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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 19
6 konstatuojamoji dalis

(6) Komisija turėtų būti atsakinga už šios 
specialiosios programos įgyvendinimą ir 
turėtų būti Europos mokslinių tyrimų 
tarybos savarankiškumo ir integralumo bei 
jo veiksmingos veiklos laiduotoja.

(6) Bandomojo laikotarpio metu ir iki jo 
pabaigos vėliausiai 2010 m. Komisija turėtų 
būti atsakinga už šios specialiosios 
programos įgyvendinimą ir turėtų būti 
Europos mokslinių tyrimų tarybos 
savarankiškumo ir integralumo bei jo 
veiksmingos veiklos laiduotoja.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti geriausią EMTT veiklos būdą, kuriame būtų derinami veiksmingumas, 
veikimo laisvė ir nepriklausomybė. Tai reikėtų padaryti bandomojo laikotarpio metu.
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Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 20
17 konstatuojamoji dalis

(17) Komisija turėtų surengti nepriklausomą 
EMTT veiklos vertinimą. Remiantis šiuo 
vertinimu ir atsižvelgiant į EMTT įgytą 
patirtį taikant savo pagrindinius principus, 
reikėtų ne vėliau kaip iki 2010 metų 
apsvarstyti galimybę performuoti EMTT į 
teisiškai nepriklausomą struktūrą, 
pavyzdžiui remiantis Sutarties 171 
straipsniu.

(17) Bandomojo laikotarpio metu ir iki jo 
pabaigos vėliausia 2010 m. Komisija turėtų 
surengti nepriklausomą EMTT veiklos 
vertinimą. Tuo pačiu metu Komisija, 
taikydama bendro sprendimo priėmimo 
procedūrą, turėtų imtis visų reikiamų 
veiksmų, kad EMTT taptų teisiškai 
nepriklausoma ir save valdančia struktūra. 

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti geriausią EMTT veiklos būdą, kuriame būtų derinami veiksmingumas, 
veikimo laisvė ir nepriklausomybė, taip pat užtikrinant, kad EMTT plačiai atstovautų 
mokslinę bendruomenę. Tai reikėtų padaryti bandomojo laikotarpio metu.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 21
3 straipsnio 1 dalis

1. Visa pagal Septintąją pagrindų programą 
vykdoma veikla turi būti vykdoma laikantis 
pagrindinių etikos principų.

1. Visa pagal Septintąją pagrindų programą 
vykdoma veikla turi būti vykdoma laikantis 
pagrindinių etikos principų. Embrionų ir 
embrionų kamieninių ląstelių tyrimų 
projektai nefinansuojami, nes kai kuriose 
valstybėse narėse jie draudžiami remiantis 
pagrindiniais žmogaus teisių argumentais 
ir konstituciniais principais.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Pakeitimas 22
3 straipsnio 2 dalis

2. Pagal šią programą nefinansuojamos 
šios mokslinių tyrimų sritys:

2. Jei mokslinių tyrimų projektai etikos 
požiūriu keblūs,  dalyviai, prieš pradėdami 
juos įgyvendinti, turi gauti valstybių narių 
arba vietos etikos komisijų pritarimą arba 
leidimą. Be to, Komisija sistemingai vertina 
tokius projektus ir kasmet teikia ataskaitas 
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Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Ypatingomis aplinkybėmis projekto etinis 
įvertinimas gali būti atliekamas po to, kai 
projektas pradėtas įgyvendinti. 

- mokslinių tyrimų veikla, nukreipta į 
žmonių klonavimą reprodukciniais tikslais,
- moksliniai tyrimai, skirti žmogaus 
genetiniam paveldui pakeisti, kai šie 
pakeitimai gali būti paveldimi,
- mokslinių tyrimų veikla, kuria siekiama 
sukurti žmogaus embrionus tik mokslinių 
tyrimų tikslais arba kamieninių ląstelių 
parūpinimo tikslu, 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, Paul Rübig

Pakeitimas 23
3 straipsnio 2 dalis

2. Pagal šią programą nefinansuojamos šios 
mokslinių tyrimų sritys:

2. Pagal šią programą nefinansuojamos šios 
mokslinių tyrimų sritys:

- mokslinių tyrimų veikla, nukreipta į 
žmonių klonavimą reprodukciniais tikslais,

– žmogaus embrionų klonavimo mokslinių 
tyrimų veikla;

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

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

- mokslinių tyrimų veikla, kuria siekiama 
sukurti žmogaus embrionus tik mokslinių 
tyrimų tikslais arba kamieninių ląstelių 
parūpinimo tikslu, įskaitant ir somatinių 
ląstelių branduolių perkėlimą.

– mokslinių tyrimų veikla, kurios metu 
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 24
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Pagal šią programą nefinansuojami 
tokie moksliniai tyrimai:
– mokslinių tyrimų projektai, kurie 
valstybėse narėse draudžiami dėl 
priežasčių, grindžiamų pagrindinių 
žmogaus teisių argumentais ir 
konstituciniais principais,
– mokslinių tyrimų projektai, kurie kelia 
grėsmę svarbiausioms vertybėms, 
susijusioms su žmogaus orumu,
– žmogaus embrionų klonavimo metodai,
– kišimasis į žmogaus gemalo raidą ir
– embrionų ir žmogaus embrionų 
kamieninių ląstelių naudojimas ir kūrimas 
mokslinių tyrimų tikslais, nes žmonės yra 
svarbūs patys savaime ir žmogaus kūnas 
neturėtų būti naudojamas komercijos 
tikslais.
Nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
finansuojami neaiškūs moksliniai tyrimai.

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

Pakeitimas 25
3 straipsnio 3 dalis

3. Pagal šią programą nefinansuojami šie 
moksliniai tyrimai:

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

- mokslinių tyrimų veikla, uždrausta visose 
valstybėse narėse,
- mokslinių tyrimų veikla, numatyta vykdyti 
valstybėje narėje, kurioje tokie moksliniai 
tyrimai 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 26
3 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,

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 27
3 straipsnio 3 dalies 2 įtrauka

- mokslinių tyrimų veikla, numatyta vykdyti 
valstybėje narėje, kurioje tokie moksliniai 
tyrimai uždrausti.

– mokslinių tyrimų projektai, kurie kelia 
grėsmę subsidiarumo principui, vertybėms, 
susijusioms su žmogaus orumu, ir siekiui, 
kad žmogaus, ypač moters, kūnas nebūtų 
naudojamas komercijos tikslais.
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Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Pakeitimas 28
3 straipsnio 3 dalis

3. Pagal šią programą nefinansuojami šie 
moksliniai tyrimai:

3. Pagal šią programą nefinansuojamos šios 
mokslinių tyrimų sritys:

- mokslinių tyrimų veikla, uždrausta visose 
valstybėse narėse,

– žmogaus embrionų klonavimo mokslinių 
tyrimų veikla,

- mokslinių tyrimų veikla, numatyta vykdyti 
valstybėje narėje, kurioje tokie moksliniai 
tyrimai uždrausti.

– mokslinių tyrimų veikla, kuria siekiama 
keisti žmonių genetinį paveldą ir kuri gali 
tokius pokyčius padaryti paveldimus,
– mokslinių tyrimų veikla, skirta žmogaus 
embrionams kurti tik mokslinių tyrimų 
tikslais arba siekiant pagaminti kamieninių 
ląstelių ir atlikti mokslinių tyrimų veiklą, 
kurios metu naudojamos tokių embrionų 
ląstelės, ir
- mokslinių tyrimų veikla, kurios metu 
tiesiogiai arba netiesiogiai sunaikinami 
žmogaus embrionai.
Atliekant embrionų kamieninių ląstelių 
mokslinius tyrimus bus pasinaudota 
Nacionalinio sveikatos instituto patirtimi ir 
finansavimas bus skiriamas tik embrionų 
kamieninių ląstelių linijų, sukurtų iki 
2001 m. rugpjūčio mėn., 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 Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 29
4 straipsnio 1 dalis

1. Už specialiosios programos įgyvendinimą 
yra atsakinga Komisija.

Išbraukta.
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Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 30
4 straipsnio 3 dalis

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

3. Europos mokslinių tyrimų tarybą sudarys 
nepriklausoma Mokslo taryba, kuriai padės 
speciali įgyvendinimo struktūra ir 
konsultacijų grupė , kaip nurodyta I priede. 
Ji veiks vadovaudamasi mokslinės 
kompetencijos, autonomiškumo, 
veiksmingumo, skaidrumo ir atsakomybės
principais.

Or. en

Pagrindimas

Sukurtoji konsultacijų grupė būtų naudingas tarpininkas tarp EMTT, Europos institucijų, 
mokslo bendruomenės ir visuomenės.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 31
4 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Europos mokslinių tyrimų taryba 
užtikrina, kad specialioji programa būtų 
įgyvendinama remiantis darbo programa ir 
4 straipsnio 3 dalyje nurodytais principais, 
taip pat Mokslo tarybos metodais ir 
nuomonėmis, kaip apibrėžta 5 straipsnio 3 
dalies a ir b punktuose.  EMTT užtikrina, 
kad speciali įgyvendinimo struktūra 
griežtai, veiksmingai ir, kai reikia, 
pakankamai lanksčiai laikytųsi šios 
specialiosios programos tikslų ir 
reikalavimų.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 32
4 straipsnio 4 dalis

4. Komisija bus Europos mokslinių tyrimų 
tarybos savarankiškumo ir integralumo 
laiduotoja ir užtikrins tinkamą jai patikėtų 

4. Komisija bus Europos mokslinių tyrimų 
tarybos savarankiškumo ir integralumo 
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užduočių atlikimą. laiduotoja.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 33
5 straipsnio 1 dalis

1. Europos mokslo tarybą sudaro Komisijos
paskirti žymiausi mokslo darbuotojai, 
inžinieriai ir mokslininkai, veikiantys kaip 
individualūs, nepriklausomi nuo pašalinių 
interesų asmenys.

1. Europos mokslo tarybą sudaro Europos 
mokslinių tyrimų tarybos paskirti žymiausi 
mokslo darbuotojai, inžinieriai ir 
mokslininkai, veikiantys kaip individualūs, 
nepriklausomi nuo pašalinių interesų 
asmenys.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 34
5 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Europos mokslo tarybos nariai eina 
pareigas tik trejus metus ir gali būti vėl 
perrinkti tik du kartus. Renkant narius 
taikoma rotacinė sistema, kad kiekvienuose 
rinkimuose būtų naujai išrinkta trečdalis 
narių.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 35
5 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Europos mokslinių tyrimų taryba 
priima specialiosios programos 
įgyvendinimo darbo programą, kurioje 
išsamiau išdėstomi I priede nurodyti tikslai 
bei moksliniai ir technologiniai prioritetai, 
atitinkamas finansavimas ir įgyvendinimo 
tvarkaraštis.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 36
5 straipsnio 4b dalis (nauja)



AM\614622LT.doc 9/21 PE 374.086v01-00

LT

4b. Darbo programoje atsižvelgiama į 
mokslo ir technologijų padėtį Europoje ir 
numatomą jų raidą. Prireikus ji 
atnaujinama.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 37
5 straipsnio 3 dalies a punktas

a) sudaro specialiosios programos 
įgyvendinimo darbo programą, kuri yra 
priimama pagal 6 straipsnio 1 dalį,

a) sudaro specialiosios programos 
įgyvendinimo darbo programą, kuri yra 
priimama pagal 6 straipsnio 1 dalį, taip pat 
nustato paraiškų vertinimo pagal 
finansavimo schemas principus ir projektų 
atrankos kriterijus. Vertinant individualius 
projektus yra taikomas vienintelis 
mokslinės kompetencijos kriterijus. 
Koordinavimo ir paramos veiksmams gali 
būti taikomi su projektais susiję kriterijai,

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 38
5 straipsnio 3 dalies b punktas

b) apibrėžia tarpusavio svarstymų ir paraiškų 
vertinimo, kuriais remiantis paraiškos bus 
atrenkamos finansavimui, metodus,

b) apibrėžia tarpusavio svarstymų ir paraiškų 
vertinimo, kuriais remiantis paraiškos bus 
atrenkamos finansavimui, metodus ir 
principus,

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 39
5 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Komisija paskiria Mokslo tarybos 
narius, laikydamasi nepriklausomos ir 
skaidrios jų nustatymo tvarkos.  
Nariai eina pareigas ne ilgiau kaip 
ketverius metus ir gali būti vėl paskirti ne 
daugiau kaip dar vienai kadencijai.

Or. fr
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Pagrindimas

Mokslo tarybos nariai turi būti skiriami laikantis nepriklausomybės ir skaidrumo principo.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 40
6 straipsnio 1 dalis

1. Komisija priima specialiosios 
programos įgyvendinimo darbo programą, 
kurioje išsamiau išdėstomi I priede 
nurodyti tikslai bei moksliniai ir 
technologiniai prioritetai, atitinkamas 
finansavimas ir įgyvendinimo tvarkaraštis.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 41
6 straipsnio 2 dalis

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
mokslo ir technologijų padėtį Europoje ir 
numatomą jų raidą. Prireikus ji 
atnaujinama.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 42
6 straipsnio 3 dalis

3. Darbo programoje yra apibrėžiami 
kriterijai, kuriais remiantis bus vertinamos 
paraiškos pagal finansavimo schemas ir 
atrenkami projektai. Vertinant 
individualius projektus yra taikomas 

Išbraukta.
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vienintelis mokslinės kompetencijos 
kriterijus. Koordinavimo ir paramos 
veiksmams gali būti taikomi su projektais 
susiję kriterijai.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 43
6 straipsnio 4 dalis

4. Komisija užtikrina, kad specialioji 
programa būtų įgyvendinama remiantis 
darbo programa ir 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytais principais, taip pat Mokslo 
tarybos metodais ir nuomonėmis, kaip 
apibrėžta 5 straipsnio 3 dalies a ir b 
punktuose. Komisija užtikrina, kad speciali 
įgyvendinimo struktūra griežtai, 
veiksmingai ir, kai reikia, pakankamai 
lanksčiai laikytųsi šios specialiosios 
programos tikslų ir reikalavimų.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 44
8 straipsnis

8 straipsnis
1. Komisijai padeda komitetas.
2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, 
taikoma Sprendimo 1999/468/EB 3 
straipsnyje nustatyta patariamoji procedūra 
ir laikomasi jo 7 straipsnio 3 dalies 
nuostatų.
3. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį 

Išbraukta.
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taikoma Sprendimo 1999/468/EB 4 
straipsnyje nustatyta valdymo tvarka 
laikantis šio sprendimo 7 straipsnio 3 dalies 
nuostatų.
Darant nuorodą į šią straipsnio dalį 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 
straipsniai.
4. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikoma Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 
straipsniuose nustatyta reguliavimo 
procedūra.
5. Sprendimo 1999/468/EB 4 
straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje 
nustatyto laikotarpio trukmė yra du 
mėnesiai.
6. Komisija reguliariai informuoja 
komitetą apie bendrą šios specialiosios 
programos įgyvendinimo pažangą.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 45
I priedo skyriaus „Veikla“ 1a dalis (nauja)

Disciplinų įvairovė ir sąveika bus 
skatinama. Pirmuoju atveju – bendromis 
priemonėmis, kurios tinka  technologinėms 
ir mokslinėms temoms ir yra taikomos 
daugiau nei vienai temai. Skatinant 
disciplinų sąveiką bus siekiama išspręsti dėl 
problemų sudėtingumo kylančias 
problemas, įskaitant su prioritetinėmis 
temomis susijusias problemas, kurių 
daugumai taikant vienos diskciplinos 
metodus nepajėgiama užtikrinti deramos 
mokslo pažangos ir kliudoma pasiekti 
socialinei, aplinkos ar ekonominei 
pažangai tinkamų rezultatų.

Or. en
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Pagrindimas

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų patariamoji grupė savo dokumente 
„Tarpdiscipliniškumas moksliniuose tyrimuose“ (EURAB 04.009, 2004 m. balandis) nurodo, 
kad tarpdiscipliniškumas „yra labai svarbus išlaikant Europą mokslinių ir technologinių 
tyrimų priešakyje. Tarpdisciplininiai tyrimai yra būtina mokslinių tyrimų pažangos ypatybė“, 
ir rekomenduoja plėsti tarpdisciplininį Europos mokslinių tyrimų pobūdį.

Septintoje pagrindų programoje negalima ignoruoti šio požiūrio, kurį šiandien pripažįsta 
mokslo ir technologijų specialistai, specialios priemonės reikalingos programose ir 
projektuose tarpdiscipliniškumui ir daugiadiscipliniškumui stiprinti.

Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 1065.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 46
I priedo skyrius „Programos įgyvendinimas“

Šiai programai įgyvendinti Komisija iš 
pradžių įkurs dvi pagrindines EMTT 
sudedamąsias dalis – nepriklausomą 
Mokslo tarybą ir specialią įgyvendinimo 
struktūrą.

Šiai programai įgyvendinti Komisija iš 
pradžių įkurs Europos mokslinių tyrimų 
tarybą, kuri paskirs nepriklausomą Mokslo 
tarybą ir specialią įgyvendinimo struktūrą.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 47
I priedo skyriaus „Mokslo taryba“  1 dalis

Mokslo tarybą sudarys Europos mokslinės 
bendruomenės aukščiausio lygio atstovai, 
veikiantys individualiai ir nepriklausomai 
nuo pašalinių interesų. Jo narius paskirs 
Komisija pagal nepriklausomą skyrimo 
procedūrą.

Mokslo tarybą sudarys Europos mokslinės 
bendruomenės aukščiausio lygio atstovai, 
veikiantys individualiai ir nepriklausomai 
nuo pašalinių interesų. Jos narius paskirs 
Europos mokslinių tyrimų taryba pagal 
nepriklausomą skyrimo procedūrą.
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 48
I priedo skyriaus „Mokslo taryba“ 1 dalis

Mokslo tarybą sudarys Europos mokslinės 
bendruomenės aukščiausio lygio atstovai, 
veikiantys individualiai ir nepriklausomai 
nuo pašalinių interesų. Jo narius paskirs 
Komisija pagal nepriklausomą skyrimo 
procedūrą.

Mokslo tarybą sudarys Europos mokslinės 
bendruomenės aukščiausio lygio atstovai, 
veikiantys individualiai ir nepriklausomai 
nuo pašalinių interesų.  

Jos narius, remdamasi bendrais kriterijais 
(pvz., žinių tobulumo, disciplinų įvairovės, 
galimo indėlio, nepriklausomumo), kurie 
bus nustatyti bendro sprendimo procedūra 
priimamais Europos teisės aktais, atrinks 
mokslo bendruomenė, o paskirs Komisja.

Mokslo tarybos nariai turi būti pripažinti 
tarp jiems lygių kolegų ir jie turi būti laisvi 
nuo bet kokių interesų konfliktų.
Mokslo tarybos ir jos narių atskaitomybė 
turi būti pagrįsta elgesio kodeksu.
Mokslo tarybos nariai eina pareigas ne 
ilgiau kaip 4 metus ir gali būti vėl paskirti 
ne daugiau kaip dar vienai kadencijai. Kas 
dvejus metus keičiasi pusė Mokslo tarybos 
narių. Siekiant užtikrinti EMTT veiklos 
tęstinumą, pusė kadenciją baigiančių narių 
gali būti skiriama dar vieną kartą.
Mokslo taryba visiškai atsakys už 
sprendimų dėl finansuotinų mokslinių 
tyrimų tipo priėmimą ir užtikrins mokslinę 
veiklos kokybę. Be kitų užduočių, Mokslo 
taryba rengs metinę darbo programą, 
organizuos kolegų peržiūros procedūrą, 
vykdys stebėseną ir programos 
įgyvendinimo moksliniu aspektu kokybės 
kontrolę.

Or. fr
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Pagrindimas

Mokslo tarybos nariai privalo laikytis elgesio kodekso, kuris užtikrina jų nepriklausomumą. 
Narių kaita rotacijos būdu padės užtikrinti veiklos tęstinumą.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 49
I priedo skyriaus „Speciali įgyvendinimo struktūra“

Speciali įgyvendinimo struktūra bus 
atsakinga už visus programos 
administracinio įgyvendinimo ir vykdymo 
aspektus, kaip numatyta metinėje darbo 
programoje. Ji visų pirma vykdys vertinimo 
procedūras, tarpusavio vertinimą ir 
atrankos procesą vadovaudamasi Mokslo 
tarybos nustatytais principais ir užtikrins 
finansinį ir mokslinį subsidijų valdymą.

Mokslo tarybai padės laikini mokslo 
darbuotojai, kuriuos pagal skaidrią ir viešą 
tvarką atrinks Mokslo tarybos nariai.

EMTT administruos šiuo tikslu įdarbinti 
arba iš kitų ES institucijų perkelti 
darbuotojai, EMTT valdymas bus tik 
administracinio pobūdžio siekiant užtikrinti 
stabilumą ir tęstinumą, kurie būtini 
siekiant veiksmingai valdyti.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad Mokslo taryba pati atrinktų savo darbuotojus pagal skaidrią ir viešą procedūrą.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 50
I priedo skyriaus „Speciali įgyvendinimo struktūra“ 1a dalis (nauja)

Įgyvendinimo struktūra reguliariai 
atsiskaitys Mokslo tarybai.
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 51
I priedo skyrius „Konsultacijų grupė“ (naujas) (po skyriaus „Speciali įgyvendinimo 

struktūra“)

Konsultacijų grupė
Konsultacijų grupę sudaro Europos mokslo 
bendruomenės nariai, ypač tie, kurie 
prisidėjo prie EMTT ir Identifikavimo 
komiteto veiklos, ribotas Europos 
Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento 
atstovų skaičius bei moterų interesus 
mokslo ir mokslinių tyrimų srityje 
remiantis atstovas. Konsultacijų grupė 
padeda Mokslo tarybai jos veikloje ir viešai 
remia EMTT interesus. Grupė, siekdama 
gauti informacijos apie EMTT veiklą, bent 
kartą per metus susitinka su Mokslo taryba.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi EMTT veiklos principų, būtina sukurti Konsultacijų 
grupę, sudarytą iš Europos mokslo bendruomenės narių, ypač prisidėjusių prie EMTT ir 
Identifikavimo komiteto veiklos, ir iš riboto Tarybos, Komisijos ir Parlamento narių 
skaičiaus. Ji būtų naudinga tarpininkė tarp EMTT, Europos institucijų, mokslo bendruomenės 
ir visuomenės.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 52
I priedo skyrius „Europos Komisijos vaidmuo“

Europos Komisija veiks kaip EMTT 
savarankiškumo ir integralumo laiduotoja. 
Jos atsakomybės už programos 

Europos Komisija veiks kaip EMTT 
savarankiškumo ir integralumo laiduotoja. Ji 
atsakys už EMTT veiklos stebėseną tik 
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įgyvendinimą sritis – užtikrinti, kad 
programa būtų įgyvendinama pagal pirmiau 
nurodytus mokslinius tikslus ir mokslinės 
kompetencijos reikalavimus, apibrėžtus 
nepriklausomai veikiančios Mokslo tarybos.
Visų pirma Komisija:

atitikties Sąjungos teisei ir normoms 
požiūriu. Nustačiusi, kad darbo programa 
neatitinka Bendrijos nuostatų, Komisija 
viešai paskelbia neatitikimo priežastis.

• Įkurs specialią įgyvendinimo 
struktūrą ir paves jai užduotis bei 
atsakomybę.
• Priims darbo programą ir Mokslo 
tarybos pareikštas nuomones apie 
įgyvendinimo metodologiją.
• Užtikrins, kad paraiškos būtų 
atrinktos ir projektai finansuojami 
remiantis tik jų eiliškumu, sudarytu po 
tarpusavio vertinimo; bet kokiam po 
tarpusavio vertinimo sudaryto eiliškumo 
koregavimui turi aiškiai pritarti Mokslo 
komitetas.
• Reguliariai informuos programos 
komitetą apie programos įgyvendinimą.
• Tarybai ir Parlamentui teiks metinę 
ataskaitą apie EMTT veiklą.

Komisija Tarybai ir Parlamentui teikia
metinę ataskaitą apie EMTT veiklą.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 53
I priedo skyrius „Europos Komisijos vaidmuo“ 5a įtrauka  (nauja)

• Susitarusi su Mokslo taryba skirs 
specialiosios įgyvendinimo struktūros 
vadovą ir valdantįjį personalą.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 54
I priedo antraštės „Etiniai aspektai“ 1 dalis
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Vykdant šią specialiąją programą ir atliekant 
joje numatytą mokslinių tyrimų veiklą, 
reikia laikytis pagrindinių etikos principų. 
Šie principai, inter alia, apima ES 
pagrindinių teisių chartijoje numatytus 
principus, įskaitant žmogiškojo orumo ir 
žmogaus gyvybės apsaugą, asmens duomenų 
ir privatumo apsaugą, gyvūnų ir aplinkos 
apsaugą pagal Bendrijos teisę ir 
paskutiniąsias atitinkamų tarptautinių 
konvencijų bei elgesio kodeksų versijas, 
pavyzdžiui Helsinkio deklaraciją, Europos 
Tarybos žmogaus teisių ir biomedicinos 
konvenciją, pasirašytą 1997 m. balandžio 4 
d. Ovjede, ir jos papildomus protokolus, JT 
Vaiko teisių konvenciją, UNESCO priimtą 
Visuotinę žmogaus genomo ir žmogaus 
teisių deklaraciją, JT Biologinio ir toksinio 
ginklo konvenciją (BTGK) Tarptautinę 
augalų genetinių išteklių maistui ir žemės 
ūkiui sutartį bei atitinkamas Pasaulinės 
sveikatos organizacijos (PSO) rezoliucijas.

Vykdant šią specialiąją programą ir atliekant 
joje numatytą mokslinių tyrimų veiklą, 
reikia laikytis pagrindinių etikos principų. 
Šie principai, inter alia, apima ES 
pagrindinių teisių chartijoje numatytus 
principus, įskaitant žmogiškojo orumo ir 
žmogaus gyvybės apsaugą, asmens duomenų 
ir privatumo apsaugą, gyvūnų ir aplinkos 
apsaugą pagal Bendrijos teisę ir atitinkamas 
tarptautines konvencijas bei elgesio kodeksų 
versijas, pavyzdžiui Helsinkio deklaraciją, 
Europos Tarybos žmogaus teisių ir 
biomedicinos konvenciją, pasirašytą 1997 m. 
balandžio 4 d. Ovjede, ir jos papildomus 
protokolus, JT Vaiko teisių konvenciją, 
UNESCO priimtą Visuotinę žmogaus 
genomo ir žmogaus teisių deklaraciją, JT 
Biologinio ir toksinio ginklo konvenciją 
(BTGK) Tarptautinę augalų genetinių 
išteklių maistui ir žemės ūkiui sutartį bei 
atitinkamas Pasaulinės sveikatos 
organizacijos (PSO) rezoliucijas, Europos 
Parlamento 2005 m. kovo 10 d. rezoliuciją 
dėl prekybos žmogaus gemalinėmis 
ląstelėmis1 ir 2005 m. spalio 26 d. 
rezoliuciją dėl biotechnologinių išradimų 
patentabilumo2 ir šalyse, kuriose šiuo metu 
vykdomi minėti mokslinių tyrimų projektai, 
galiojančius įstatymus ir tvarką.
________________ 
1Priimti tekstai, P6_TA(2005)0074.
2Priimti tekstai, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 55
I priedo antraštės „Etiniai aspektai“ 2 dalis

Taip pat bus atsižvelgta į Europos patarėjų 
grupės etinių biotechnologijos padarinių 
klausimais (1991–1997 m.) ir Europos 
mokslo ir naujų technologijų etikos grupės 
(nuo 1998 m.) nuomones.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pakeitimas 56
I priedo antraštės „Etiniai aspektai“ 2 dalis

Taip pat bus atsižvelgta į Europos patarėjų 
grupės etinių biotechnologijos padarinių 
klausimais (1991–1997 m.) ir Europos 
mokslo ir naujų technologijų etikos grupės 
(nuo 1998 m.) nuomones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė vienu atžvilgiu per daug netiksli, ypač reikia įtraukti ataskaitos 
teikimo Parlamentui pareigą.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pakeitimas 57
I priedo antraštės „Etiniai aspektai“ 3 dalis

Laikydamiesi subsidiarumo principo ir 
atsižvelgdami į Europoje egzistuojančius 
požiūrių skirtumus, mokslinių tyrimų 
projektų dalyviai privalo vadovautis teisės 
aktais ir etikos taisyklėmis, galiojančiomis 
šalyse, kuriose bus vykdomi moksliniai 
tyrimai. Bet kokiu atveju taikomos 
nacionalinės nuostatos, ir jokie moksliniai 
tyrimai, uždrausti kurioje nors valstybėje 
narėje ar kitoje šalyje, nebus finansuojami 
iš Bendrijos lėšų toje valstybėje narėje ar 
šalyje.

Laikydamiesi subsidiarumo principo ir 
atsižvelgdami į Europoje egzistuojančius 
požiūrių skirtumus, mokslinių tyrimų 
projektų dalyviai privalo vadovautis teisės 
aktais ir etikos taisyklėmis, galiojančiomis 
šalyse, kuriose bus vykdomi moksliniai 
tyrimai.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė vienu atžvilgiu per daug netiksli, ypač reikia įtraukti ataskaitos 
teikimo Parlamentui pareigą.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pakeitimas 58
I priedo antraštės „Etiniai aspektai“ 4 dalis

Tam tikrais atvejais mokslinių tyrimų 
projektų įgyvendintojai, prieš pradėdami 
MTTP veiklą, privalo prašyti atitinkamų 
nacionalinių ar vietinių etikos komitetų 
pritarimo. Taip pat Komisija sistemingai 
atliks pasiūlymų, kurie susiję su etikos 
požiūriu jautriais klausimais arba kuriuose 
nebuvo tinkamai atsižvelgta į tokius 
klausimus, etinį persvarstymą. Tam tikrais 
atvejais etinis persvarstymas gali būti 
atliekamas projekto įgyvendinimo metu.

Su etiniu požiūriu kebliais klausimais 
susijusius mokslinių tyrimų projektus, pvz., 
žmonių DNR tyrimus, žmonių, dėl 
informacijos trūkumo negalinčių duoti 
sąmoningo sutikimo, tyrimus ir tyrimus, 
per kuriuos kenčia stuburiniai gyvūnai, 
įgyvendinantys arba juose dalyvaujantys 
asmenys prieš pradėdami MTTP veiklą 
privalo prašyti atitinkamų nacionalinių ar 
vietinių etikos komitetų pritarimo. Komisija 
taip pat sistemingai etiniu požiūriu 
apsvarstys projektus. Tam tikrais atvejais 
etinis persvarstymas gali būti atliekamas 
projekto įgyvendinimo metu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė vienu atžvilgiu per daug netiksli, ypač reikia įtraukti ataskaitos 
teikimo Parlamentui pareigą.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pakeitimas 59
I priedo antraštės „Etiniai aspektai“ 5 dalis

Remiantis šio sprendimo 4 straipsnio 3 
dalimi visose valstybėse narėse uždrausta 
mokslinių tyrimų veikla nebus 
finansuojama.

Komisija kasmet praneš Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie savo veiklą 
šioje srityje. Be to, Komisija teiks Europos 
Parlamentui ir Tarybai jų prašomą 
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informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė vienu atžvilgiu per daug netiksli, ypač reikia įtraukti ataskaitos 
teikimo Parlamentui pareigą.


