ir naujų 
biologiškai aktyvių molekulių šiose 
biologinėse sistemose panaudojimą, 
moksliniams tyrimams. Bus tiriama 
genomika, proteomika, metabolomika ir 
suartėjimo technologijos, taip pat jų 
integravimas į sistemų biologijos metodus, 
be to, bus kuriamos pagrindinės priemonės ir 
technologijos, įskaitant bioinformatiką ir 
atitinkamas duomenų bazes, bei rūšių grupių 
variacijų nustatymo metodikos.

Biologinės įvairovės naudojimas minimas, 
tačiau neužsimenama apie šios įvairovės 
apsaugą. Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad 
biologinės įvairovės ir jos molekulinių 
savybių moksliniai tyrimai yra skirti jai 
apsaugoti, o ne tik nustatyti naujus būdus, 
kaip panaudoti biologinę įvairovę. 
Pagrindiniai darnaus biologinių šaltinių 
valdymo elementai yra aplinkos apsauga ir 
rūšių išsaugojimas. Šiuo atžvilgiu turėtų 
būti apibrėžtas geresnis suderinamumas su 
tema „Aplinka“.

Or. en
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Pagrindimas

Rūšių įvairovė nyksta labai greitai, o žmogus negali atkurti tai, ką praranda.

Svarbu kurti ir taikyti DNR taksonomiją moderniai įrengtose laboratorijose, aprūpintose 
biotechnologijos ir bioinformatikos priemonėmis, nes tai pagreitintų biologinės įvairovės 
inventorizavimą, atvertų naujas galimybes vykdyti ekologinius mokslinius tyrimus ir skatintų 
biologinės įvairovės apsaugą.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 291
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

1 žymėtojo punkto 2 įtrauka

– Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės vadybos mokslinę ir techninę 
bazę ir geriau suprantant įvairių sistemų 
(žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės 
ir akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą. Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 
biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Biologinių išteklių, gaunamų 
iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 

Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės ir grūdinių kultūrų vadybos 
mokslinę ir techninę bazę, pasitelkiant 
selektyvųjį augalų veisimą, atsižvelgiant į 
augalų sveikatos klausimus  ir optimizuotos 
gamybos sistemas, ir geriau suprantant 
įvairių sistemų (žemės ūkio ir 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą. Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 
biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Biologinių išteklių, gaunamų 
iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
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veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 
veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

Or. it

Pagrindimas

Galima gauti geresnės kokybės derlių taikant selektyvųjį veisimą ir atsižvelgiant į augalų 
sveikatą bei naujausias gamybos sistemas.  Svarbu iš įvairių genetinių tyrimų gautą 
informaciją, duomenis ir išvadas perkelti į naujausius produktus pasitelkus tradicinius ir 
biotechnologinius augalų veisimo metodus; tai turėtų teigiamos įtakos Europos žemės ūkio 
konkurencingumui.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 292
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

1 žymėtojo punkto 2 įtrauka

– Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės vadybos mokslinę ir techninę 
bazę ir geriau suprantant įvairių sistemų 
(žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės 
ir akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą. Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 

– Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės vadybos mokslinę ir techninę 
bazę ir geriau suprantant įvairių sistemų 
(žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės 
ir akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą. Iš žemės
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 
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biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Biologinių išteklių, gaunamų 
iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 
veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Biologinių išteklių, gaunamų 
iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 
veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

Čia aiškiai kalbama apie žemės ūkio 
biotechnologijas – temą, kuri vis dar dažnai 
sulaukia atviro visuomenės pasipriešinimo. 
Teksto mintis, kad biotechnologijos skirtos 
gerinti turimus šaltinius, visuomenės 
sveikatą ir aplinkos apsaugą, dėstoma 
labiau specialistui suprantama kalba; turi 
būti aiškiai išreikšta, kad pokyčiai skirti 
gerinti žmonių sveikatą ir saugą.

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio biotechnologijų sritis jau seniai apipinta šališkomis, nieko bendra su mokslu 
neturinčiomis nuomonėmis ir išankstiniu nusistatymu. Akivaizdu, kad ši mokslinių tyrimų 
sritis gali turėti itin teigiamos įtakos gerinant visuomenės sveikatą ir saugumą. Reikės tiksliai 
apibrėžti laboratorinių ir atvirų eksperimentų sąlygas, tačiau šios srities pažanga yra labai 
svarbi skatinant konkurencingumą ir Europos piliečių gerovę. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 293
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

1 žymėtojo punkto 2 įtrauka

– Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės vadybos mokslinę ir techninę 
bazę ir geriau suprantant įvairių sistemų 

Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės vadybos mokslinę ir techninę 
bazę ir geriau suprantant įvairių sistemų 
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(žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės 
ir akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą.Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 
biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Biologinių išteklių, gaunamų 
iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 
veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

(žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės 
ir akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą.Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara.  Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 
biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Bus kuriami geresni žemės 
derlingumo stebėsenos, išsaugojimo ir 
didinimo metodai. Biologinių išteklių, 
gaunamų iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 
veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Naujausi dirvožemio derlingumo tyrimai rodo nerimą keliantį visuotinio dirvožemio 
derlingumo sumažėjimą, dėl kurio kyla grėsmė ilgalaikiam žmonijos pajėgumui išsimaitinti.  
Dirvožemyje mažėja organinių medžiagų kiekis ir didėja erozija. Tai gali lemti intensyvūs 
žemės ūkio gamybos būdai, kurie ilgalaikiu požiūriu negali būti tausūs.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 294
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

1 žymėtojo punkto 4a įtrauka (nauja)

- Žemės, jūrų ir miškų ūkio strategijos 
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klausimų moksliniai tyrimai, įskaitant 
BŽŪP reformos ir PPO Dohos derybų 
rezultatų ekonominį, socialinį ir 
regioninį poveikį, ES plėtros poveikį 
senųjų ir naujųjų valstybių narių žemės 
ūkio ir kaimo sektorių plėtrai, taip pat 
žemės, jūrų ir miškų ūkio produktų 
pardavimo perspektyvų klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Specialiojoje programoje „Bendradarbiavimas“ turėtų būti ypač pabrėžta su žemės ūkio 
sektoriumi susijusių klausimų svarba, kadangi ES šiuo metu vykdo turbūt svarbiausią bendros 
žemės ūkio politikos krypčių reformą, atsižvelgdama į naujas Europos ir pasaulio vystymosi 
tendencijas.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 295
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

2 žymėtojo punkto 5 įtrauka

– Saugoti žmonių sveikatą ir aplinką geriau 
perprantant aplinkos ir maisto ar pašarų 
grandinių tarpusavio įtaką. Tam reikės tirti 
maisto teršalus ir poveikį sveikatai, kurti 
pagerintas maisto ir pašarų grandinių įtakos 
aplinkai vertinimo priemones ir metodus. 
Norint užtikrinti maisto grandinės kokybę ir
vientisumą, reikia naujų prekių grandinės 
analizės modelių ir visos maisto grandinės 
valdymo koncepcijų, atsižvelgiant ir į su 
vartotojais susijusius aspektus.

– Saugoti žmonių sveikatą ir aplinką geriau 
perprantant aplinkos ir maisto ar pašarų 
grandinių tarpusavio įtaką. Tam reikės tirti 
maisto teršalus ir poveikį sveikatai, kurti 
pagerintas maisto ir pašarų grandinių įtakos 
aplinkai vertinimo priemones ir metodus. 
Norint užtikrinti maisto grandinės kokybę ir 
vientisumą, reikia naujų prekių grandinės 
analizės modelių ir visos maisto grandinės 
valdymo koncepcijų, atsižvelgiant ir į su 
vartotojais susijusius aspektus; naujų 
atsekamumo metodų kūrimas (GMO ir ne 
GMO); gyvulių pašarų ir vaistų įtaka 
žmogaus sveikatai.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu kurti naujus metodus, skirtus užtikrinti atsekamumą siekiant didinti vartotojų 
pasitikėjimą. Tas pats pasakytina ir apie galimą gyvulių pašarų ir vaistų įtaką žmonių 
sveikatai.  
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Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 239
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies („Sveikata“) skirsnio „Veiklos sritys“ pirmos 
antraštės („Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai 

gerinti“) 1 įtrauka

– Didelio našumo moksliniai tyrimai: kurti 
naujas šiuolaikinės biologijos mokslinių 
tyrimų priemones, kurios reikšmingai 
patobulintų duomenų generavimą ir 
pagerintų duomenų ir pavyzdžių (biologinių 
bankų) standartizavimą, įgijimą ir analizę. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
naujosioms technologijoms, skirtoms: sekos 
nustatymui, genų ekspresijai, genotipo ir 
fenotipo nustatymui, struktūrinei genomikai;
bioinformatikai ir sistemų biologijai, kitoms 
panašioms mokslo šakoms.

– Didelio našumo moksliniai tyrimai: kurti 
naujas šiuolaikinės biologijos mokslinių 
tyrimų priemones, kurios reikšmingai 
patobulintų duomenų generavimą ir 
pagerintų duomenų ir pavyzdžių (biologinių 
bankų) standartizavimą, įgijimą ir analizę. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
naujosioms technologijoms, skirtoms: sekos 
nustatymui, genų ekspresijai, genotipo ir 
fenotipo nustatymui, struktūrinei genomikai;
bioinformatikai ir sistemų biologijai, 
įskaitant sudėtingus struktūrinio 
modeliavimo apskaičiavimus; kitoms 
panašioms mokslo šakoms. 

Or. en

Pagrindimas

Struktūrinė biologija iki šiol dažniausiai nagrinėjo „nejudrius“ biologinių molekulių vaizdus. 
Vis dėlto biologinės molekulės labai dinamiškos. Nuo šios savybės didžiąja dalimi priklauso 
jų biologinės funkcijos. Makromolekulių dinamikos modeliavimui reikia milžiniškos 
kompiuterių galios, kurią gali pasiekti tik superkompiuteriai ir daug lygiagrečiai sujungtų 
kompiuterių.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis
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Pakeitimas 240
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies („Sveikata“) skirsnio „Veiklos sritys“ 1 dalies 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
1 įtrauka

– Didelio našumo moksliniai tyrimai: kurti 
naujas šiuolaikinės biologijos mokslinių 
tyrimų priemones, kurios reikšmingai 
patobulintų duomenų generavimą ir 
pagerintų duomenų ir pavyzdžių (biologinių 
bankų) standartizavimą, įgijimą ir 
analizę.Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
naujosioms technologijoms, skirtoms: sekos 
nustatymui, genų ekspresijai, genotipo ir 
fenotipo nustatymui, struktūrinei genomikai;
bioinformatikai ir sistemų biologijai, kitoms 
panašioms mokslo šakoms.

– Didelio našumo moksliniai tyrimai: kurti 
naujas šiuolaikinės biologijos mokslinių 
tyrimų priemones, kurios reikšmingai 
patobulintų duomenų generavimą ir 
pagerintų duomenų ir pavyzdžių (biologinių 
bankų) standartizavimą, įgijimą ir analizę. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
naujosioms technologijoms, skirtoms: sekos 
nustatymui naudojant sparčius, 
ekonomiškus ir plačiai prieinamus 
metodus, genų ekspresijai, genotipo ir 
fenotipo nustatymui; struktūrinei genomikai;
bioinformatikai ir sistemų biologijai, kitoms 
panašioms mokslo šakoms. 

Or. el

Pagrindimas

Visiškas biotechnologijų potencialas gali būti realizuotas tik jeigu turimos priemonės nebus 
ypač brangios, bei bus prieinamos mokslinių tyrimų plėtrai. Nauji greito DNR  atpažinimo 
metodai sumažins milijonų molekulių žymėjimo išlaidas, suteikdami vertingos informacijos 
kovai su ligomis, ypač individualiame lygmenyje. Todėl šiuos tyrimus reikia pradėti 
nedelsiant. 

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 241
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies („Sveikata“) skirsnio „Veiklos sritys“ 1 dalies 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
2 įtrauka

– Aptikimas, diagnozė ir stebėjimas: kurti 
vizualizavimo, vaizdo gavimo, aptikimo ir 
analizės priemones ir technologijas 
biomedicininiams tyrimams, ligų 
numatymui, diagnozei, stebėsenai ir 
prognozavimui, ir terapinės intervencijos 
pagalbinėms priemonėms ir gairėms. 
Pagrindinis dėmesys bus sutelktas į 
daugiadisciplininį metodą, integruojantį šias 
sritis: molekulinė ir ląstelių biologija, 
fiziologija, genetika, fizika, chemija, 
nanotechnologijos, mikrosistemos, prietaisai 

– Aptikimas, diagnozė ir stebėjimas: kurti 
vizualizavimo, vaizdo gavimo, aptikimo ir 
analizės priemones ir technologijas 
biomedicininiams tyrimams, ligų 
numatymui, diagnozei, stebėsenai ir 
prognozavimui, ir terapinės intervencijos 
pagalbinėms priemonėms ir gairėms. 
Pagrindinis dėmesys bus sutelktas į 
daugiadisciplininį metodą, integruojantį šias 
sritis: molekulinė ir ląstelių biologija, 
fiziologija, genetika, fizika, chemija, 
nanotechnologijos, mikrosistemos, prietaisai 
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ir informacinės technologijos. Bus 
akcentuojami neintervenciniai ar minimaliai 
intervenciniai bei kiekybiniai metodai ir 
kokybės užtikrinimo aspektai.

ir informacinės technologijos. Bus 
akcentuojami neintervenciniai ar minimaliai 
intervenciniai bei kiekybiniai metodai ir 
kokybės užtikrinimo aspektai, ypatingą 
dėmesį atkreipiant į in vivo, o ne į 
intervencinio pobūdžio tyrimus, ląstelių 
vaizdo gavimą, molekulinį vaizdo gavimą, 
didelės raiškos vaizdo gavimą, MRI 
difuzine technologija pagrįstą struktūrinį 
vaizdo gavimą ir metabolinį vaizdo 
gavimą.

Or. en

Pagrindimas

Gauti plataus diapazono ir raiškos biologinį vaizdą yra ypač svarbu tiek bendrosios 
biologijos, tiek ir medicinos mokslų sritims, įskaitant diagnostiką ir gydymą. Neintervenciniai 
lokalizacijos metodai ir in vivo molekulinių procesų, susijusių su žmogaus ligomis ir su šių
ligų modeliais gyvūnuose, kiekybinio įvertinimo metodai yra  neįkainojamos medicininių 
tyrimų priemonės.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 242
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies („Sveikata“) skirsnio „Veiklos sritys“ 1 dalies 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
3 įtrauka

– Novatoriški gydymo metodai ir 
intervencijos: konsoliduoti ir užtikrinti 
tolesnę pažangių gydymo metodų ir 
technologijų, turinčių didelį pritaikymo 
potencialą, raidą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas genų ir ląstelių terapijai, 
regeneracinei medicinai, transplantacijoms, 
imunoterapijai ir vakcinoms bei kitiems 
vaistams. Taip pat bus tiriamos atitinkamos 
technologijos, pavyzdžiui, pažangios 
kryptingo poveikio sistemos, pažangūs 
implantai ir protezai bei neinvazinės ar 
minimaliai invazinės technologinės 
intervencijos.

– Novatoriški gydymo metodai ir 
intervencijos: konsoliduoti ir užtikrinti 
tolesnę pažangių gydymo metodų ir 
technologijų, turinčių didelį pritaikymo 
potencialą, raidą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas genų ir ląstelių terapijai, 
biogamybai, įskaitant tikslo nustatymą 
(naujų molekulinės gamybos procesų 
optimizavimą),  regeneracinei medicinai, 
transplantacijoms, imunoterapijai ir 
vakcinoms bei kitiems vaistams. Taip pat 
bus tiriamos atitinkamos technologijos, 
pavyzdžiui, pažangios kryptingo poveikio 
sistemos, pažangūs implantai ir protezai bei 
neinvazinės ar minimaliai invazinės 
technologinės intervencijos.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis klausimas susijęs ir su gamyba, ir su kontrole, bei yra gyvybiškai svarbus su gamybos 
technologinių procesų kūrimu glaudžiai susijusioms MVĮ. Būtina įtraukti tikslo nustatymą, 
nes nauji biologiniai vaistai pateikiami injekcijų keliu ir yra svarbu užtikrinti, kad  paciento 
organizme jie būtų pateikti į tinkamą vietą.  Šis vaistų tipas plačiai naudojamas „retoms 
ligoms“, o taip pat svarbesnėms  ligoms, įskaitant vėžį ir ŽIV, gydyti.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 243
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies („Sveikata“) skirsnio „Veiklos sritys“ 1 dalies 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
3 įtrauka

– Novatoriški gydymo metodai ir 
intervencijos: konsoliduoti ir užtikrinti 
tolesnę pažangių gydymo metodų ir 
technologijų, turinčių didelį pritaikymo 
potencialą, raidą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas genų ir ląstelių terapijai, 
regeneracinei medicinai, transplantacijoms, 
imunoterapijai ir vakcinoms bei kitiems 
vaistams. Taip pat bus tiriamos atitinkamos 
technologijos, pavyzdžiui, pažangios 
kryptingo poveikio sistemos, pažangūs 
implantai ir protezai bei neinvazinės ar 
minimaliai invazinės technologinės 
intervencijos.

– Novatoriški gydymo metodai ir 
intervencijos: konsoliduoti ir užtikrinti 
tolesnę pažangių gydymo metodų ir 
technologijų, turinčių didelį pritaikymo 
potencialą, raidą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas genų ir ląstelių terapijai, 
regeneracinei medicinai, transplantacijoms, 
imunoterapijai, įskaitant vėžio terapiją ir 
vakcinoms (išbraukta) įskaitant vakcinas 
skirtas tam tikrų vėžio rūšių 
prevencijai.Taip pat reikia susitelkti ties 
novatoriškų vaistų gamyba, kaip pvz. 
vaistai veikiantys ląstelių paviršiaus GPCR 
(su G proteinu susietus receptorius), 
turinčius teigiamą poveikį gydant 
alerginius, skausmo, kraujotakos, 
psichinius ir kitus susirgimus, bei mažinant 
simptomus. Taip pat bus tiriamos 
atitinkamos technologijos, pavyzdžiui, 
pažangios kryptingo poveikio sistemos, 
pažangūs implantai ir protezai bei 
neinvazinės ar minimaliai invazinės 
technologinės intervencijos.

Or. el

Pagrindimas

Jau buvo padaryta didelė pažanga kuriant  vakcinas nuo vėžio, pvz. vakcina nuo gimdos 
kaklelio vėžio/ žmogaus papilomos viruso (HPV). Be to, vėžio gydymo srityje tam tikroms 
vėžinių susirgimų rūšims, kaip pvz. melanomos, kurios pakankamai nepasiduoda „klasikiniam 
gydymui“ (chemoterapija, spindulinė terapija)  jau buvo sukurtos įvairios klinikinės 
procedūros. Gauti teigiami rezultatai pateisina tolimesnius tyrimus šioje srityje.
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Visa eilė vaistų, veikiančių GPCR (su G proteinu susietus receptorius) jau vartojami ir 
sulaukė puikių rezultatų, bei, pasak mokslininkų, gali būti kuriami įvairioms ligoms (nuo ŽIV 
iki nutukimo), gydyti.  

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj

Pakeitimas 244
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies („Sveikata“) skirsnio „Veiklos sritys“ 1 dalies 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
3 įtrauka

– Novatoriški gydymo metodai ir 
intervencijos: konsoliduoti ir užtikrinti 
tolesnę pažangių gydymo metodų ir 
technologijų, turinčių didelį pritaikymo 
potencialą, raidą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas genų ir ląstelių terapijai, 
regeneracinei medicinai, transplantacijoms, 
imunoterapijai ir vakcinoms bei kitiems 
vaistams. Taip pat bus tiriamos atitinkamos 
technologijos, pavyzdžiui, pažangios 
kryptingo poveikio sistemos, pažangūs 
implantai ir protezai bei neinvazinės ar 
minimaliai invazinės technologinės 
intervencijos.

– Novatoriški gydymo metodai ir 
intervencijos: konsoliduoti ir užtikrinti 
tolesnę pažangių gydymo metodų ir 
technologijų, turinčių didelį pritaikymo 
potencialą, raidą įskaitant gydymo sąlygų ir 
metodų stebėjimą bei kokybės užtikrinimą.
Didžiausias dėmesys bus skiriamas genų ir 
ląstelių terapijai, regeneracinei medicinai,
transplantacijoms, imunoterapijai ir 
vakcinoms bei kitiems vaistams. Taip pat 
bus tiriamos atitinkamos technologijos, 
pavyzdžiui, pažangios kryptingo poveikio 
sistemos, pažangūs implantai ir protezai bei 
neinvazinės ar minimaliai invazinės 
technologinės intervencijos.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 573.)

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 245
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies („Sveikata“) skirsnio „Veiklos sritys“ 1 dalies 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
4 įtrauka

– Gydymo metodų tinkamumo, saugumo ir
veiksmingumo numatymas: parengti ir 
patvirtinti parametrus, priemones, metodus ir 
standartus, reikalingus tam, kad pacientams 
būtų tiekiami saugūs ir veiksmingi nauji 
biovaistai (įprastinių vaistų atveju šie 
klausimai bus sprendžiami pasitelkus 
bendrąją technologijų iniciatyvą dėl naujų 

– Gydymo metodų tinkamumo, saugumo ir 
veiksmingumo numatymas: parengti ir 
patvirtinti parametrus, priemones, metodus ir 
standartus, reikalingus tam, kad pacientams 
būtų tiekiami saugūs ir veiksmingi nauji 
biovaistai (įprastinių vaistų atveju šie 
klausimai bus sprendžiami pasitelkus 
bendrąją technologijų iniciatyvą dėl naujų 
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vaistų). Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
tokiems metodams, kaip farmakogenomika, 
metodams ir modeliams in silico, in vitro 
(įskaitant bandymų su gyvūnais 
alternatyvas) ir in vivo.

vaistų). Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
tokiems metodams, kaip farmakogenomika, 
metodams ir modeliams in silico, in vitro 
(įskaitant bandymų su gyvūnais 
alternatyvas) ir in vivo (įskaitant klinikinį ir 
priešklinikinį molekulinį vaizdo gavimą, bei 
audinių archyvavimą).

Or. en

Pagrindimas

Gauti plataus diapazono ir raiškos biologinį vaizdą yra ypač svarbu tiek bendrosios 
biologijos, tiek ir medicinos mokslų sritims, įskaitant diagnostiką ir gydymą. Neintervenciniai 
lokalizacijos metodai ir in vivo molekulinių procesų, susijusių su žmogaus ligomis ir su šių 
ligų modeliais gyvūnuose, kiekybinio įvertinimo metodai – neįkainojamos medicininių tyrimų 
priemonės.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 246
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies („Sveikata“) skirsnio „Veiklos sritys“ 1 dalies 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
4 įtrauka 

Gydymo metodų tinkamumo, saugumo ir 
veiksmingumo numatymas: parengti ir 
patvirtinti parametrus, priemones, metodus ir 
standartus, reikalingus tam, kad pacientams 
būtų tiekiami saugūs ir veiksmingi nauji 
biovaistai (įprastinių vaistų atveju šie 
klausimai bus sprendžiami pasitelkus 
bendrąją technologijų iniciatyvą dėl naujų 
vaistų). Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
tokiems metodams, kaip farmakogenomika, 
metodams ir modeliams in silico, in vitro 
(įskaitant bandymų su gyvūnais 
alternatyvas) ir in vivo.

Gydymo metodų tinkamumo, saugumo ir 
veiksmingumo numatymas: parengti ir 
patvirtinti parametrus, priemones, metodus ir 
standartus, reikalingus tam, kad pacientams 
būtų tiekiami saugūs ir veiksmingi nauji 
biovaistai (įprastinių vaistų atveju šie 
klausimai bus sprendžiami pasitelkus 
bendrąją technologijų iniciatyvą dėl naujų 
vaistų). Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
tokiems metodams, kaip farmakogenomika, 
metodams ir modeliams in silico, in vitro 
(įskaitant bandymų su gyvūnais 
alternatyvas) ir in vivo, atsižvelgiant į 
moterų ir pagyvenusių asmenų specifiką.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 493.)

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto
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Pakeitimas 247
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies („Sveikata“) skirsnio „Veiklos sritys“ 1 dalies 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
4 įtrauka

– Gydymo metodų tinkamumo, saugumo ir 
veiksmingumo numatymas: parengti ir 
patvirtinti parametrus, priemones, metodus ir 
standartus, reikalingus tam, kad pacientams 
būtų tiekiami saugūs ir veiksmingi nauji 
biovaistai (įprastinių vaistų1 atveju šie 
klausimai bus sprendžiami pasitelkus 
bendrąją technologijų iniciatyvą dėl naujų 
vaistų). Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
tokiems metodams, kaip farmakogenomika, 
metodams ir modeliams in silico, in vitro 
(įskaitant bandymų su gyvūnais 
alternatyvas) ir in vivo.

– Gydymo metodų tinkamumo, saugumo ir 
veiksmingumo numatymas: parengti ir 
patvirtinti parametrus, priemones, metodus ir 
standartus, reikalingus tam, kad pacientams 
būtų tiekiami saugūs ir veiksmingi nauji 
biovaistai (įprastinių vaistų2 atveju šie 
klausimai bus sprendžiami pasitelkus 
bendrąją technologijų iniciatyvą dėl naujų 
vaistų). Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
tokiems metodams, kaip farmakogenomika, 
metodams ir modeliams in silico, in vitro 
(įskaitant bandymų su gyvūnais 
alternatyvas) ir in vivo, bei imuniteto 
stebėjimui.

Or. fr

Pagrindimas

Šis procesas iš esmės prisideda prie imuninės sistemos  terapijos poveikio stebėjimo. Jis 
apsprendžia autoimuninių ligų ir su imunitetų susijusių ligų terapijos efektyvumą. Taip pat jis 
padeda išmatuoti kiek saugūs šie vaistai yra imuninei sistemai. 

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 248
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 1 dalis

Didelio masto duomenų rinkimas: naudoti 
didelio našumo technologijas kuriant 
duomenis, kuriais remiantis būtų 
aiškinamasi genų ir genų produktų paskirtis 
ir jų tarpusavio sąveika sudėtinguose 
tinkluose. Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas: genomikai, proteomikai, 
gyventojų genetikai, lyginamajai ir funkcinei 
genomikai.

Didelio masto duomenų rinkimas:naudoti 
didelio našumo technologijas kuriant 
duomenis, kuriais remiantis būtų 
aiškinamasi genų ir genų produktų, bei 
ląstelių sistemų paskirtis ir jų tarpusavio 
sąveika sudėtinguose tinkluose ir vaidmuo, 
kurį jos vaidina svarbiuose biologiniuose 
procesuose (t.y. sinapsių bei ląstelių 
persitvarkymo procesuose). Pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas: genomikai, 
proteomikai, gyventojų genetikai, 

  
1  Vaistai ir biovaistai.
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lyginamajai ir funkcinei genomikai.

Or. it

Pagrindimas

Tyrimai ir pirminiai Šeštosios pagrindų programos rezultatai pateikė didelį kiekį informacijos 
apie genus ir molekules. Šie duomenys turėtų būti taikomi sinapsių grandinėms, bei 
kompleksinėms ląstelių sistemoms, siekiant suteikti praktines galimybes, remiantis Šeštosios 
pagrindų programos rezultatais, bei perduoti šiuos genetinius ir molekulinius duomenis 
tyrimams, skirtiems patologijoms gydyti.  

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 249
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 1 dalis

Didelio masto duomenų rinkimas: naudoti 
didelio našumo technologijas kuriant 
duomenis, kuriais remiantis būtų 
aiškinamasi genų ir genų produktų paskirtis 
ir jų tarpusavio sąveika sudėtinguose 
tinkluose. Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas: genomikai, proteomikai, 
gyventojų genetikai, lyginamajai ir funkcinei 
genomikai.

Didelio masto duomenų rinkimas: naudoti 
didelio našumo technologijas kuriant 
duomenis, kuriais remiantis būtų 
aiškinamasi genų ir genų produktų paskirtis 
ir jų tarpusavio sąveika sudėtinguose 
tinkluose, ir tiriant mutacinius procesus, 
susitelkiant ties protogenetinėmis arba 
pagrindinėmis mutacijomis. Pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas: genomikai, 
proteomikai, gyventojų genetikai, 
lyginamajai ir funkcinei genomikai.

Or. el

Pagrindimas

Svarbu įtraukti genų mutacijų mokslinius tyrimus, kadangi jos yra daugelio genetinių 
sutrikimų priežastis. 
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Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 250
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 1 dalis

Didelio masto duomenų rinkimas: naudoti 
didelio našumo technologijas kuriant 
duomenis, kuriais remiantis būtų 
aiškinamasi genų ir genų produktų paskirtis 
ir jų tarpusavio sąveika sudėtinguose 
tinkluose. Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas: genomikai, proteomikai, 
gyventojų genetikai, lyginamajai ir funkcinei 
genomikai.

Didelio masto duomenų rinkimas: naudoti 
didelio našumo technologijas kuriant 
duomenis, kuriais remiantis būtų 
aiškinamasi genų ir genų produktų paskirtis 
ir jų tarpusavio sąveika sudėtinguose 
tinkluose. Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas: genomikai, RNR sričiai, 
proteomikai, gyventojų genetikai, 
lyginamajai ir funkcinei genomikai.

Or. en

Pagrindimas

MikroRNR (miRNR) yra pagrindinė ir didėjanti audiniui būdinga reguliacinių genų rūšis, 
neigiamai veikianti genų būklę po kopijavimo ir sukelianti sumažintą baltymų kiekį užkoduotą 
miRNR tiksliniuose genuose. Dauguma miRNR nustatomos esant jautriose vietose ir kitose 
chromosomų srityse, susijusiose pažeistomis sritimis. Be to, daugelyje navikų miRMR yra 
arba dingusi, arba mutavusi. Šie stebėjimai leidžia padaryti išvadą, kad miRNR vaidina 
pagrindinį vaidmenį vėžio vystymosi eigai ir gali tapti pagrindiniu objektu kuriant 
novatoriškus onkologinių susirgimų gydymo metodus.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 251
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 3 dalis

Smegenų ir su jomis susijusios ligos: geriau 
suprasti bendrą smegenų sandarą ir dinamiką 
ir tirti smegenų ligas bei ieškoti naujų 
gydymo būdų. Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas smegenų funkcijų tyrimams – nuo 
molekulių lygmens iki pažinimo, taip pat 
neurologinių ir psichiatrinių ligų ir sutrikimų 
tyrimams, įskaitant regeneracinius ir 
atstatomuosius gydymo metodus.

Smegenų ir su jomis susijusios ligos: geriau 
suprasti bendrą smegenų sandarą ir dinamiką 
ir tirti smegenų ligas bei ieškoti naujų 
gydymo būdų. Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas smegenų funkcijų tyrimams – nuo 
molekulių lygmens iki pažinimo, bei 
smegenų disfunkcijai – nuo sinapsių 
veiklos iki neurodegeneracijos, 
vadovaujantis klinikiniais arba 
priešklinikiniais funkcinio, arba 
molekulinio vaizdo gavimo metodais, o taip 
pat neurologinių ir psichiatrinių ligų ir 
sutrikimų tyrimams, įskaitant regeneracinius 
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ir atstatomuosius gydymo metodus.

Or. en

Pagrindimas

Gerinti Europos piliečių sveikatą ir didinti su sveikata susijusių Europos pramonės ir verslo 
įmonių konkurencingumą, tuo pat metu sprendžiant visuotines sveikatos problemas, įskaitant 
ir naujas epidemijas. Bus akcentuojami pritaikymo moksliniai tyrimai (pagrindinių atradimų 
pritaikymas klinikinėje praktikoje), naujų gydymo metodų kūrimas ir patvirtinimas, 
sveikatinimo ir ligų prevencijos metodai, diagnostikos priemonės ir technologijos, taip pat 
darnios ir veiksmingos sveikatos priežiūros sistemos.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 252
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 3 dalis

Smegenų ir su jomis susijusios ligos: geriau 
suprasti bendrą smegenų sandarą ir dinamiką 
ir tirti smegenų ligas bei ieškoti naujų 
gydymo būdų. Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas smegenų funkcijų tyrimams – nuo 
molekulių lygmens iki pažinimo, taip pat 
neurologinių ir psichiatrinių ligų ir sutrikimų 
tyrimams, įskaitant regeneracinius ir 
atstatomuosius gydymo metodus.

Smegenų ir su jomis susijusios ligos: geriau 
suprasti bendrą smegenų sandarą ir dinamiką 
ir tirti smegenų ligas bei ieškoti naujų 
gydymo būdų. Tyrimai skirtumų vyrų ir 
moterų smegenų sandaros ir veikimo 
srityse, siekiant sukurti lyčių aspektu 
paremtus metodus tokių sutrikimų kaip 
depresija, įvairios priklausomybės ir 
šizofrenija, gydymui. Kompaktiškų ir 
efektyvių elektroninių sistemų, paremtų 
smegenų nervine sistema tyrimai, kas  
pakeistų tinklainės persodinimo operacijas, 
palengvintų regos atkūrimą ir padėtų kurti 
vaizdo receptorius automatinėms 
sistemoms, bei kitas „protingas“ sensorines 
sistemas. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
smegenų funkcijų tyrimams – nuo molekulių 
lygmens iki pažinimo, taip pat neurologinių 
ir psichiatrinių ligų ir sutrikimų tyrimams, 
įskaitant regeneracinius ir atstatomuosius 
gydymo metodus.

Or. el

Pagrindimas

Neurologijos srities mokslininkai rado anatominių, cheminių ir veikimo skirtumų tarp vyrų ir 
moterų smegenų tam tikrose srityse, kurios yra atsakingos už kalbą, atmintį, emocijas, erdvės 
suvokimą, regą, temperatūrą ir reakciją į stresą. Šiais skirtumais būtų galima paaiškinti lyčių 
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elgesio skirtumus, o tolimesni tyrimai šioje srityje padėtų atrasti lyčių aspektu paremtus tokių 
neurologinių sutrikimų kaip šizofrenija, depresija, įvairios priklausomybės ir potrauminiai 
sutrikimai, gydymo metodus.  

Nors šiuolaikiniai kompiuteriai sugeba atlikti milijardus operacijų per sekundę, jie nesugeba 
varžytis net su vaiku, kai pvz. reikia atpažinti piešinį arba atlikti bet kokios rūšies vizualinį 
procesą. „Besimokantys“ neuro-mikroprocesoriai, gebantys surinkti neurosignalus ir 
stimulus jau pateikė puikių rezultatų, suteikiant galimybę kurti pilnavertę alternatyvą ragenos 
persodinimo operacijoms, gydant tam tikrų rūšių aklumą.  

Pakeitimą pateikė Herbert Reul, Angelika Niebler

Pakeitimas253
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 4 dalis
Žmogaus vystymasis ir senėjimas: geriau 
suprasti gyvenimo raidos ir sveiko senėjimo 
procesus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
žmogaus ir sumodeliuotų sistemų tyrimams, 
įskaitant sąveiką su aplinkos, elgsenos ir 
lyties veiksniais.

Žmogaus vystymasis ir senėjimas: geriau 
suprasti gyvenimo raidos ir sveiko senėjimo 
procesus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
žmogaus ir sumodeliuotų sistemų tyrimams, 
įskaitant sąveiką su aplinkos, elgsenos ir 
lyties veiksniais, o taip pat praktiškiems 
techninio pobūdžio kasdieniniame 
gyvenime senyvame amžiuje iškylančių 
problemų sprendimams.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 572.)

Pakeitimą pateikė Zbigniew Zaleski

Pakeitimas254

I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 
tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 4 dalis 

Žmogaus vystymasis ir senėjimas: geriau 
suprasti gyvenimo raidos ir sveiko senėjimo 
procesus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
žmogaus ir sumodeliuotų sistemų tyrimams, 
įskaitant sąveiką su aplinkos, elgsenos ir 
lyties veiksniais.  

Žmogaus vystymasis ir senėjimas: geriau 
suprasti gyvenimo raidos ir sveiko senėjimo 
procesus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
žmogaus ir sumodeliuotų sistemų tyrimams, 
įskaitant sąveiką su aplinkos, elgsenos ir 
lyties veiksniais, socialinio elgesio 
remiantis neurologijos mokslo požiūriu, 
analizė.

Or. en
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(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 511.)

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 255
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 4 dalis

Žmogaus vystymasis ir senėjimas: geriau 
suprasti gyvenimo raidos ir sveiko senėjimo 
procesus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
žmogaus ir sumodeliuotų sistemų tyrimams, 
įskaitant sąveiką su aplinkos, elgsenos ir 
lyties veiksniais.

Žmogaus vystymasis ir senėjimas: geriau 
suprasti gyvenimo raidos ir sveiko senėjimo 
procesus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
žmogaus ir sumodeliuotų sistemų tyrimams, 
įskaitant sąveiką su miestų ir natūralios 
aplinkos, kultūros, elgsenos ir lyties 
veiksniais.

Or. es

Pagrindimas

Žmogaus vystymasis turėtų būti analizuojamas aplinkos, kurioje žmonės gyvena, kontekste, 
bei atsižvelgiant į juos supantį istorinį palikimą (tiek materialinį, tiek ir nematerialinį).  

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 256
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 4 dalis

Žmogaus vystymasis ir senėjimas: geriau 
suprasti gyvenimo raidos ir sveiko senėjimo 
procesus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas
žmogaus ir sumodeliuotų sistemų tyrimams, 
įskaitant sąveiką su aplinkos, elgsenos ir 
lyties veiksniais.

Žmogaus vystymasis ir senėjimas: geriau 
suprasti gyvenimo raidos ir sveiko senėjimo 
procesus. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
žmogaus ir ląstelių sistemų tyrimams, 
įskaitant sąveiką su aplinkos, elgsenos ir 
lyties veiksniais, nuo sinapsių veiklos iki 
neurodegeneracijos, vadovaujantis 
klinikiniais arba priešklinikiniais funkcinio 
arba molekulinio vaizdo gavimo metodais.

Or. en
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(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 514.)

Pagrindimas

Ląstelių modeliai suteikia geresnį pagrindą genomų tyrinėjimui. Europos Komisija paprašė, 
kur įmanoma,  ląstelių sistemose sumažinti gyvūnų modelių vartojimą.  

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 257
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 5 a dalis (nauja)

Grybelinės infekcijos: susitelkimas, ypač  
ties cistos fibroze, būtų vykdomas atliekant 
epidemiologinę bei klinikinę priežiūrą ir 
diagnozavimą, bei išsamesnius grybelinių 
infekcijų patofiziologijos tyrimus, bei 
nustatant naujus priežiūros tikslus (audinių 
sukibimo ir invazijos mechanizmai siekiant 
išvengti šeimininko imuninio atsako).
Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į 
grybelinius susirgimus.

Or. fr

Pagrindimas

Infekciniai susirgimai neapsiriboja tik tam tikrais sukeliančiais ligą veiksniais. Grybelinės 
infekcijos turėtų būti įtrauktos į pagrindų programą tokiu pačiu pagrindu kaip ir bakterinės 
arba virusinės infekcijos, ypatingą dėmesį atkreipiant į cistos fibrozę ir patologijas, susijusias 
su imuniteto sumažėjimu.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 258
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 6 įžanginė dalis

ŽIV/AIDS, maliarija ir tuberkuliozė: ŽIV/AIDS, įskaitant mikrobiocidų tyrimus, 
maliarija ir tuberkuliozė:

Or. en



AM\614619LT.doc 51/90 PE 374.083v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 259
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 6 dalis

ŽIV/AIDS, maliarija ir tuberkuliozė:
pagrindinis dėmesys bus skiriamas kurti 
naujus gydymo metodus, diagnostikos 
priemones, prevencines vakcinas ir 
chemines perdavimo užtvaras, pavyzdžiui, 
ŽIV mikrobicidus. Moksliniai tyrimai bus 
nukreipti kovai su minėtomis trimis ligomis 
pasauliniu lygiu, tačiau taip pat bus 
atsižvelgiama į Europai būdingus aspektus. 
Bus akcentuojama ikiklinikinė ir ankstyvoji 
klinikinė mokslinių tyrimų veikla, taip pat 
prireikus tokia veikla, kai numatomas 
atitinkamas bendradarbiavimas (pvz., dėl 
ŽIV/AIDS vakcinų) su pasaulinėmis 
iniciatyvomis. 

ŽIV/AIDS, maliarija ir tuberkuliozė, kartu 
su kitais potencialiai pavojingais 
infekciniais susirgimais, įskaitant lytiniu
keliu perduodamas ligas: pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas kurti prevencines 
strategijas ir  naujus gydymo metodus, 
diagnostikos priemones, prevencines 
strategijas, vakcinas ir chemines perdavimo 
užtvaras, pavyzdžiui, ŽIV mikrobicidus. 
Moksliniai tyrimai bus nukreipti kovai su 
minėtomis trimis ligomis pasauliniu lygiu, 
tačiau taip pat bus atsižvelgiama į Europai 
būdingus aspektus. Bus akcentuojama 
ikiklinikinė ir ankstyvoji klinikinė mokslinių 
tyrimų veikla, taip pat prireikus tokia veikla, 
kai numatomas atitinkamas 
bendradarbiavimas (pvz., dėl ŽIV/AIDS 
vakcinų) su pasaulinėmis iniciatyvomis. 

Or. el

Pagrindimas

Kai kurie potencialiai pavojingi infekciniai susirgimai gali būti perduodami lytiniu keliu  
(pvz. chlamidijos, kurios nesukelia  sterilumo problemų bei negimdinio nėštumo), tačiau yra 
pagrindinė apakimo priežastis, o taip pat yra galimas papildomas širdies susirgimų  
faktorius.  

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 260
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 7 a dalis (nauja)

Taikomieji tyrimai, skirti vyrų 
kontraceptikams.

Or. en

Pagrindimas

Mokslas ir moksliniai tyrimai gali prisidėti užtikrinant lyčių lygybę. Šiame kontekste yra 
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svarbu skatinti kontraceptinių priemonių vyrams kūrimą. Iki šiol už kontracepciją paprastai 
buvo atsakingos moterys, tačiau joms tekdavo ir su tuo susijusi sveikatos rizika. Daugeliu 
atvejų moterys negali susitarti su seksualiniu partneriu dėl kontracepcijos būdų, pvz., 
prezervatyvų naudojimo.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 261
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 7b dalis (nauja)

Autoimuninės ligos: ypatingas dėmesys bus 
skiriamas ligų etiologijai (ypač 
reumatiniam artritui, Sjörgreno sindromui, 
išsėtinei sklerozei, diabetui bei sisteminei 
raudonajai vilkligei) įskaitant 
aplinkosaugines ir genetines priežastis, bei 
jų diagnozavimui, prevencijai ir gydymui.  

Or. en

Pagrindimas

Autoimuninės ligos kelia vis didesnį pavojų viešajai sveikatai Europoje, kurioje 5 proc. 
gyventojų (dauguma moterų) kenčia nuo tokių ligų. Net ir pasiekus medicininių tyrimų 
pažangos, nėra išaiškintos kai kurių žmogaus autoimuniteto sistemų sutrikimo priežastys. Yra 
pasiektas kritinis taškas, kai autoimuninių ligų etiologijos tyrimai turi būti skatinami, jeigu 
norima sustabdyti šiuos susirgimus.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 262
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 8 dalis

Vėžys: pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
etiologijai, vaistų poveikio tikslo nustatymui 
ir patvirtinimui bei biologiniams žymenims, 
kurie palengvina prevenciją, ankstyvą 
diagnostiką ir gydymą, bei prognozavimo, 
diagnostikos ir terapinių intervencijų 
veiksmingumo įvertinimui.

Vėžys: pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
etiologijai, o taip pat epidemiologijai, vaistų 
poveikio tikslo nustatymui ir patvirtinimui 
bei biologiniams žymenims, kurie 
palengvina prevenciją, ankstyvą diagnostiką 
ir gydymą, bei prognozavimo, diagnostikos 
ir terapinių intervencijų veiksmingumo 
įvertinimui.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 263
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 8 ir 8 a dalis (nauja)

Vėžys: pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
etiologijai, vaistų poveikio tikslo nustatymui 
ir patvirtinimui bei biologiniams žymenims, 
kurie palengvina prevenciją, ankstyvą 
diagnostiką ir gydymą, bei prognozavimo, 
diagnostikos ir terapinių intervencijų 
veiksmingumo įvertinimui.

Vėžys: pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
etiologijai, vaistų poveikio tikslo nustatymui 
ir patvirtinimui bei biologiniams žymenims, 
taip pat naudojant in vivo neintervencinius 
metodus, kurie palengvina prevenciją, 
ankstyvą diagnostiką ir gydymą, bei 
prognozavimo, diagnostikos ir terapinių 
intervencijų veiksmingumo įvertinimui.

Su amžiumi susijusios degeneracinės ligos: 
veikla bus sutelkiama ties molekuliniais 
mechanizmais, kurie sukelia vis daugiau 
degeneracinio pobūdžio ligų, ypatingą 
dėmesį atkreipiant į susijusių baltymų 
struktūrą ir veiklą, ląstelių stresą ir 
baltymų toksiškumą.

Or. en

Pagrindimas

Su amžiumi susijusios degeneracinės ligos:

Dėl vis didėjančios gyvenimo trukmės Vakarų šalyse, degeneracinės ligos, kaip pvz. 
Alzheimerio liga, Parkinsono liga,  bei sisteminė amiloidozė, kelia vis daugiau rūpesčių.
Ilgai trunkantis ir palaipsniškas gydymo procesas sudaro didelę socialinę problemą, bei 
dramatiškai paveikia ligonių ir jų artimųjų gyvenimo kokybę. Bendras išskirtinis šių 
patologijų bruožas yra deformuoti ir/arba mutavę baltymai. Taigi, pirminis biomedicininių 
tyrimų tikslas yra nustatyti deformuotų baltymų patogeninį vaidmenį, siekiant diagnozuoti 
ligą dar jos pradžioje, bei vystyti naujas gydymo strategijas.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 264
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 9 dalis

Širdies ir kraujagyslių liga: pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas širdies ir kraujo indų 
ligų (įskaitant kraujagyslių aspektus insulto 
atveju) diagnozavimui, prevencijai, gydymui 
ir stebėsenai, taikant plačius 

Širdies ir kraujagyslių liga: pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas širdies ir kraujo indų 
ligų (įskaitant kraujagyslių aspektus insulto 
atveju) diagnozavimui, prevencijai, gydymui 
ir stebėsenai, taikant plačius 
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daugiadisciplininius metodus. daugiadisciplininius metodus. Ypač turi būti 
išskiriami širdies ir kraujagyslių pokyčiai, 
vykstantys senėjimo proceso metu.

Or. en

Pagrindimas

Širdies ir kraujagyslių ligos vis dar yra viena pagrindinių sergamumo ir mirtingumo 
priežasčių Vakarų šalyse. Nepaisant geresnio efektyvaus gydymo ūmiais atvejais, vis dar 
ieškoma sėkmingų lėtinės patologijos, pvz., aterosklerozės ir širdies nepakankamumo, gydymo 
būdų. Naujų diagnostikos būdų kūrimas, naujoviški tyrimai, leidžiantys numatyti riziką tam 
tikroms gyventojų grupėms, ir nauji gydymo būdai turėtų gerokai padėti sprendžiant šią 
svarbią sveikatos problemą ir būtų naudingi socialiniu bei ekonominiu požiūriu. 

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 265
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 10 dalis

Diabetas ir nutukimas: pirmuoju atveju, 
didžiausias dėmesys bus skiriamas įvairių 
tipų diabeto etiologijai ir atitinkamai jo 
prevencijai bei gydymui. Antruoju atveju, 
didžiausias dėmesys bus skiriamas 
daugiadiscipliniams metodams, įskaitant 
genetiką, gyvenseną ir epidemiologiją.

Diabetas, nutukimas ir nefropatija: diabeto
atveju, didžiausias dėmesys bus skiriamas 
įvairių tipų diabeto etiologijai ir atitinkamai 
jo prevencijai bei gydymui. Nutukimo 
atveju, didžiausias dėmesys bus skiriamas 
daugiadiscipliniams metodams, įskaitant 
genetiką, gyvenseną ir epidemiologiją. 
Diabetinės nefropatijos atveju bus 
susitelkiama ties ankstyvu diagnozavimu ir 
inkstų ligų proceso prevencija taikant 
gydymo metodus, kurie remiasi 
novatoriškais vaistais ir molekuliniais 
metodais.

Or. it

Pagrindimas

Nutukimas, diabetas ir nefropatija yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ligos, kurių atvejai 
proporcingai dažnėja.  Be to, diabetinė nefropatija siejama su širdies susirgimais.  Šiais 
laikais galima išvengti nefropatijos, kas būtų naudinga ligoniams ir galėtų sumažinti gydymo 
išlaidas visame pasaulyje.
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Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 266
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 10 dalis

Diabetas ir nutukimas: pirmuoju atveju, 
didžiausias dėmesys bus skiriamas įvairių 
tipų diabeto etiologijai ir atitinkamai jo 
prevencijai bei gydymui. Antruoju atveju, 
didžiausias dėmesys bus skiriamas 
daugiadiscipliniams metodams, įskaitant 
genetiką, gyvenseną ir epidemiologiją.

Diabetas ir nutukimas: pirmuoju atveju, 
didžiausias dėmesys bus skiriamas įvairių 
tipų diabeto etiologijai ir atitinkamai jo 
prevencijai bei gydymui, apimant ląstelių 
pakeitimo terapiją. Antruoju atveju, 
didžiausias dėmesys bus skiriamas 
daugiadiscipliniams metodams, įskaitant 
genetiką, biochemiją bei fiziologiją 
(naudojant neintervencinius metodus, kaip 
pvz. molekulinio ir funkcinio vaizdo 
gavimą) gyvenseną ir epidemiologiją. 
Kalbant apie diabetą ir nutukimą, turi būti 
ypač pabrėžiamos paauglių ligos ir 
veiksniai, darantys tam įtaką vaikystėje.

Or. en

Pagrindimas

Molekulinis vaizdo gavimas griežtai stebint ląstelių mirtį ir funkcionavimą, yra ypač svarbu 
ląstelių (kamieninių ląstelių) persodinimo srityje, bei priešklinikiniu kai kurių ligų 
laikotarpiu.

Ląstelių persodinimas šiuo metu yra vienintelis metodas, leidžiantis nutraukti priklausomybę 
nuo insulino 1 tipo diabeto susirgimų atveju. Intervencinio pobūdžio procesų vaikystės 
laikotarpiu plėtra, siekiant išvengti/išgydyti 1 tipo diabetą, yra aukščiausią prioritetą turintis 
tikslas 1 tipo diabeto nustatymo srityje.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 267
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 dalies „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12 dalis

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms). 

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms, demencijai, 
neurodegeneracinėms ligoms). 
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Or. en

Pagrindimas

Europa žengia į spartesnio gyventojų senėjimo laikotarpį.

Kadangi vis daugiau žmonių gyvena ilgiau, senėjimo proceso sukeltų ligų paveiktų žmonių 
skaičius (įskaitant Alzheimerio susirgimą, vis didės, o šiuo metu manoma, kad beveik pusė 
visų 85 m. ir vyresnių gyventojų serga įvairių formų demencija. Atsižvelgiat į vis didėjanti 
gyventojų amžių, Alzheimerio susirgimų (kas yra Europos masto sveikatos problema), kreivė 
nuolat didėja. Tai suteikia  šios ligos tyrimams aukščiausio laipsnio prioritetą. 

Veiksmai, kuriais būtų galima atidėti Alzheimerio susirgimo bei kitų demencijos formų 
pradžią, turėtų be galo didelį teigiamą poveikį viešajai sveikatai, nes tai žymiai sumažintų 
nuo šios ligos kenčiančių žmonių skaičių. Tai savo ruožtu sumažintų socialines, personalo ir 
finansines išlaidas, susijusias su tokių žmonių rūpyba.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 268
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12 punktas

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms).

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms ir osteoporozei).

Or. de

Pagrindimas

Osteoporozė šiuo metu pasiekė epidemijos mastus, nes, kaip rodo tyrimai, viena iš trijų 
moterų ir vienas iš penkių vyrų virš 50 metų patyrė bent vieną su osteoporoze susijusį kaulų 
lūžį savo gyvenime. Todėl reikia vykdyti išsamesnius tyrimus.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 269
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12 punktas

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
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didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms). 

didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms) kaip 
reumatoidiniam artritui.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu į Pagrindų programą įtraukti reumatines ligas, pvz., reumatoidinį artritą. Mokslinių 
reumato ligų tyrimų svarba buvo pabrėžta priimant rašytinę 2005 10 13 deklaraciją Nr. 389 
(Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnyje nustatyta tvarka).

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 270
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto  „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12 punktas

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms ligoms (pvz., 
reumatoidinėms ligoms).

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas nemirtinoms ligoms, turinčioms 
didelės įtakos gyvenimo kokybei senyvame 
amžiuje, pavyzdžiui, juslių pablogėjimui ir 
kitoms lėtinėms, ypač uždegiminėms ligoms 
(pvz., reumatoidinėms ligoms).

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu paminėti ir uždegimines ligas. Dauguma rimtų ligų kartu yra ir uždegiminės, pvz., 
aterosklerozė, chroniškas bronchitas ir autoimuninės ligos.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 271
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12a punktas (naujas)

Paliatyvioji medicina: šiuo metu dar 
nepagydomų ligų skausmo ir simptominė 
terapija, siekiant kuo veiksmingiau kovoti 
su pacientą varginančiais simptomais.
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Or. en

Pagrindimas

Daug ligų ateinančius septynerius aštuonerius metus vis dar liks nepagydomos. Žmonės mirs 
nuo ligų ir baigus TPP7. Palaikomosios slaugos tikslas – kova su kančiomis, dažniausiai su 
skausmu, taip pat ir su simptomais, pavyzdžiui, troškuliu, niežuliu, pykinimu, kai 
nebeįmanoma kovoti su pačia liga.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 272
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12b punktas (naujas)

Kitos ligos: kvėpavimo takų ligos, 
negydytos ligos ir visuomenės sveikatos 
tyrimai siekiant nustatyti naujai 
atsirandančius rizikos veiksnius. 

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 273
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12c punktas (naujas)

Audinių regeneravimo moksliniai tyrimai: 
ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas 
audinių regeneravimo moksliniams 
tyrimams, pvz., odos ir širdies audinių 
regeneravimui, siekiant suvokti 
regeneravimo procesų mechanizmus ir 
apibrėžti naujoviškus genų ir ląstelinės 
terapijos būdus.

Or. en

Pagrindimas

Pastaraisiais metais atlikti tyrimai parodė, kad yra įmanomas audinių regeneravimas ir 
kamieninių ląstelių atsiradimas tuose audiniuose, kurie, kaip anksčiau buvo manoma, 
neturėjo regeneravimo savybių, pvz., smegenų ir širdies audiniai.

Labai svarbu skatinti mokslinius tyrimus šia linkme, kad Europa ir toliau išlaikytų savo 
pranašumą kitų šalių atžvilgiu. Gavus daugiau informacijos molekulių lygmeniu apie 
žinduolių audinių regeneravimą, bus galima sukurti naujus ląstelių terapijos būdus, skirtus 
gydyti ligonius, sergančius ligomis, kurios vis dar yra susijusios su dideliu sergamumu ir 
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mirtingumu ir atitinkamomis socialinėmis ir ekonominėmis išlaidomis. Be to, šios srities 
moksliniai tyrimai turės įtakos kuriant naujas biomedžiagas, kurios taip pat yra svarbi 
biomedicinos mokslinių tyrimų sritis.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 274
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 2 žymėtojo punkto „Mokslinių 

tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“ 12d punktas (naujas)

Sveikatos priežiūros platformos:
pažangios patirties skleidimas ir 
keitimasis specialistais.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų
programos pakeitimas 581.)

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas275
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 12e žymėtasis punktas (naujas)

Alternatyvūs bandymų metodai ir metodai 
nenaudojant gyvūnų
Platūs moksliniai tyrimai, skirti 
alternatyviems bandymų metodams 
(nenaudojant gyvūnų) kurti ir įteisinti. 
Kurti ir įteisinti alternatyvius bandymų 
metodus (visų pirma nenaudojant gyvūnų), 
skirtus žmogaus ir veterinarijos vakcinų 
bandymams, toksikologinės ir farmacinės 
saugos tyrimams ir kitoms mokslinių 
tyrimų sritims. Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti visų pirma tam, kad būtų nutrauktas 
žmonių giminei nepriklausančių primatų 
naudojimas.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas AM 583+ ENVI 45.)
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Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas276
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 12f žymėtasis 

punktas (naujas)

Medicinos produktai, vartojami pediatrijoje

Numatyti medicinos produktų, vartojamų 
pediatrijoje, mokslinių tyrimų ir plėtros bei 
prieinamumo skatinimą, pagrindinį dėmesį 
sutelkiant į medžiagas, kurios yra 
patentuotos arba kurioms nebegalioja 
duomenų apsaugos reikalavimai.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 529.)

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 277
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 1 įtrauka

– Pagerintas sveikatos propagavimas ir ligų 
prevencija: pateikti įrodymus apie 
geriausias visuomenės sveikatos priemones 
– gyvenimo būdą ir intervenciją skirtingais 
lygiais ir skirtingomis aplinkybėmis. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
platesniems sveikatą lemiantiems 
veiksniams ir tam, kaip jie sąveikauja 
individų ir bendrijos lygiu (pvz., racionas, 
stresas, tabakas ir kitos medžiagos, fizinis 
aktyvumas, kultūrinės aplinkybės, 
socialiniai ir ekonominiai bei aplinkos 
veiksniai). Visų pirma bus sprendžiami 
psichinės sveikatos gyvenimo perspektyvoje 
klausimai.

– Pagerintas sveikatos propagavimas ir ligų 
prevencija. Reikėtų vykdyti medicininės 
informacijos programas, galbūt kaip vieną 
iš šios temos dalių siekiant suteikti 
visuomenei daugiau žinių apie pavojus 
sveikatai, taip pat apie galimas medicinines 
intervencijas ir gyvenimo būdą siekiant 
pagerinti visuomenės ir kiekvieno asmens 
sveikatą. Viena iš didžiausių kliūčių norint 
teisingai suvokti su sveikata susijusius 
klausimus ir atvirai šnekėtis šia tema yra 
keblūs paciento ir gydytojo santykiai ypač 
tuomet, kai kalbama apie būtinybę 
pacientui gauti išsamią ir suprantamą 
informaciją apie jo problemas ir suprasti 
kaip elgtis, susidūrus su šiomis 
problemomis. Gerinti bendravimą ir 
stiprinti pasitikėjimą – tai pagrindas 
siekiant propaguoti sveiką gyvenimo būdą 
ir vykdyti ligų prevenciją. 

Or. en
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Pagrindimas

Medicininė informacija tampa vis svarbesnė priemonė siekiant sumažinti medicinos klaidas ir 
ligų sukeliamas išlaidas. Interneto amžiuje kokybiška ir išsami medicininė informacija yra 
prieinama kiekvienam, jei jis (ji) turi pakankamai žinių, kaip su ta informacija elgtis. 
Nustačius komunikacijų sistemų priemonių standartus siekiant pagerinti medicinos terminų ir 
problemų supratimą, bendras Europos sveikatos valdymas taptų veiksmingesnis.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 278
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 1a įtrauka (nauja)

- Svarbių rizikos vertinimo aspektų 
moksliniai tyrimai, pvz.: 1) dirbtinių 
nanodalelių poveikio vertinimas; 2) 
dirbtinių nanodalelių toksikologija; 3) 
gebėjimas nustatyti dirbtinių nanodalelių 
toksiškumą pasinaudojant esamomis 
dalelių ir pluoštų toksikologijos duomenų 
bazėmis; 4) dirbtinių nanodalelių poveikis 
aplinkai ir biologinis poveikis, 
transportavimas, atsparumas ir virsmai; 5) 
galimybė pakartotinai panaudoti dirbtines 
nanomedžiagas ir bendras jų tvarumas.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 279
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 2 įtrauka

– Klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų 
pritaikymas klinikinėje praktikoje, įskaitant 
geresnį vaistų panaudojimą ir tinkamą 
elgsenos ir organizacinių intervencijų bei 
sveikatos terapija ir technologijų taikymą. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ligonių 
saugumui: nustatyti geriausią klinikinę darbo 
tvarką; suvokti sprendimų priėmimo 
pirminės ir specializuotos priežiūros 
klinikose procesą; ir propaguoti įrodymais 
paremtos medicinos ir teisių suteikimo 
pacientams taikymus. Pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas strategijų lyginamųjų kriterijų 

– Klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų 
pritaikymas klinikinėje praktikoje, įskaitant 
geresnį vaistų panaudojimą (pvz., siekiant 
išvengti atsparumo antibiotikams 
atsiradimo) ir tinkamą elgsenos ir 
organizacinių intervencijų bei sveikatos 
terapiją ir technologijų taikymą. Ypatingas 
dėmesys bus skiriamas ligonių saugumui: 
nustatyti geriausią klinikinę darbo tvarką; 
suvokti sprendimų priėmimo pirminės ir 
specializuotos priežiūros klinikose procesą; 
ir propaguoti įrodymais paremtos medicinos 
ir teisių suteikimo pacientams taikymus.
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nustatymui; įvairių intervencijų, įskaitant 
vaistus, padarinių tyrimams, atsižvelgiant į 
farmakologinio budrumo įrodomąją 
medžiagą, paciento savitumą (pvz., genetinį 
imlumą, amžių, lytį ir įpročius) bei 
ekonominę naudą.

Pagrindinis dėmesys bus skiriamas strategijų 
lyginamųjų kriterijų nustatymui; įvairių 
intervencijų, įskaitant vaistus, padarinių 
tyrimams, atsižvelgiant į farmakologinio 
budrumo įrodomąją medžiagą, paciento 
savitumą (pvz., genetinį imlumą, amžių, lytį 
ir įpročius) bei ekonominę naudą.

Or. de

Pagrindimas

Atsparumas antibiotikams – tai vis labiau aštrėjanti problema pramoninėse Vakarų Europos 
šalyse. Dėl šio atsparumo miršta daug žmonių, taip pat labai išauga sveikatos priežiūros 
paslaugų kaina.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 280
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 2 įtrauka

– Klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų 
pritaikymas klinikinėje praktikoje, įskaitant 
geresnį vaistų panaudojimą ir tinkamą 
elgsenos ir organizacinių intervencijų bei 
sveikatos terapija ir technologijų taikymą. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ligonių 
saugumui: nustatyti geriausią klinikinę darbo 
tvarką; suvokti sprendimų priėmimo 
pirminės ir specializuotos priežiūros 
klinikose procesą; ir propaguoti įrodymais 
paremtos medicinos ir teisių suteikimo 
pacientams taikymus. Pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas strategijų lyginamųjų kriterijų 
nustatymui; įvairių intervencijų, įskaitant 
vaistus, padarinių tyrimams, atsižvelgiant į 
farmakologinio budrumo įrodomąją 
medžiagą, paciento savitumą (pvz., genetinį 
imlumą, amžių, lytį ir įpročius) bei 
ekonominę naudą.

– Klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų 
pritaikymas klinikinėje praktikoje, įskaitant 
geresnį vaistų panaudojimą ir tinkamą 
elgsenos ir organizacinių intervencijų bei 
sveikatos terapija ir technologijų taikymą. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ligonių 
saugumui: nustatyti geriausią klinikinę darbo 
tvarką; suvokti sprendimų priėmimo 
pirminės ir specializuotos priežiūros 
klinikose procesą; propaguoti įrodymais 
paremtos medicinos ir teisių suteikimo 
pacientams taikymus; taip pat kurti ir 
sistemingai taikyti priemones, skirtas 
gerinti pacientų asmeninę ir socialinę 
autonomiją. Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas strategijų lyginamųjų kriterijų 
nustatymui; įvairių intervencijų, įskaitant 
vaistus, padarinių tyrimams, atsižvelgiant į 
farmakologinio budrumo įrodomąją 
medžiagą, paciento savitumą (pvz., genetinį 
imlumą, amžių, lytį ir įpročius) bei 
ekonominę naudą.

Or. it
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Pagrindimas

Pacientų gyvenimo kokybė glaudžiai susijusi su jų savarankiškumo (autonomiškumo) 
laipsniu, todėl į tai reikėtų atsižvelgti įgyvendinant tikslus, susijusius su sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimu.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 281
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 3 įtrauka

– Sveikatos priežiūros sistemų kokybė, 
solidarumas ir darnumas; suteikti šalims 
bazę, kurios pagrindu jos galėtų adaptuoti 
savo sveikatos priežiūros sistemas, 
remdamosi kitų patirtimi, atsižvelgdamos į 
nacionalinių aplinkybių ir gyventojų 
charakteristikų (senėjimo, mobilumo, 
migracijos, švietimo, socialinės ir 
ekonominės padėties bei kintančio darbo 
pasaulio ir pan.) svarbą. Pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas sveikatos priežiūros 
sistemų organizaciniams, finansiniams ir 
reglamentavimo aspektams, jų 
įgyvendinimui ir tam, kokią įtaką jie turi 
veiksmingumui, našumui ir nešališkumui. 
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į 
investavimo klausimus ir žmonių išteklius.

– Sveikatos priežiūros sistemų kokybė, 
solidarumas ir darnumas; suteikti šalims 
bazę, kurios pagrindu jos galėtų adaptuoti 
savo sveikatos priežiūros sistemas, 
remdamosi kitų patirtimi, atsižvelgdamos į 
nacionalinių aplinkybių ir gyventojų 
charakteristikų (senėjimo, mobilumo, 
migracijos, švietimo, socialinės ir 
ekonominės padėties bei kintančio darbo 
pasaulio ir pan.) svarbą. Socialiai remtinų 
grupių, ypač neįgaliųjų, galimybė naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas sveikatos 
priežiūros sistemų organizaciniams, 
finansiniams ir reglamentavimo aspektams, 
jų įgyvendinimui ir tam, kokią įtaką jie turi 
veiksmingumui, našumui ir nešališkumui. 
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į 
investavimo klausimus ir žmonių išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti atlikti moksliniai tyrimai, kurie leistų atsakyti į klausimą, kaip sveikatos priežiūros 
sistema galėtų tapti prieinamesnė šioms socialiai remtinoms grupėms.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 282
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 3a įtrauka (nauja)

– Netradicinės ir alternatyvios medicinos 
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būdų taikymas ir galima nauda: nustatyti 
tinkamus netradicinės ir alternatyviosios 
medicinos metodus siekiant gerinti Europos 
piliečių sveikatą.

Or. en

Pagrindimas

ES žmonės vis dažniau naudojasi netradicinės ir alternatyviosios medicinos metodais kaip 
savo sveikatos priežiūros dalimi, tačiau iki šiol šių metodų moksliniams tyrimams nebuvo 
skiriama pakankamai lėšų. Netradicinės ir alternatyviosios medicinos metodai turėtų būti 
sistemingai tiriami kaip galima sparčiai aštrėjančios antimikrobinio atsparumo problemos 
sprendimo dalis.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 283
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Veikla“ 3 žymėtojo punkto „Sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 3b įtrauka (nauja)

– Pritaikymo tyrimai, skirti ligoms, kurias 
sukelia aplinkos veiksniai ir su darbu 
susijęs stresas (pvz., astma, alerginės ligos).

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 284
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Sveikata“ skirsnio „Tarptautinis bendradarbiavimas“ 1 

pastraipa

Tarptautinis bendradarbiavimas yra sudėtinė 
šios temos dalis ir ypač svarbus sritims, 
susijusioms su visuotinėmis sveikatos 
problemomis, pavyzdžiui, atsparumu 
antibiotikams, ŽIV/AIDS, maliarija, 
tuberkulioze ir naujomis pandemijomis. Dėl 
to taip pat gali prireikti nustatyti tarptautinių 
iniciatyvų, pvz., Global HIV Vaccine 
Enterprise (tarptautinė iniciatyva, skirta 
sukurti vakciną nuo ŽIV) prioritetus. 
Konsolidavus ilgalaikę darnią Europos ir 
besivystančių šalių klinikinių mokslinių 
tyrimų partnerystę toliau bus teikiama 
parama Europos ir besivystančių šalių 
klinikinių bandymų partnerystei (EBŠKBP), 

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje
daugiausia dėmesio turėtų būti skirta šioms 
dviems prioritetinėms sritims:
bendradarbiavimui su šalimis, kurios yra 
pažengusios specialiose bendro intereso 
srityse, visų pirma susijusiose su šia 
programa; ir bendradarbiavimui su 
besivystančiomis valstybėmis, susijusioms 
su visuotinėmis sveikatos problemomis, 
pavyzdžiui, atsparumu antibiotikams, 
ŽIV/AIDS, maliarija, tuberkulioze ir 
naujomis pandemijomis. Dėl to taip pat gali 
prireikti nustatyti tarptautinių iniciatyvų, 
pvz., Global HIV Vaccine Enterprise 
(tarptautinė iniciatyva, skirta sukurti vakciną 
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atsižvelgiant į jos pasiekimus ir būsimus 
poreikius. EBŠKBP programa ir toliau bus iš 
esmės orientuota į pažangius klinikinius 
bandymus kuriant naujas vakcinas, 
mikrobicidus ir vaistus nuo minėtų trijų ligų 
Afrikoje į pietus nuo Sacharos.

nuo ŽIV) prioritetus. Išorės mokslininkams 
pateikus savo nuomonę, techniškai 
įvertinus, programos komitetui pateikus 
nuomonę ir konsolidavus ilgalaikę darnią 
Europos ir besivystančių šalių klinikinių 
mokslinių tyrimų partnerystę, turint mintyje 
pasiektų rezultatų ir įvykdyto darbo 
įvertinimą toliau bus teikiama parama 
Europos ir besivystančių šalių klinikinių 
bandymų partnerystei (EBŠKBP), 
atsižvelgiant į jos pasiekimus ir būsimus 
poreikius. EBŠKBP programa ir toliau bus iš 
esmės orientuota į pažangius klinikinius 
bandymus kuriant naujas vakcinas, 
mikrobicidus ir vaistus nuo minėtų trijų ligų 
Afrikoje į pietus nuo Sacharos.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildomas senas 59 pakeitimas. Klinikinių bandymų platforma yra labai 
svarbi, tačiau šiuo metu kyla abejonių dėl jos veiksmingumo ir darbo eigos. Ši struktūra 
turėtų tęsti savo veiklą, tačiau tik po to, kai bus išspręstos problemos.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 285
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnis „Tikslas“

Sukurti Europos žiniomis paremtą 
bioekonomiką sutelkiant mokslo įstaigas, 
pramonės įmones ir kitas suinteresuotas 
šalis, siekiant išnaudoti naujas mokslinių 
tyrimų galimybes, leisiančias spręsti 
socialinius ir ekonominius uždavinius, 
sveikesnio ir aukštesnės kokybės maisto 
paklausą, atsižvelgiant į gyvūnų gerovę ir 
kaimo vietovių sąlygas; darnią gamybą ir 
atsinaujinančių biologinių išteklių 
naudojimą, augančią epizootinių ir 
zoonozinių ligų bei su maistu susijusių 
sutrikimų rizikos, pavojus žemės ūkio ir 
žuvininkystės gamybos ilgalaikiškumui ir 
saugumui, kylančius visų pirma dėl klimato 
kaitos.

Sukurti Europos žiniomis paremtą 
bioekonomiką sutelkiant mokslo įstaigas, 
pramonės įmones ir kitas suinteresuotas 
šalis, ištirti, kaip būtų galima saugiai, 
taupiai ir nekenkiant aplinkai pasiekti 
ateities tvaraus žemės ūkio tikslus siekiant 
išnaudoti naujas mokslinių tyrimų 
galimybes, leisiančias spręsti socialinius ir 
ekonominius uždavinius: sveikesnio ir 
aukštesnės kokybės maisto paklausą, 
atsižvelgiant į gyvūnų gerovę ir kaimo 
vietovių sąlygas; darnią gamybą ir 
atsinaujinančių biologinių išteklių 
naudojimą, augančią epizootinių ir 
zoonozinių ligų bei su maistu susijusių 
sutrikimų rizikos, pavojus žemės ūkio ir 
žuvininkystės gamybos ilgalaikiškumui ir 
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saugumui, kylančius visų pirma dėl klimato 
kaitos; taip pat didėjančią aukštos kokybės 
maisto paklausą atsižvelgiant į gyvūnų 
gerovės ir kaimo aplinkos klausimus.

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 286
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio 

„Metodas“ 1 pastraipa

Ši tema sutvirtins žinių bazę, užtikrins 
naujovių diegimą ir teiks politinę paramą 
kuriant ir plėtojant Europos žiniomis 
paremtą biologinę ekonomiką (ŽPBE). 
Moksliniai tyrimai bus sutelkti į darnų 
biologinių išteklių valdymą, gaminimą ir 
panaudojimą, visų pirma pasitelkus gyvosios 
gamtos mokslus ir biotechnologijas bei 
suartėjimą su kitomis technologijomis, 
siekiant, kad Europos žemės ūkio, 
žuvininkystės, akvakultūros, maisto, 
sveikatos priežiūros, miškininkystės ir kita 
atitinkama pramonė gamintų naujus, 
ekologiškus ir konkurencingus produktus. 
Moksliniai tyrimai įneš svarbų indėlį 
įgyvendinant ir formuluojant ES politiką ir 
taisykles, taip pat jų metu bus išskirtinai 
nagrinėjama ar remiama: bendrąją žemės 
ūkio politiką,  žemės ūkio ir prekybos 
klausimus, maisto saugos taisykles, 
Bendrijos gyvūnų sveikatos politika, ligų 
kontrolės ir gerovės standartai, aplinka ir 
biologinė įvairovė, ES miškininkystės 
strategija, ir bendrosios žuvininkystės 
politika, kuria siekiama užtikrinti darnų 
žuvininkystės ir akvakultūros vystymąsi. 
Mokslinių tyrimų metu taip pat bus siekiama 
plėtoti naujus ir esamus rodiklius, 
padedančius analizuoti, plėtoti ir stebėti 
minėtas politikas.

Ši tema sutvirtins žinių bazę, užtikrins 
naujovių diegimą ir teiks politinę paramą 
kuriant ir plėtojant Europos žiniomis 
paremtą biologinę ekonomiką (ŽPBE). 
Moksliniai tyrimai bus sutelkti į darnų 
biologinių išteklių valdymą, gaminimą ir 
panaudojimą, visų pirma pasitelkus gyvosios 
gamtos mokslus ir biotechnologijas bei 
suartėjimą su kitomis technologijomis, 
siekiant, kad Europos žemės ūkio, 
žuvininkystės, akvakultūros, maisto, 
sveikatos priežiūros, miškininkystės ir kita 
atitinkama pramonė gamintų naujus, 
ekologiškus ir konkurencingus produktus.
Pasitarus su suinteresuotomis šalimis, pvz., 
su aplinkos ar vartotojų apsaugos 
organizacijomis, ir atsižvelgus į jų 
nuomonę moksliniai tyrimai gali įnešti
svarbų indėlį įgyvendinant ir formuluojant 
ES politiką ir taisykles, taip pat jų metu bus 
išskirtinai nagrinėjama ar remiama:  
bendrąją žemės ūkio politiką,  žemės ūkio ir 
prekybos klausimus, maisto saugos 
taisykles, Bendrijos gyvūnų sveikatos 
politika, ligų kontrolės ir gerovės standartai, 
aplinka ir biologinė įvairovė, ES 
miškininkystės strategija, ir bendrosios 
žuvininkystės politika, kuria siekiama 
užtikrinti darnų žuvininkystės ir 
akvakultūros vystymąsi. Mokslinių tyrimų 
metu taip pat bus siekiama plėtoti naujus ir 
esamus rodiklius, padedančius analizuoti, 
plėtoti ir stebėti minėtas politikas.
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan, Glenys Kinnock

Pakeitimas 287
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio 

„Metodas“ 2 pastraipa

Žemės ūkio maisto pramonės įmonės, kurių 
90 % sudaro MVĮ, gaus ypač daug naudos iš 
plačios mokslinių tyrimų veiklos, įskaitant 
kryptingo informacijos skleidimo ir 
technologijų perdavimo veiklą, visų pirma 
integruojant ir įsisavinant pažangias 
ekologiškai našias technologijas, metodiką ir 
procesus bei kuriant standartus. Tikimasi, 
kad įsisavintos aukštųjų biotechnologijų, 
nanotechnologijų ir IRT naujovės suteiks 
svarbios pagalbos augalų selekcijos, 
pagerintų kultūrų ir augalų apsaugos, 
pažangių aptikimo ir stebėjimo technologijų 
maisto saugai ir kokybei užtikrinti ir naujų 
pramoninių biologinių procesų srityse.

Žemės ūkio maisto pramonės įmonės, kurių 
90 % sudaro MVĮ, gaus ypač daug naudos iš 
plačios mokslinių tyrimų veiklos, įskaitant 
kryptingo informacijos skleidimo ir 
technologijų perdavimo veiklą, visų pirma 
integruojant ir įsisavinant pažangias 
ekologiškai našias technologijas, metodiką ir 
procesus bei kuriant standartus. Tikimasi, 
kad įsisavintos aukštųjų biotechnologijų, 
nanotechnologijų ir IRT naujovės suteiks 
svarbios pagalbos augalų selekcijos, 
pagerintų kultūrų ir augalų apsaugos, 
pažangių aptikimo ir stebėjimo technologijų 
maisto saugai ir kokybei užtikrinti ir naujų 
pramoninių biologinių procesų srityse.
Pagrindų programos lėšos negali būti 
skiriamos genetiškai modifikuotų grūdinių 
kultūrų auginimui.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi vis dar nėra žinomas genetiškai modifikuotų grūdinių kultūrų poveikis žmonių 
sveikatai ir aplinkai, Bendrijos lėšos negali būti skiriamos šiems augalams  auginti.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas288
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio 

„Metodas“ 2 pastraipa

Žemės ūkio maisto pramonės įmonės, kurių 
90 % sudaro MVĮ, gaus ypač daug naudos iš 
plačios mokslinių tyrimų veiklos, įskaitant 
kryptingo informacijos skleidimo ir 
technologijų perdavimo veiklą, visų pirma 
integruojant ir įsisavinant pažangias 
ekologiškai našias technologijas, metodiką ir 
procesus bei kuriant standartus. Tikimasi, 

Žemės ūkio maisto pramonės įmonės, kurių 
gausiausiai esama smulkios pramonės 
šakose ir kurių 90 % sudaro MVĮ, gaus ypač 
daug naudos iš plačios mokslinių tyrimų 
veiklos, įskaitant kryptingo informacijos 
skleidimo ir technologijų perdavimo veiklą, 
visų pirma integruojant ir įsisavinant 
pažangias ekologiškai našias technologijas, 
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kad įsisavintos aukštųjų biotechnologijų, 
nanotechnologijų ir IRT naujovės suteiks 
svarbios pagalbos augalų selekcijos, 
pagerintų kultūrų ir augalų apsaugos, 
pažangių aptikimo ir stebėjimo technologijų 
maisto saugai ir kokybei užtikrinti ir naujų 
pramoninių biologinių procesų srityse. 

metodiką ir procesus bei kuriant standartus.
Tikimasi, kad įsisavintos aukštųjų 
biotechnologijų, nanotechnologijų ir IRT 
naujovės suteiks svarbios pagalbos augalų 
selekcijos, pagerintų kultūrų ir augalų 
apsaugos, pažangių aptikimo ir stebėjimo 
technologijų maisto saugai ir kokybei 
užtikrinti ir naujų pramoninių biologinių 
procesų srityse.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 596.)

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Pakeitimas 289
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio 

„Metodas“ 3 pastraipa

Kelios Europos technologijų platformos, 
apimančios augalų genomikos ir 
biotechnologijų, miškininkystės ir 
miškininkyste paremtos pramonės, 
visuotinės gyvūnų gerovės, ūkio gyvulių 
veislininkystės, maisto, akvakultūros ir 
pramonės biotechnologijų sritis, padės 
nustatyti bendrus šios temos mokslinių 
tyrimų prioritetus, nustatydamos galimas 
didelės apimties būsimas iniciatyvas, 
pavyzdžiui, didmeninės cheminių medžiagų 
gamybos iš biomasės (augalų ląstelių 
sienelės, biokuras, biopolimerai) 
demonstravimo projektus, taip pat padės 
užtikrinti platų visų suinteresuotų šalių 
dalyvavimą ir integravimą. Kai tik reikės, 
bus atliekama nacionalinių mokslinių 
tyrimų programų koordinavimo veikla, 
glaudžiai ją derinant su ERA-NET 
projektais, technologijų platformomis ir 
kitais atitinkamais subjektais, pvz., Žemės 
ūkio tyrimų nuolatiniu komitetu (ŽŪTNK) 
ar kuria nors kita būsima Europos jūrų 
mokslinių tyrimų koordinavimo struktūra.

Kelios Europos technologijų platformos, 
apimančios augalų genomikos ir 
biotechnologijų, miškininkystės ir 
miškininkyste paremtos pramonės, 
visuotinės gyvūnų gerovės, ūkio gyvulių 
veislininkystės, ypač atsižvelgiant į 
paukščių gripą ir jo poveikį 
paukštininkystei, maisto, akvakultūros ir 
pramonės biotechnologijų sritis, padės 
nustatyti bendrus šios temos mokslinių 
tyrimų prioritetus, nustatydamos galimas 
didelės apimties būsimas iniciatyvas, 
pavyzdžiui, didmeninės cheminių medžiagų 
gamybos iš biomasės (augalų ląstelių 
sienelės, biokuras, biopolimerai) 
demonstravimo projektus, taip pat padės 
užtikrinti platų visų suinteresuotų šalių 
dalyvavimą ir integravimą.

Or. en
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Pagrindimas

Vis didesnį susirūpinimą kelia tai, kad žaibiškam paukščių gripo plitimui kai kuriose pasaulio 
šalyse turi įtakos ne natūralūs gamtos veiksniai, o prekyba ir komercinė veikla. Netgi atlikę 
labai plačius laukinių paukščių tyrimus, mokslininkai aptiko tik kelis atvejus, kai gyvi 
paukščiai pernešė itin  patogeninę paukščių gripo formą; tai reiškia, kad šie paukščiai nėra 
tikrieji viruso nešėjai. Tikėtina, kad virusas skleidžiamas pervežant naminius paukščius, jų 
produktus arba užkrėstą medžiagą, pvz., gyvūnų pašarą ir mėšlą, iš naminių paukščių fermų. 
Vis dėlto tarptautinės organizacijos skyrė daug dėmesio tirdamos šį viruso perdavimo 
variantą. Todėl labai svarbu tirti paukštininkystės įtaką paukščių gripo paplitimui.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 290
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

1 žymėtojo punkto 1 įtrauka

– Sudaryti sąlygas darnios biologinių 
išteklių (mikroorganizmų, augalų ir gyvūnų) 
gamybos ir valdymo ilgalaikių varomųjų 
jėgų, įskaitant biologinės įvairovės ir naujų 
biologiškai aktyvių molekulių šiose 
biologinėse sistemose panaudojimą, 
moksliniams tyrimams. Bus tiriama 
genomika, proteomika, metabolomika ir 
suartėjimo technologijos, taip pat jų 
integravimas į sistemų biologijos metodus, 
be to, bus kuriamos pagrindinės priemonės ir 
technologijos, įskaitant bioinformatiką ir 
atitinkamas duomenų bazes, bei rūšių grupių 
variacijų nustatymo metodikos.

– Sudaryti sąlygas darnios biologinių 
išteklių (mikroorganizmų, augalų ir gyvūnų) 
gamybos ir valdymo ilgalaikių varomųjų 
jėgų, įskaitant biologinės įvairovės ir naujų 
biologiškai aktyvių molekulių šiose 
biologinėse sistemose panaudojimą, 
moksliniams tyrimams. Bus tiriama 
genomika, proteomika, metabolomika ir 
suartėjimo technologijos, taip pat jų 
integravimas į sistemų biologijos metodus, 
be to, bus kuriamos pagrindinės priemonės ir 
technologijos, įskaitant bioinformatiką ir 
atitinkamas duomenų bazes, bei rūšių grupių 
variacijų nustatymo metodikos.

Biologinės įvairovės naudojimas minimas, 
tačiau neužsimenama apie šios įvairovės 
apsaugą. Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad 
biologinės įvairovės ir jos molekulinių 
savybių moksliniai tyrimai yra skirti jai 
apsaugoti, o ne tik nustatyti naujus būdus, 
kaip panaudoti biologinę įvairovę. 
Pagrindiniai darnaus biologinių šaltinių 
valdymo elementai yra aplinkos apsauga ir 
rūšių išsaugojimas. Šiuo atžvilgiu turėtų 
būti apibrėžtas geresnis suderinamumas su 
tema „Aplinka“.

Or. en
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Pagrindimas

Rūšių įvairovė nyksta labai greitai, o žmogus negali atkurti tai, ką praranda.

Svarbu kurti ir taikyti DNR taksonomiją moderniai įrengtose laboratorijose, aprūpintose 
biotechnologijos ir bioinformatikos priemonėmis, nes tai pagreitintų biologinės įvairovės 
inventorizavimą, atvertų naujas galimybes vykdyti ekologinius mokslinius tyrimus ir skatintų 
biologinės įvairovės apsaugą.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 291
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

1 žymėtojo punkto 2 įtrauka

– Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės vadybos mokslinę ir techninę 
bazę ir geriau suprantant įvairių sistemų 
(žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės 
ir akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą. Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 
biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Biologinių išteklių, gaunamų 
iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 

Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės ir grūdinių kultūrų vadybos 
mokslinę ir techninę bazę, pasitelkiant 
selektyvųjį augalų veisimą, atsižvelgiant į 
augalų sveikatos klausimus  ir optimizuotos 
gamybos sistemas, ir geriau suprantant 
įvairių sistemų (žemės ūkio ir 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą. Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 
biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Biologinių išteklių, gaunamų 
iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
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veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 
veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

Or. it

Pagrindimas

Galima gauti geresnės kokybės derlių taikant selektyvųjį veisimą ir atsižvelgiant į augalų 
sveikatą bei naujausias gamybos sistemas.  Svarbu iš įvairių genetinių tyrimų gautą 
informaciją, duomenis ir išvadas perkelti į naujausius produktus pasitelkus tradicinius ir 
biotechnologinius augalų veisimo metodus; tai turėtų teigiamos įtakos Europos žemės ūkio 
konkurencingumui.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 292
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

1 žymėtojo punkto 2 įtrauka

– Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės vadybos mokslinę ir techninę 
bazę ir geriau suprantant įvairių sistemų 
(žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės 
ir akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą. Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 

– Padidintas darnumas ir konkurencingumas,
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės vadybos mokslinę ir techninę 
bazę ir geriau suprantant įvairių sistemų 
(žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės 
ir akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą. Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 
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biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Biologinių išteklių, gaunamų 
iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 
veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Biologinių išteklių, gaunamų 
iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 
veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

Čia aiškiai kalbama apie žemės ūkio 
biotechnologijas – temą, kuri vis dar dažnai 
sulaukia atviro visuomenės pasipriešinimo. 
Teksto mintis, kad biotechnologijos skirtos 
gerinti turimus šaltinius, visuomenės 
sveikatą ir aplinkos apsaugą, dėstoma 
labiau specialistui suprantama kalba; turi 
būti aiškiai išreikšta, kad pokyčiai skirti 
gerinti žmonių sveikatą ir saugą.

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio biotechnologijų sritis jau seniai apipinta šališkomis, nieko bendra su mokslu 
neturinčiomis nuomonėmis ir išankstiniu nusistatymu. Akivaizdu, kad ši mokslinių tyrimų 
sritis gali turėti itin teigiamos įtakos gerinant visuomenės sveikatą ir saugumą. Reikės tiksliai 
apibrėžti laboratorinių ir atvirų eksperimentų sąlygas, tačiau šios srities pažanga yra labai 
svarbi skatinant konkurencingumą ir Europos piliečių gerovę. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 293
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

1 žymėtojo punkto 2 įtrauka

– Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės vadybos mokslinę ir techninę 
bazę ir geriau suprantant įvairių sistemų 

Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, gerinant 
žuvininkystės vadybos mokslinę ir techninę 
bazę ir geriau suprantant įvairių sistemų 
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(žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės 
ir akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą.Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 
biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Biologinių išteklių, gaunamų 
iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 
veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

(žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės 
ir akvakultūros) tarpusavio sąveiką, taikant 
bendros ekosistemos metodą.Iš žemės 
gaunamų biologinių išteklių srityje bus 
ypatingai akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara.  Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų augalų 
sistemų ir produktų atsekamumo moksliniai 
tyrimai. Augalų sveikata bus gerinama 
geriau perpratus ekologiją, kenkėjų 
biologiją, ligas ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų kontrolės priemones ir 
technologijas. Bus kuriami geresni žemės 
derlingumo stebėsenos, išsaugojimo ir 
didinimo metodai. Biologinių išteklių, 
gaunamų iš vandenų aplinkos, srityje bus 
akcentuojamos esminės biologinės 
funkcijos, saugios ir aplinkai nekenksmingos 
auginamų rūšių gamybos sistemos ir pašarai, 
taip pat žuvininkystės biologija, mišrių 
žvejybos plotų dinamika, žuvininkystės 
veiklos ir jūros ekosistemos tarpusavio 
sąveika, ir laivuose įrengtos, regioninės bei 
daugiametės valdymo sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Naujausi dirvožemio derlingumo tyrimai rodo nerimą keliantį visuotinio dirvožemio 
derlingumo sumažėjimą, dėl kurio kyla grėsmė ilgalaikiam žmonijos pajėgumui išsimaitinti.  
Dirvožemyje mažėja organinių medžiagų kiekis ir didėja erozija. Tai gali lemti intensyvūs 
žemės ūkio gamybos būdai, kurie ilgalaikiu požiūriu negali būti tausūs.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 294
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

1 žymėtojo punkto 4a įtrauka (nauja)

- Žemės, jūrų ir miškų ūkio strategijos 
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klausimų moksliniai tyrimai, įskaitant 
BŽŪP reformos ir PPO Dohos derybų 
rezultatų ekonominį, socialinį ir 
regioninį poveikį, ES plėtros poveikį 
senųjų ir naujųjų valstybių narių žemės 
ūkio ir kaimo sektorių plėtrai, taip pat 
žemės, jūrų ir miškų ūkio produktų 
pardavimo perspektyvų klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Specialiojoje programoje „Bendradarbiavimas“ turėtų būti ypač pabrėžta su žemės ūkio 
sektoriumi susijusių klausimų svarba, kadangi ES šiuo metu vykdo turbūt svarbiausią bendros 
žemės ūkio politikos krypčių reformą, atsižvelgdama į naujas Europos ir pasaulio vystymosi 
tendencijas.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 295
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

2 žymėtojo punkto 5 įtrauka

– Saugoti žmonių sveikatą ir aplinką geriau 
perprantant aplinkos ir maisto ar pašarų 
grandinių tarpusavio įtaką. Tam reikės tirti 
maisto teršalus ir poveikį sveikatai, kurti 
pagerintas maisto ir pašarų grandinių įtakos 
aplinkai vertinimo priemones ir metodus. 
Norint užtikrinti maisto grandinės kokybę ir 
vientisumą, reikia naujų prekių grandinės 
analizės modelių ir visos maisto grandinės 
valdymo koncepcijų, atsižvelgiant ir į su 
vartotojais susijusius aspektus.

– Saugoti žmonių sveikatą ir aplinką geriau 
perprantant aplinkos ir maisto ar pašarų 
grandinių tarpusavio įtaką. Tam reikės tirti 
maisto teršalus ir poveikį sveikatai, kurti 
pagerintas maisto ir pašarų grandinių įtakos 
aplinkai vertinimo priemones ir metodus. 
Norint užtikrinti maisto grandinės kokybę ir 
vientisumą, reikia naujų prekių grandinės 
analizės modelių ir visos maisto grandinės 
valdymo koncepcijų, atsižvelgiant ir į su 
vartotojais susijusius aspektus; naujų 
atsekamumo metodų kūrimas (GMO ir ne 
GMO); gyvulių pašarų ir vaistų įtaka 
žmogaus sveikatai.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu kurti naujus metodus, skirtus užtikrinti atsekamumą siekiant didinti vartotojų 
pasitikėjimą. Tas pats pasakytina ir apie galimą gyvulių pašarų ir vaistų įtaką žmonių 
sveikatai.  
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Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 296
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ skirsnio „Veikla“ 

3 žymėtojo punkto 1 įtrauka

– Stiprinti žinių bazę ir kurti pažangias iš 
žemės ar jūros gaunamos biomasės gamybos 
technologijas, taikomas energetikoje ar 
pramonėje taikymams. Tam reikės tirti 
augalų, gyvūnų ir mikrobų genomiką ir 
metabolomiką siekiant pagerinti žaliavų ir 
biomasės pašarų produktyvumą ir sudėtį 
optimizuotam jų perdirbimui į aukštos 
pridėtinės vertės produktus, tuo pačiu metu 
tiriant natūralius ar patobulintus žemės ir 
vandenų organizmus, kaip naujus šaltinius. 
Tam reikės atlikti visą ūkininkavimo būdų, 
biologinių produktų transportavimo, 
sandėliavimo ir pateikimo į rinką ciklo 
analizę. Atitinkamai bus nagrinėjamas 
pramoninių biotechnologijų taikymas visoje 
pasėlių grandinėje, siekiant suvokti visą 
biologinio perdirbimo metodo potencialą, 
įskaitant socialinius ir ekonominius, 
agronominius, ekologinius ir su vartotojais 
susijusius aspektus. Tam padės geresnis 
augalų ir mikrobų metabolizmo ląstelių ir 
poląsteliniu lygmeniu supratimas ir kontrolė 
gaminant vertingas prekes, pasitelkus 
didesnę išeigą, kokybę ir perdirbtų produktų 
švarumą užtikrinančius biologinius procesus, 
įskaitant biologinės katalizės proceso 
schemą. Be to, bus taikomos ar sukurtos 
naujų ar pagerintų aukštos kokybės, aukštos 
pridėtinės vertės ir atnaujinamų miško 
produktų ir procesų biotechnologijos, 
siekiant padidinti miško ir miško 
produkcijos, įskaitant medienos ir 
atsinaujinančios bioenergijos atsargas, 
tvarumą. Galiausiai bus nagrinėjamos 
biotechnologijų galimybės aptikti ir stebėti 
taršą, užkirsti jai kelią, kovoti su ja ir ją 
šalinti, akcentuojant ekonominės atliekų ir 
šalutinių produktų vertės maksimizavimą 
pasitelkus naujus biologinius procesus, 
pavieniui ar derinant juos su augalų 
sistemomis ir (arba) cheminiais 
katalizatoriais.

– Stiprinti žinių bazę ir kurti pažangias iš 
žemės ar jūros gaunamos biomasės gamybos 
technologijas, taikomas energetikoje ar 
pramonėje taikymams. Tam reikės tirti 
augalų, gyvūnų ir mikrobų genomiką ir 
metabolomiką siekiant pagerinti žaliavų ir 
biomasės pašarų produktyvumą ir sudėtį 
optimizuotam jų perdirbimui į aukštos 
pridėtinės vertės produktus, tuo pačiu metu 
tiriant natūralius ar patobulintus žemės ir 
vandenų organizmus, kaip naujus šaltinius. 
Tam reikės atlikti visą ūkininkavimo būdų, 
biologinių produktų transportavimo, 
sandėliavimo ir pateikimo į rinką ciklo 
analizę. Atitinkamai bus nagrinėjamas 
pramoninių biotechnologijų taikymas visoje 
pasėlių grandinėje, siekiant suvokti visą 
biologinio perdirbimo metodo potencialą, 
įskaitant socialinius ir ekonominius, 
agronominius, ekologinius ir su vartotojais 
susijusius aspektus. Tam padės geresnis 
augalų ir mikrobų metabolizmo ląstelių ir 
poląsteliniu lygmeniu supratimas ir kontrolė 
gaminant vertingas prekes, pasitelkus 
didesnę išeigą, kokybę ir perdirbtų produktų 
švarumą užtikrinančius biologinius procesus, 
įskaitant biologinės katalizės proceso 
schemą. Be to, bus taikomos ar sukurtos 
naujų ar pagerintų aukštos kokybės, aukštos 
pridėtinės vertės ir atnaujinamų miško 
produktų ir procesų biotechnologijos, 
siekiant padidinti miško ir miško 
produkcijos, įskaitant medienos ir 
atsinaujinančios bioenergijos atsargas, 
tvarumą. Galiausiai bus nagrinėjamos 
biotechnologijų galimybės aptikti ir stebėti 
taršą, užkirsti jai kelią, kovoti su ja ir ją 
šalinti, akcentuojant ekonominės atliekų ir 
šalutinių produktų vertės maksimizavimą 
pasitelkus naujus biologinius procesus, 
pavieniui ar derinant juos su augalų 
sistemomis ir (arba) cheminiais 
katalizatoriais. Sprendžiant didžiausias 
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Europos žemės ūkio sektoriaus problemas 
(tokias kaip bulvių phytophthera, kviečių 
ir kukurūzų fusarium, kukurūzų triodia, 
vynuogių plasmopara ir kt.) reikia 
palyginti genetiniu modifikavimu pagrįstus, 
negenetinius ir ekologinius problemų 
sprendimo būdus ir išsiaiškinti, kuris iš jų 
tinkamiausias.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 297

I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnis „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 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 
visiems Europos piliečiams ir ypač 
vyresniems žmonėms bei žmonėms, kuriems 
gresia socialinė atskirtis, pvz., 
neįgaliesiems ir neturintiems galimybių 
naudotis informacijos ir ryšių 
technologijomis; verslo ir pramonės 
įmonėms bei valdžios institucijoms.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 298
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Įžanga“ 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 

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 
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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.

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 suderinamos ir 
patikimos IRT paremtos paslaugos ir 
produktai būtų pritaikomi ir naudojami 
teikiant kuo didesnę naudą piliečiams ir 
verslo įmonėms.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 299
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Įžanga“ 4 

pastraipa

IRT temoje pirmenybė suteikiama 
strateginiams moksliniams svarbiausių 
technologijų tyrimams, užtikrinamas 
visaapimantis technologijų integravimas ir 
žinios bei priemonės patiems įvairiausiems 
naujoviškiems IRT taikymams. Tokia veikla 
turės įtakos pramonės ir technologijų 
pažangai IRT sektoriuje ir padidins svarbių 
sektorių, kuriuose plačiai taikomos IRT, 
konkurencinį pranašumą, kadangi dėl jos bus 
sukurta naujoviškų didelės vertės IRT 
paremtų produktų ir paslaugų bei pagerinti
verslo ir administravimo organizaciniai 
procesai. Pagal šią temą bus remiamos ir 
kitos Europos Sąjungos politikos sritys 
visuomenės ir socialiniams poreikiams 
tenkinti pasitelkus IRT.

IRT temoje pirmenybė suteikiama 
strateginiams moksliniams svarbiausių 
technologijų tyrimams, užtikrinamas 
visaapimantis technologijų integravimas ir 
žinios bei priemonės patiems įvairiausiems 
naujoviškiems IRT taikymams. Tokia veikla 
turės įtakos pramonės ir technologijų 
pažangai IRT sektoriuje ir padidins svarbių 
sektorių, kuriuose plačiai taikomos IRT, 
konkurencinį pranašumą, kadangi ją vykdant 
bus sukurta naujoviškų didelės vertės IRT 
paremtų produktų ir paslaugų bei naujų ar 
tobulesnių verslo ir administravimo 
organizacinių procesų. Pagal šią temą bus 
remiamos ir kitos Europos Sąjungos 
politikos sritys visuomenės ir socialiniams 
poreikiams tenkinti pasitelkus IRT.

Pakeitimą pateikė Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz ir Caroline Lucas Verts/ALE 
frakcijos vardu

Pakeitimas 300
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Įžanga“ 4 

pastraipa

IRT temoje pirmenybė suteikiama 
strateginiams moksliniams svarbiausių 
technologijų tyrimams, užtikrinamas 
visaapimantis technologijų integravimas ir 
žinios bei priemonės patiems įvairiausiems 
naujoviškiems IRT taikymams. Tokia veikla 

IRT temoje pirmenybė suteikiama 
strateginiams moksliniams svarbiausių 
technologijų tyrimams, užtikrinamas 
visaapimantis technologijų integravimas ir 
žinios bei priemonės patiems įvairiausiems 
naujoviškiems IRT taikymams. Tokia veikla 
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turės įtakos pramonės ir technologijų 
pažangai IRT sektoriuje ir padidins svarbių 
sektorių, kuriuose plačiai taikomos IRT, 
konkurencinį pranašumą, kadangi dėl jos bus 
sukurta naujoviškų didelės vertės IRT 
paremtų produktų ir paslaugų bei pagerinti 
verslo ir administravimo organizaciniai 
procesai. Pagal šią temą bus remiamos ir 
kitos Europos Sąjungos politikos sritys 
visuomenės ir socialiniams poreikiams 
tenkinti pasitelkus IRT.

turės įtakos pramonės ir technologijų 
pažangai IRT sektoriuje ir padidins svarbių 
sektorių, kuriuose plačiai taikomos IRT, 
konkurencinį pranašumą, kadangi dėl jos bus 
sukurta naujoviškų didelės vertės IRT 
paremtų produktų ir paslaugų bei pagerinti 
verslo ir administravimo organizaciniai 
procesai. Pagal šią temą bus remiamos ir 
kitos Europos Sąjungos politikos sritys 
visuomenės ir socialiniams poreikiams 
tenkinti pasitelkus IRT; IRT bus naudojama 
tvariam vystymuisi skatinti, ypač transporto 
valdymo, energijos ir gamtinių išteklių 
naudojimo išsaugojimo srityse, taip pat ir 
siekiant išvengti smurtinių konfliktų; bus 
atidžiai stebima bet koks galimas IRT 
poveikis žmogaus sveikatai ir gerovei, ypač 
susijęs su elektromagnetine radiacija.
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
įveikti jurisdikcijos, kalbines ar susijusias 
su vieta kliūtis.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 301
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Įžanga“ 5 

pastraipa

Veikla apims bendradarbiavimą ir darbą 
tinkle, paramą bendroms technologijų 
iniciatyvoms, įskaitant rinktinius mokslinių 
tyrimų nanoelektronikos technologijų ir 
įterptųjų skaičiavimo sistemų srityse 
aspektus, bei nacionalinių programų 
koordinavimo iniciatyvas, įskaitant aplinkos 
padedamo gyvenimo sritį. Veiklos 
prioritetams bus priskirta problematika, 
nagrinėjama, be kitų šaltinių, remiantis ir 
Europos technologijų platformų darbu. Taip 
pat bus plėtojamas bendradarbiavimas pagal 
temas su kitomis specialiosiomis 
programomis.

Veikla apims bendradarbiavimą ir darbą 
tinkle ir galės paremti bendras technologijų 
iniciatyvas bei nacionalinių programų 
koordinavimo iniciatyvas (įskaitant 
nanotechnologijos, įterptųjų sistemų ir 
aplinkos padedamo gyvenimo srityse).
Veiklos prioritetams bus priskirta 
problematika, nagrinėjama, be kitų šaltinių, 
remiantis ir Europos technologijų platformų 
darbu. Taip pat bus plėtojamas 
bendradarbiavimas pagal temas su kitomis 
specialiosiomis programomis.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 302
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 
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žymėtojo punkto 1 įtrauka

– Nanoelektronika, fotonika ir integruotos 
mikro- ir nanosistemos: procesai, įrenginių 
ir projektavimo technologijos tobulinant
komponentų, lustinių sistemų, paketinių 
sistemų ir integruotų sistemų dydį, tankumą, 
eksploatacines savybes, gamybą ir sąnaudų 
efektyvumą; įvairiausiems taikymams 
skirtos bazinės fotoninės sudėtinės dalys; 
didelio efektyvumo/didelio tankumo 
duomenų laikmenų sistemos; labai didelių 
matmenų/integruotųjų vaizdo ekranų 
sprendimai; sužadinimo, vizualizavimo ir 
vaizdų gavimo įrenginiai; labai mažai 
energijos naudojančios sistemos, 
alternatyvūs energijos šaltiniai ar 
akumuliatoriai; integruotos heterogeninės 
technologijos ar sistemos; daugiafunkcinės 
integruotosios mikrosistemos, nanosistemos, 
biologinės ir informacinės sistemos; didelių 
matmenų elektronikos sprendimai; 
integravimas į įvairias medžiagas; sąveika su 
gyvaisiais organizmais; molekulių ir atomų 
telkimasis į stabilias struktūras.

– Nanoelektronika, fotonika ir integruotos 
mikro- ir nanosistemos: procesai, įrenginių,
projektavimo ir bandymo technologijos ir 
metodologijos skirtos tobulinti komponentų, 
lustinių sistemų, paketinių sistemų ir 
integruotų sistemų dydį, tankį, 
eksploatacines savybes, gamybą ir sąnaudų 
efektyvumą; bazinės fotoninės sudėtinės 
dalys, skirtos gaminti, manipuliuoti ir 
aptikti šviesą įvairiausiuose taikymuose,
įskaitant ultrasparčius komponentus; –
radijo dažnio (angl. RF) sistemos; gerų 
eksploatacinių savybių ir talpios duomenų 
saugojimo sistemos; labai didelių 
matmenų/integruotųjų lanksčiųjų vaizdavimo 
įtaisų sprendimai; sužadinimo, 
vizualizavimo ir vaizdų gavimo įrenginiai; 
labai mažai energijos naudojančios sistemos, 
alternatyvios energijos šaltiniai ar 
akumuliatoriai, integruotos heterogeninės 
technologijos ar sistemos; nuovokiosios 
(angl. smart) sistemos; daugiafunkcinės 
integruotosios mikrosistemos, nanosistemos, 
biologinės ir informacinės sistemos; didelių 
matmenų elektronikos sprendimai; 
integravimas į įvairias medžiagas / objektus; 
sąveika su gyvaisiais organizmais; 
molekulių ir atomų telkimas (-is) į stabilias 
struktūras.

Pakeitimą pateikė Renato Brunetta

Pakeitimas 303
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 

žymėtojo punkto 1 įtrauka

– Nanoelektronika, fotonika ir integruotos 
mikro- ir nanosistemos: procesų, prietaisų ir
konstrukcijų technologijos siekiant geriau
suplanuoti sudėtinių dalių, lustuose 
sumontuotų sistemų, paketinių sistemų ir 
integruotų sistemų, įvairiausiems taikymams 
skirtų bazinių fotoninių sudėtinių dalių, gerų 
eksploatacinių savybių ir talpių duomenų 
saugojimo sistemų, labai didelio ploto ar 
labai integruoto vaizdavimo sprendimų, 

– Nanoelektronika, fotonika ir integruotos 
mikro- ir nanosistemos: procesai, įrenginių ir
projektavimo ir bandymo technologijos ir 
metodikos, skirtos tobulinti komponentų, 
lustinių sistemų, paketinių sistemų ir 
integruotų sistemų dydį, tankumą, 
eksploatacines savybes, gamybą ir sąnaudų 
efektyvumą; pažangūs bevielio ryšio 
komponentai ir posistemės; pagrindiniai 
fotonikos komponentai, skirti plačiam 
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jutimo, sužadinimo, vizualizavimo ir vaizdų 
gavimo įrenginių, labai mažai energijos 
naudojančių sistemų, alternatyvių energijos 
šaltinių ar akumuliatorių, integruotų 
heterogeninių technologijų ar sistemų, 
daugiafunkcinių integruotų mikro-nano-bio-
infosistemų, didelio ploto elektroninių 
sistemų, integravimo į įvairias medžiagas ar 
objektus, sąsajų su gyvais organizmais, 
savaiminio molekulių ar atomų susijungimo 
į stabilias struktūras dydį ir tankumą, 
patobulinti jų veikimą, energijos suvartojimo 
našumą, sumažinti gamybos sąnaudas ir 
išlaidas.

naudojimui; gerų eksploatacinių savybių ir 
talpių duomenų saugojimo sistemos; labai 
didelių matmenų / integruotųjų vaizdo 
ekranų sprendimai; sužadinimo, 
vizualizavimo ir vaizdų gavimo įrenginiai;
energijos šaltiniai ar akumuliatoriai; 
integruotos heterogeninės technologijos ar 
sistemos; daugiafunkcinės integruotosios 
mikrosistemos, nanosistemos, biologinės ir 
informacinės sistemos; didelių matmenų 
elektronikos sprendimai; integravimas į 
įvairias medžiagas; sąveika su gyvaisiais 
organizmais; molekulių ir atomų telkimas (-
is) į stabilias struktūras.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 639.)

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 304
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 

žymėtojo punkto 1a įtrauka (nauja)

- kvantinis duomenų apdorojimas: pažangi 
techninė ir programinė įranga, skirta 
kvantiniam informacijos apdorojimui, 
įskaitant naujus metodus ir priemones 
kvantinei informacijai kurti, saugoti ir 
perduoti, įvairaus dydžio kvantinių 
kompiuterių konstravimas ir tobulesni 
klaidų taisymo ir duomenų apdorojimo 
algoritmai.

Or. en

Pagrindimas

Kvantinis duomenų apdorojimas – tai ilgalaikė mokslinio tyrimo sritis, kurioje gali prireikti 
dar dešimties ar daugiau metų, kol bus pasiekta tinkamų rezultatų, ir kuri galėtų padaryti 
perversmą daugeliu sudėtingų duomenų apdorojimo kompiuteriais ir informacijos 
apdorojimo aspektų. Yra grėsmė, kad šioje srityje dominuojančią padėtį užims Jungtinės 
Valstijos. Europa yra daug pasiekusi pagrindinėse mokslinėse šios temos srityse, todėl 
gyvybiškai svarbu toliau tęsti ir plėsti Europos mokslinių tyrimų pastangas, gerinti Europos 
mokslininkų darbo koordinavimą ir stiprinti akademinės ir pramonės sričių 
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bendradarbiavimą. Ši sritis skiriasi nuo srities, kurią įprasta vadinti nanoelektronika, todėl 
ES bendradarbiaujamojo mokslinio tyrimo strategijos dokumentuose verta ją įrašyti atskiroje 
paantraštėje.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 305
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 

žymėtojo punkto 2 įtrauka

– Visur esantys ir neribotų pajėgumų ryšių 
tinklai: rentabilios mobilaus ryšio ir 
plačiajuosčių tinklų technologijos ir
sistemos, įskaitant antžeminius ir 
palydovinius tinklus; įvairių fiksuoto, 
mobilaus, bevielio ryšio ir transliavimo 
tinklų, aprėpiančių nuo asmeninės zonos iki 
regiono ir viso pasaulio susiliejimas; laidinių 
ir bevielių ryšių paslaugų ir taikymų 
tarpusavio sąveika, tinklo išteklių valdymas, 
paslaugų perkonfigūravimo galimybė; 
pavienių pažangių multimedijos įrenginių 
kompleksinis prijungimas prie tinklo, 
davikliai ir mikroschemos. 

– Visur esantys ir neribotų pajėgumų ryšių 
tinklai: rentabilios, keičiamos 
konfigūracijos ir pritaikomos mobilaus 
ryšio ir plačiajuosčių tinklų technologijos, 
sistemos ir architektūros, įskaitant 
antžeminius ir palydovinius tinklus; įvairių 
fiksuoto, mobilaus, bevielio ryšio ir 
transliavimo tinklų ir paslaugų, aprėpiančių 
nuo asmeninės zonos iki regiono ir viso 
pasaulio, konvergencija; laidinių ir bevielių 
ryšių paslaugų ir taikymų tarpusavio 
suderinamumas, tinklo išteklių valdymas, 
paslaugų perkonfigūravimo galimybė; 
pavienių pažangių multimedijos įrenginių 
kompleksinis prijungimas prie tinklo, 
davikliai ir mikroschemos. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 306
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 

žymėtojo punkto 3 įtrauka

– Įterptosios sistemos, skaičiavimas ir 
kontrolė: galingesnės, saugesnės, labiau 
paskirstytos, patikimesnės ir našesnės 
aparatinės ir programinės įrangos sistemos, 
pajėgiančios suvokti savo aplinką, ją 
kontroliuoti ir prie jos prisitaikyti, 
optimizuodamos išteklių panaudojimą; 
sistemų modeliavimo, projektavimo ir
inžinerijos metodai ir priemonės 
sudėtingoms sistemoms įvaldyti; atvira 
surenkamų dalių konstrukcija ir nuo 
mastelio nepriklausomos platformos, tarpinė 
įranga ir paskirstytos operacinės sistemos,

– Įterptosios sistemos, skaičiavimas ir 
kontrolė: galingesnės, saugesnės, labiau 
paskirstytos, patikimesnės ir našesnės 
aparatinės ir programinės įrangos sistemos, 
pajėgiančios suvokti savo aplinką, ją 
kontroliuoti ir prie jos prisitaikyti, 
optimizuodamos išteklių panaudojimą; 
sistemų modeliavimo, analizavimo, 
projektavimo, inžinerijos ir patvirtinimo 
metodai ir priemonės sudėtingoms 
sistemoms įvaldyti; atvira surenkamų dalių 
konstrukcija ir nuo mastelio nepriklausomos 
platformos, tarpinė įranga ir paskirstytos 
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užtikrinančios iš tiesų sklandžiai 
bendradarbiaujančią ir aplinkinę erdvę 
suvokiančią aplinką jutimo, sužadinimo, 
skaičiavimo, pranešimo, saugojimo ir 
paslaugų teikimo funkcijoms, skaičiavimo 
įrenginių konstrukcijos su heterogeninėmis, 
tinklinėmis ir perkonfigūruojamomis 
sudėtinėmis dalimis, įskaitant kompiliavimą, 
programavimą ir paramą eksploatacijos 
laikotarpiu, didelio masto, paskirstytų, 
neapibrėžtų sistemų kontrolė.

operacinės sistemos, užtikrinančios iš tiesų 
sklandžiai bendradarbiaujančią ir aplinkinę 
erdvę suvokiančią aplinką jutimo, 
sužadinimo, skaičiavimo, pranešimo, 
saugojimo ir paslaugų teikimo funkcijoms, 
skaičiavimo įrenginių konstrukcijos su 
heterogeninėmis, tinklinėmis ir 
perkonfigūruojamomis sudėtinėmis dalimis, 
įskaitant kompiliavimą, programavimą ir 
paramą eksploatacijos laikotarpiu, didelio 
masto, paskirstytų, neapibrėžtų sistemų 
kontrolė.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 307
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 

žymėtojo punkto 3 įtrauka

– Įterptosios sistemos, skaičiavimas ir 
kontrolė: galingesnės, saugesnės, labiau 
paskirstytos, patikimesnės ir našesnės 
aparatinės ir programinės įrangos sistemos, 
pajėgiančios suvokti savo aplinką, ją 
kontroliuoti ir prie jos prisitaikyti, 
optimizuodamos išteklių panaudojimą; 
sistemų modeliavimo, projektavimo ir 
inžinerijos metodai ir priemonės 
sudėtingoms sistemoms įvaldyti; atvira 
surenkamų dalių konstrukcija ir nuo 
mastelio nepriklausomos platformos, tarpinė 
įranga ir paskirstytos operacinės sistemos, 
užtikrinančios iš tiesų sklandžiai 
bendradarbiaujančią ir aplinkinę erdvę 
suvokiančią aplinką jutimo, sužadinimo, 
skaičiavimo, pranešimo, saugojimo ir 
paslaugų teikimo funkcijoms, skaičiavimo 
įrenginių konstrukcijos su heterogeninėmis, 
tinklinėmis ir perkonfigūruojamomis 
sudėtinėmis dalimis, įskaitant kompiliavimą, 
programavimą ir paramą eksploatacijos 
laikotarpiu, didelio masto, paskirstytų, 
neapibrėžtų sistemų kontrolė.

– Įterptosios sistemos, skaičiavimas ir 
kontrolė: galingesnės, saugesnės, labiau 
paskirstytos, patikimesnės ir našesnės 
aparatinės ir programinės įrangos sistemos, 
gebančios suvokti savo aplinką, ją 
kontroliuoti ir prie jos prisitaikyti, 
optimizuodamos išteklių panaudojimą; 
sistemų modeliavimo, projektavimo ir 
inžinerijos metodai ir priemonės 
sudėtingoms sistemoms įvaldyti; atvira 
surenkamų dalių konstrukcija ir nuo 
mastelio nepriklausomos platformos, tarpinė 
įranga ir paskirstytos operacinės sistemos, 
užtikrinančios iš tiesų sklandžiai 
bendradarbiaujančią ir aplinkinę erdvę 
suvokiančią aplinką jutimo, sužadinimo, 
skaičiavimo, pranešimo, saugojimo ir 
paslaugų teikimo funkcijoms, skaičiavimo 
įrenginių konstrukcijos su heterogeninėmis, 
tinklinėmis ir perkonfigūruojamomis 
sudėtinėmis dalimis, įskaitant kompiliavimą, 
programavimą ir paramą eksploatacijos 
laikotarpiu, didelio masto, paskirstytų, 
neapibrėžtų sistemų kontrolė,; našus 
duomenų apdorojimas kompiuteriu 
(techninė ir programinė įranga).
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Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 308
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 

žymėtojo punkto 4 įtrauka

– Programinė įranga, tinkleliai, saugumas ir 
patikimumas: technologijos, priemonės ir 
metodai dinamiškai ir patikimai programinei 
įrangai, konstrukcijoms ir tarpinės įrangos 
sistemoms, kuriomis paremtos daug žinių 
reikalaujančios paslaugos, įskaitant jų, kaip 
komunalinių paslaugų teikimą; į paslaugas 
orientuotos, sąveikaujančios ir nuo mastelio 
nepriklausomos infrastruktūros, išteklių, 
tinklo operacinių sistemų virtualizavimas 
tinkleliuose; atviros platformos ir 
bendradarbiavimo metodai kuriant 
programinę įrangą, paslaugas ir sistemas; 
surinkimo priemonės; naujos sudėtingų 
sistemų elgsenos įsisavinimas; didelio masto 
paskirstytų ir tarpusavyje sujungtų sistemų ir 
paslaugų patikimumo ir lankstumo 
gerinimas; saugios ir patikimos sistemos ir 
paslaugos, įskaitant privatumą saugančios 
prieigos kontrolės ir autentikavimo, 
dinamiško saugumo ir pasitikėjimo politikas, 
patikimumo ir pasitikėjimo metamodelius.

– Programinė įranga, tinkleliai, saugumas ir 
patikimumas: technologijos, priemonės ir 
metodai dinamiškai ir patikimai programinei 
įrangai, konstrukcijoms ir tarpinės įrangos 
sistemoms, kuriomis paremtos daug žinių 
reikalaujančios paslaugos, įskaitant jų, kaip 
komunalinių paslaugų teikimą; į paslaugas 
orientuotos, sąveikaujančios ir nuo mastelio 
nepriklausomos infrastruktūros, išteklių, 
tinklo operacinių sistemų virtualizavimas 
tinkleliuose; atviros platformos ir 
bendradarbiavimo metodai kuriant 
programinę įrangą, įskaitant nemokamą, 
nevaržomą ir atvirojo kodo programinę 
įrangą, paslaugas ir sistemas; surinkimo 
priemonės; naujos sudėtingų sistemų 
elgsenos įsisavinimas; didelio masto 
paskirstytų ir tarpusavyje sujungtų sistemų ir 
paslaugų patikimumo ir lankstumo 
gerinimas; saugios ir patikimos sistemos ir 
paslaugos, įskaitant privatumą saugančios 
prieigos kontrolės ir autentikavimo, 
dinamiško saugumo ir pasitikėjimo politikas, 
patikimumo ir pasitikėjimo metamodelius.

Or. en

Pagrindimas

ES bendrovės pirmauja pasaulyje atvirojo kodo programinės įrangos (angl. - FLOSS) kūrimo 
ir aptarnavimo srityje. Siekiant šiame sektoriuje išlikti pirmaujančioje vietoje, būtina ir toliau 
teikti pagrindų programoje numatytą paramą.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 309
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 

žymėtojo punkto 4 įtrauka

– Programinė įranga, tinkleliai, saugumas ir 
patikimumas: technologijos, priemonės ir 
metodai dinamiškai ir patikimai programinei 

– Programinė įranga, tinkleliai, saugumas ir 
patikimumas: technologijos, priemonės ir 
metodai dinamiškai ir patikimai programinei 
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įrangai, konstrukcijoms ir tarpinės įrangos 
sistemoms, kuriomis paremtos daug žinių 
reikalaujančios paslaugos, įskaitant jų, kaip 
komunalinių paslaugų teikimą; į paslaugas 
orientuotos, sąveikaujančios ir nuo mastelio 
nepriklausomos infrastruktūros, išteklių, 
tinklo operacinių sistemų virtualizavimas 
tinkleliuose; atviros platformos ir 
bendradarbiavimo metodai kuriant 
programinę įrangą, paslaugas ir sistemas; 
surinkimo priemonės; naujos sudėtingų 
sistemų elgsenos įsisavinimas; didelio masto 
paskirstytų ir tarpusavyje sujungtų sistemų ir 
paslaugų patikimumo ir lankstumo 
gerinimas; saugios ir patikimos sistemos ir 
paslaugos, įskaitant privatumą saugančios 
prieigos kontrolės ir autentikavimo, 
dinamiško saugumo ir pasitikėjimo politikas, 
patikimumo ir pasitikėjimo metamodelius.

įrangai, konstrukcijoms ir tarpinės įrangos 
sistemoms, kuriomis paremtos daug žinių 
reikalaujančios paslaugos, įskaitant jų, kaip 
komunalinių paslaugų teikimą; į paslaugas 
orientuotos, sąveikaujančios ir nuo mastelio 
nepriklausomos infrastruktūros, išteklių 
virtualizavimas tinkleliuose, įskaitant 
specialias atskirų domenų platformas, 
tinklo centro operacinės sistemos; atvirojo 
kodo programinė įranga; atviros platformos 
ir bendradarbiavimo metodai, skirti kurti ir 
patvirtinti programinę įrangą, paslaugas ir 
sistemas; surinkimo priemonės, įskaitant 
programavimo kalbas; naujos sudėtingų 
sistemų elgsenos įsisavinimas; didelio masto 
paskirstytų ir tarpusavyje sujungtų sistemų ir 
paslaugų patikimumo ir lankstumo 
gerinimas; saugios ir patikimos sistemos ir 
paslaugos, įskaitant privatumą saugančios 
prieigos kontrolės ir autentikavimo, 
dinamiško saugumo ir pasitikėjimo politikas, 
patikimumo ir pasitikėjimo metamodelius.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 310
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 

žymėtojo punkto 6 įtrauka

– Imitavimas, vizualizavimas, sąveika ir 
mišrios realybės: modeliavimo, imitavimo, 
vizualizavimo, sąveikos, virtualios, 
papildytos ir mišrios realybės ir jų 
integravimo į aplinkas „nuo galinio taško iki 
galinio taško“ priemonės; produktų, 
paslaugų ir skaitmeninės vaizdo ir garso 
terpės naujoviško projektavimo ir 
kūrybiškumo priemonės; natūralesnės, 
intuityvesnės ir lengviau naudojamos sąsajos 
bei nauji sąveikos su technologijomis, 
mašinomis, įrengimais ir kitais įrankiais 
būdai, daugiakalbės ir automatinės 
mašininio vertimo sistemos; daugiakalbės ir 
automatinės mašininio vertimo sistemos.

– Imitavimas, vizualizavimas, sąveika ir 
mišrios realybės: modeliavimo, imitavimo, 
vizualizavimo, sąveikos, virtualios, 
papildytos ir mišrios realybės ir jų 
integravimo į aplinkas vadinamosios nuo 
pradžios iki pabaigos priemonės; produktų, 
paslaugų ir skaitmeninės vaizdo ir garso 
terpės naujoviško projektavimo ir 
kūrybiškumo priemonės; natūralesnės, 
intuityvesnės ir lengviau naudojamos sąsajos 
bei nauji sąveikos su technologijomis, 
mašinomis, įrengimais ir kitais įrankiais 
būdai, daugiakalbės ir automatinės 
mašininio vertimo sistemos; technologija, 
susijusi su kalbomis, įskaitant daugiakalbes 
ir automatines mašininio vertimo sistemas.



AM\614619LT.doc 85/90 PE 374.083v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 311
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 

žymėtojo punkto 6a įtrauka (nauja)

– perėjimas prie ketvirtosios ir vėlesnių 
mobiliojo ryšio sistemų kartos ir susijusios 
perversmą padariusios skaitmeninio 
perdavimo ir antenų technologijos.

Or. it

Pagrindimas

4-osios kartos mobiliojo ryšio sistemų tyrimai ir tikslumas Japonijoje pasiekė aukštą šios 
srities lygį, tuo tarpu Europa gerokai atsilieka.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas312
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 1 

žymėtojo punkto 6b įtrauka (nauja)

– Individuali gyvenimo kokybė: geresnis 
informavimas ir prieinamesnės mokslo 
žinios, galimybė naudotis visuomeninėmis 
(pvz., mokesčių sistemos ir kt.) paslaugomis 
ir plačiai įprastomis naudotis privačiomis 
paslaugomis (laisvalaikio pramonės, bankų 
ir kt.).

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 642.)

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 313
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 2 

žymėtojo punkto 1a įtrauka (nauja)

– Parama naujoves taikančių miestų 
plėtrai: politikos priemonės ir strategijos, 
kuriomis vietos valdžios institucijoms, 
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universitetams ir privatiems su žinių 
panaudojimu susijusiems paslaugų 
teikėjams sudaroma galimybė skatinti IRT 
taikymą ir prisidėti prie to, kad būtų 
modernizuojamos paslaugos piliečiams ir 
verslui.

Or. it

Pagrindimas

Svarbus yra didelių ir mažų miestų vaidmuo siekiant įgyvendinti IRT tikslus, nes juose 
naudojamomis informacijos ir ryšių technologijomis skatinamos naujovės, užtikrinama, kad 
pažanga šioje srityje Europos piliečiams ir verslo įmonėms greitai suteikia privalumų ir 
užtikrina saugius, patikimus ir lengvai pritaikomus IRT pagrįstus taikymus, sprendimus bei 
paslaugas. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 314
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 2 

žymėtojo punkto 2 įtrauka

– Namų aplinkos: namų, pastatų ir viešųjų 
erdvių ryšiai, stebėjimas, kontrolė ir 
pagalbinės sistemos; sklandi visų įrenginių 
sąveika ir naudojimas, atsižvelgiant į 
rentabilumą, įperkamumą ir naudojimo 
galimybes; naujos paslaugos ir naujos 
interaktyvaus skaitmeninio turinio ir 
paslaugų formos; galimybė naudotis 
informacija ir žinių valdymas.

– Namų aplinkos: namų, pastatų ir viešųjų 
erdvių ryšiai, stebėjimas, kontrolė ir 
pagalbinės sistemos; sklandi visų įrenginių 
sąveika ir naudojimas, atsižvelgiant į 
rentabilumą, įperkamumą ir naudojimo 
galimybes; naujos paslaugos (įskaitant 
susijusias su laisvalaikio užsiėmimais) ir 
naujos interaktyvaus skaitmeninio turinio ir 
paslaugų formos; galimybė naudotis 
informacija ir žinių valdymas.

Or. es

Pagrindimas

[Pirmoji pastraipa susijusi su angliško žodžio „seamless“ vertimu į ispanų kalbą.]

Šiuo pakeitimu taisomas ankstesnis 85 pakeitimas siekiant sumažinti taikymo apimtį iki 
laisvalaikio užsiėmimo, kuris be abejonės apima ir pramogas.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 315
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 2 
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žymėtojo punkto 2 įtrauka

– Namų aplinkos: namų, pastatų ir viešųjų 
erdvių ryšiai, stebėjimas, kontrolė ir 
pagalbinės sistemos; sklandi visų įrenginių 
sąveika ir naudojimas, atsižvelgiant į 
rentabilumą, įperkamumą ir naudojimo 
galimybes; naujos paslaugos ir naujos 
interaktyvaus skaitmeninio turinio ir 
paslaugų formos; galimybė naudotis 
informacija ir žinių valdymas.

– Namų aplinkos: namų, pastatų ir viešųjų 
erdvių ryšiai, stebėjimas, kontrolė ir 
pagalbinės sistemos; sklandi visų įrenginių 
sąveika ir naudojimas, atsižvelgiant į 
rentabilumą, perkamumą, naudojimo 
galimybes ir saugumą; naujos paslaugos ir 
naujos interaktyvaus skaitmeninio turinio ir 
paslaugų formos, įskaitant pramogas;
galimybė naudotis informacija ir žinių 
valdymas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 316
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 2 

žymėtojo punkto 3 įtrauka

– Robotų sistemos: lanksčios ir patikimos 
robotų sistemos, veikiančios žmonių bei 
nesusistemintoje aplinkose ir 
bendradarbiaujančios su žmonėmis, į tinklą 
sujungti ir bendradarbiaujantys robotai, 
miniatiūrizuoti robotai, integruotų robotų 
sistemų modulinė konstrukcija ir 
modeliavimas.

– Robotų sistemos: lengvai pritaikomos ir 
patikimos robotų sistemos, veikiančios 
žmonių bei nesusistemintoje aplinkose ir 
bendradarbiaujančios su žmonėmis; į tinklą 
sujungti ir bendradarbiaujantys robotai; 
miniatiūriniai robotai; žmogaus pavidalo 
robotų technologijos; integruotų robotų 
sistemų modulinė konstrukcija ir 
modeliavimas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 317
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 3 

žymėtojo punkto 1 įtraukos 1 punktas

– sveikatos priežiūros sistemai: asmeninės 
nekrentančios į akis sistemos, suteikiančios 
piliečiams galimybę tvarkyti savo gerovę, 
pavyzdžiui, nešiojami ar implantuojami 
kontroliniai įtaisai ir autonominės geros 
sveikatos būklės palaikymo sistemos, nauji 

– sveikatos priežiūros sistemai: asmeninės 
nekrentančios į akis sistemos, suteikiančios 
piliečiams galimybę tvarkyti savo gerovę, 
pavyzdžiui, nešiojami ar implantuojami 
kontroliniai įtaisai ir autonominės geros 
sveikatos būklės palaikymo sistemos, nauji 
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būdai, pvz., molekulinis vaizdų gavimas 
patobulintai prevencijai ir individualizuotai 
medicinai, žinių apie sveikatą atradimas ir 
taikymas klinikinėje praktikoje, organų 
funkcijų modeliavimas ir imitavimas, 
mikroskopiniai ir nanoskopiniai robotizuoti 
įrenginiai minimaliai invaziniams 
chirurginiams ir gydomiesiems taikymams.

būdai, pvz., molekulinis vaizdų gavimas 
patobulintai prevencijai ir individualizuotai 
medicinai, žinių apie sveikatą atradimas ir 
taikymas klinikinėje praktikoje, organų 
funkcijų modeliavimas ir imitavimas, 
mikroskopiniai ir nanoskopiniai robotizuoti 
įrenginiai minimaliai invaziniams 
chirurginiams ir gydomiesiems taikymams; 
diagnozavimas ir klinikinių sprendimų 
priėmimas naudojantis kompiuterinėmis 
sistemomis, kuriomis užtikrinama geresnė 
darbo ir diagnozavimo kokybė, ir ilgainiui 
vientisu požiūriu į sveikatos priežiūrą 
pagrįstų specializuotų atskirų ligų sistemų 
sukūrimas, taip pat naudojimasis 
sukauptais apie pacientų gydymą 
duomenimis bei modelinėmis žiniomis apie 
ligą, gautomis pasitelkus duomenų analizę 
(angl. data mining), bioinformatikos ir 
sistemų biologijos žinias; įmonių IT 
sistemos, kuriomis užtikrinamas 
veiksmingesnis darbas, ligoninėse ir 
antrinio gydymo įstaigose sumažinama 
klaidų;

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 318
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 3 

žymėtojo punkto 1 įtraukos 3 punktas

– įtraukčiai: suteikti asmenims ir jų 
bendruomenėms galimybes ir pagerinti 
lygiateisį visų piliečių dalyvavimą 
informacinėje visuomenėje, užkertant kelią 
skaitmeninei atskirčiai dėl negalios, menkų 
įgūdžių, skurdo, geografinės izoliacijos, 
kultūros, lyties ar amžiaus, inter alia remiant 
pagalbines technologijas, propaguojant 
savarankišką gyvenimą, didinant 
elektroninės terpės įgūdžius ir kuriant 
visiems skirtus produktus ir paslaugas.

– įtraukčiai: suteikti asmenims ir jų 
bendruomenėms galimybes ir pagerinti 
lygiateisį visų piliečių dalyvavimą 
informacinėje visuomenėje, užkertant kelią 
skaitmeninei atskirčiai dėl negalios, menkų 
įgūdžių, skurdo, geografinės izoliacijos, 
kultūros, lyties ar amžiaus, inter alia remiant 
pagalbines technologijas, propaguojant 
savarankišką gyvenimą, (pvz., taikant 
sveikatos priežiūros namuose technologijas 
ir paslaugas), didinant elektroninės terpės 
įgūdžius ir kuriant visiems skirtus produktus 
ir paslaugas.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 319
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 3 

žymėtojo punkto 1 įtraukos 4 punktas

– mobilumui: integruotos, IRT paremtos 
saugos sistemos transporto priemonėms, 
sukonstruotos naudojant atviras, saugias ir 
patikimas struktūras ir sąsajas; 
sąveikaujančios ir bendradarbiaujančios 
sistemos transporto našumui ir saugai,
paremtos ryšiu tarp transporto priemonių ir 
su transporto infrastruktūra, su pritaikytomis 
tiksliomis ir patvariomis vietos nustatymo 
technologijomis; personalizuotos, 
atsižvelgiant į vietą teikiamos informacinio 
mobilumo ir daugiarežimės paslaugos, 
įskaitant pažangius paslaugų sprendimus 
turizmui;

– mobilumui: integruotos, IRT paremtos 
saugos sistemos transporto priemonėms, 
sukonstruotos naudojant atviras, saugias ir 
patikimas struktūras ir sąsajas; 
sąveikaujančios ir bendradarbiaujančios 
sistemos, skirtos užtikrinti našų, saugų ir 
aplinką tausojamąjį transportą, paremtos 
ryšiu tarp transporto priemonių ir su 
transporto infrastruktūra, su pritaikytomis 
tiksliomis ir patvariomis vietos nustatymo ir 
navigacijos technologijomis, 
personalizuotos, atsižvelgiant į vietą 
teikiamos informacinio mobilumo ir 
daugiarežimės paslaugos, įskaitant 
pažangius paslaugų sprendimus turizmui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas320
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 3 

žymėtojo punkto 1 įtraukos 5a punktas (naujas)

– IRT sprendimų perkėlimas siekiant 
išryškinti ekonominį kultūros srities 
potencialą (įskaitant kultūrinį paveldą, 
regioninę plėtrą, turizmą) ir skatinti 
užimtumą šiose srityse; reikia apsvarstyti 
visuomeninių organizacijų (vietos, regionų 
ir valstybių narių) ir privačių organizacijų 
(ypač MVĮ) partnerystę.

Or. en

(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 680.)

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia
Pakeitimas 321

I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 3 
žymėtojo punkto 1a įtrauka (nauja)
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– Nauji IRT verslo modeliai: kurti ir 
apibrėžti naujus IRT verslo modelius 
bendrai vykdant veiklą pagal tas temas, 
kuriose IRT tenka pagrindinis vaidmuo 
požiūrio į gamybą ir paslaugas (pvz., 
transporto, sveikatos, energetikos, aplinkos 
srityse) keitimui. [Projektai, kurie 
paruošiami vykdant šiuos bendrus 
mokslinius tyrimus, turi būti išbandomi 
konkrečiomis sąlygomis. Bendras 
pastangas reikia remti laikantis priede 
paminėto visoms temoms taikytino 
požiūrio.]

Or. it

Pagrindimas

IRT atsiveria naujų galimybių, kurios susijusios su problemomis socialinėje, ekonominėje ir 
aplinkos apsaugos srityje. Ypač sėkmingai ir plačiai IRT technologijas galima taikyti 
transporto, sveikatos ir energetikos sektoriuose. Kad būtų galima IT taikyti šiose naujose 
srityse, reikia sukurti naujų verslo modelių ir vertės didinimo grandinių, kurių pagalba būtų 
skatinama investuoti į susijusias su naujovėmis iniciatyvas.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 322
I priedo skyriaus „Temos“ dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ skirsnio „Veikla“ 3 

žymėtojo punkto 2 įtraukos 1 punktas

–naujoviškos interaktyvaus, netiesinio ir 
savaime prisitaikančio turinio formos; 
kūrybiškumas ir gilesnis vartotojo patiriamas 
įspūdis; mišrios terpės turinio pritaikymas 
pagal kliento poreikius ir pateikimas; vien 
tik skaitmeninio turinio gamyba ir 
tvarkymas įtraukiant naujas semantikos 
technologijas; į vartotoją orientuotas 
naudojimas, galimybė naudotis turiniu ir jo 
kūrimas;

–naujoviškos interaktyvaus, netiesinio ir 
savaime prisitaikančio turinio formos, 
įskaitant skirtąsias pramogai ir 
konstravimui; kūrybiškumas ir gilesnė
vartotojo patirtis; mišrios terpės turinio 
pritaikymas pagal kliento poreikius ir 
pateikimas; vien tik skaitmeninio turinio 
gamyba ir tvarkymas pasitelkiant naujas 
semantikos technologijas; į vartotoją 
orientuotas naudojimas, galimybė naudotis 
turiniu ir jo kūrimas;

Or. en


