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Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 17
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Įdarbinant mokslo darbuotojus iš 
užsienio (iš valstybių narių ar trečiųjų 
šalių), turėtų būti stengiamasi pritaikyti 
formalias ir finansines įdarbinimo sąlygas 
atsižvelgiant į Bendrijos pirmumo principą. 
Iš trečiųjų šalių įdarbinamiems mokslo 
darbuotojams neturėtų būti sudaromos 
palankesnės sąlygos, palyginti su tomis, 
kurios mokslo darbuotojams iš naujųjų 
valstybių narių taikomos pagal laikinąsias 
nuostatas, reglamentuojančias laisvą darbo 
jėgos judėjimą. 

Or. pl

Pagrindimas

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos nuostatų 



PE 374.087v01-00 2/36 AM\614623LT.doc

LT

skirtumų, esančių tarp valstybių narių, mažinimas labai padės didinti mokslo darbuotojų 
judumą ir su tuo susijusią naudą. Stengiantis palengvinti judumą turėtų būti skiriamas 
dėmesys ne tik mokslo darbuotojams, bet ir jų šeimoms.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 18
11 konstatuojamoji dalis

(11) Reikėtų imtis atitinkamų priemonių 
siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui ir būtinų veiksmų susigrąžinti 
prarastas lėšas, kurios buvo neteisingai 
išmokėtos ar panaudotos, remiantis 2002 m. 
birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, 
EURATOMAS) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento, 2002 m. gruodžio 23 
d. Komisijos reglamentu (EB, 
EURATOMAS) Nr. 2342/2002, nustatančiu 
išsamias finansinio reglamento 
įgyvendinimo taisykles, ir visais vėlesniais 
pakeitimais; 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentu (EB, EURATOMAS) Nr. 
2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių 
interesų apsaugos, 1996 m. lapkričio 11 d. 
Tarybos reglamentu (EB, EURATOMAS) 
Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant 
apsaugoti Europos Bendrijų finansinius 
interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų.

(11) Reikėtų imtis atitinkamų priemonių 
siekiant stebėti, pirma, skiriamų subsidijų 
veiksmingumą ir, antra, tokių lėšų 
panaudojimo veiksmingumą, užkirsti kelią 
pažeidimams ir sukčiavimui ir imtis būtinų 
veiksmų susigrąžinti prarastas lėšas, kurios 
buvo neteisingai išmokėtos ar panaudotos,
remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamentu (EB, EURATOMAS) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento, 2002 m. gruodžio 23 d. 
Komisijos reglamentu (EB, EURATOMAS) 
Nr. 2342/2002, nustatančiu išsamias 
finansinio reglamento įgyvendinimo 
taisykles, ir visais vėlesniais pakeitimais; 
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu 
(EB, EURATOMAS) Nr. 2988/95 dėl 
Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos, 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentu (EB, EURATOMAS) Nr. 
2185/96 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant 
apsaugoti Europos Bendrijų finansinius 
interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų.

Or. fr

Pagrindimas

Nuo to momento, kai skiriamos valstybės lėšos, turi būti stebima, kaip – veiksmingai ar ne –
tokius asignavimus naudoja gavėjai.
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Pakeitimą pateikė Pakeitimą pateikė Alyn Smith Green/Efa frakcijos vardu

Pakeitimas 19
13 konstatuojamoji dalis

(13) Įgyvendinant šią programą reikia skirti 
pakankamą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, taip pat inter alia darbo 
sąlygoms, samdos procedūrų skaidrumui ir 
kilimui tarnyboje, kiek tai susiję su mokslo 
darbuotojais, nusamdytais projektams ir 
programoms, finansuojamoms pagal šią 
programą, šiam tikslui 2005 m. kovo 11 d. 
Komisijos rekomendacija dėl Europos 
mokslininkų chartijos ir dėl mokslininkų 
priėmimo į darbą elgesio kodekso suteikia 
orientacinį pagrindą.

(13) Įgyvendinant šią programą reikia skirti 
pakankamą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, taip pat inter alia darbo 
sąlygoms, priemonėms, skirtoms suderinti 
profesinį ir šeimos gyvenimą (pvz., ne visas 
mokslinio bendradarbio etatas), samdos 
procedūrų skaidrumui ir kilimui tarnyboje, 
kiek tai susiję su mokslo darbuotojais, 
nusamdytais projektams ir programoms, 
finansuojamoms pagal šią programą, šiam 
tikslui 2005 m. kovo 11 d. Komisijos 
rekomendacija dėl Europos mokslininkų 
chartijos ir dėl mokslininkų priėmimo į 
darbą elgesio kodekso suteikia orientacinį 
pagrindą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 20
14 konstatuojamoji dalis

(14) Ši programa atitinka ir remia 
žmogiškųjų išteklių Europos mokslinių 
tyrimų ir plėtros (MTP) srityje tolesnį 
integruotos strategijos įgyvendinimą ir 
plėtrą, remiantis „Mobilumo strategija 
EMTE“ ir „Mokslininkai Europos mokslinių 
tyrimų erdvėje: viena profesija, daugialypės 
karjeros“, taip pat joje atsižvelgiama į 2005 
m. balandžio 18 d. Tarybos išvadas dėl 
žmogiškųjų išteklių MTP srityje.

(14) Ši programa atitinka ir remia 
žmogiškųjų išteklių Europos mokslinių 
tyrimų ir plėtros (MTP) srityje tolesnį 
integruotos strategijos įgyvendinimą ir 
plėtrą, remiantis „Mobilumo strategija 
EMTE“ ir „Mokslininkai Europos mokslinių 
tyrimų erdvėje: viena profesija, daugialypės 
karjeros“, taip pat joje atsižvelgiama į 2005 
m. balandžio 18 d. Tarybos išvadas dėl 
žmogiškųjų išteklių MTP srityje.

Siekiant sukurti tikrą Europos mokslinių 
tyrimų erdvę, valstybės narės raginamos 
taikyti Europos mokslininkų chartiją ir 
Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio 
kodeksą.

Or. it
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Pagrindimas

Europos mokslininkų chartija ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksas – būtinos 
priemonės siekiant skatinti visapusišką mokslo darbuotojų judumą.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 21
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Specialiąja programa „Žmonės“ 
siekiama Europoje ir kokybės, ir kiekybės 
požiūriais didinti su moksliniais tyrimais ir 
taikomąja veikla susijusį žmogiškąjį 
potencialą. Labai svarbu, kad moksliniai 
tyrimai būtų pripažįstami ir skatinami kaip 
viena iš profesinės karjeros krypčių, 
sukuriant jų naują statusą atitinkančių 
paskatų. Tai padėtų išlaikyti kompetenciją 
fundamentaliųjų tyrimų srityje, natūraliai 
plėtoti technologijų tyrimus ir labai 
paskatintų Europos mokslo darbuotojų 
judumą Europoje ir už jos ribų. Be to, tai 
padėtų sudaryti palankias sąlygas siekiant 
pritraukti geriausius užsienio mokslo 
darbuotojus, kad jie atliktų savo mokslinius 
tyrimus Europoje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 22
2 straipsnio 1 dalis

Specialiąja programa „Žmonės“ remiama 
veikla, kokybiškai ir kiekybiškai stiprinanti 
žmogiškųjų išteklių potencialą Europos 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
srityje. Mokslo darbuotojų karjeros plėtrą ir 
mokymąsi remianti veikla pagal vadinamąją 
Marie Curie programą bus sustiprinta 
daugiau dėmesio skiriant pagrindiniams
įgūdžių tobulinimo ir karjeros plėtros 
aspektams ir stiprinant ryšius su 
nacionalinėmis sistemomis.

Specialiąja programa „Žmonės“ remiama 
veikla, kokybiškai ir kiekybiškai stiprinanti 
žmogiškųjų išteklių potencialą Europos 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
srityje. Mokslo darbuotojų karjeros plėtrą ir 
mokymąsi remianti veikla pagal vadinamąją 
Marie Curie programą bus sutelkta į
pagrindinius įgūdžių tobulinimo ir karjeros 
plėtros aspektus ir glaudesnius ryšius su 
nacionalinėmis sistemomis.
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Or. es

Pagrindimas

Turima mintyje ne „sustiprinti“ veiklą pagal vadinamąją Marie Curie programą, o sutelkti ją 
į kvalifikacijos kėlimą ir karjeros plėtrą.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 23
4 straipsnio 1 dalis

1. Visa mokslinių tyrimų veikla pagal šią 
specialiąją programą turi būti vykdoma 
laikantis pagrindinių etikos principų. 

1. Visa mokslinių tyrimų veikla pagal šią 
specialiąją programą turi būti vykdoma 
laikantis pagrindinių etikos principų. 
Embrionų ir embrionų kamieninių ląstelių 
tyrimų projektai nebus finansuojami, 
kadangi tam tikrose valstybėse narėse jie 
draudžiami dėl priežasčių, grindžiamų 
pagrindinių žmogaus teisių argumentais ir 
konstituciniais principais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Herbert Reul ir Jan Christian Ehler

Pakeitimas 24
4 straipsnio 2 dalis

2. Pagal šią programą nefinansuojami šių 
sričių moksliniai tyrimai:

2. Etikos požiūriu jautrių mokslinių tyrimų 
projektų atveju, dalyviai, prieš pradėdami 
įgyvendinti savo projektus, gauna 
nacionalinių arba vietos etikos komisijų 
pritarimą arba leidimą. Be to, Komisija 
sistemingai vertina tokius projektus ir 
kasmet teikia ataskaitas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Ypatingomis 
aplinkybėmis projekto etinis įvertinimas 
gali būti atliekamas po to, kai projektas 
pradėtas įgyvendinti. 

– moksliniai tyrimai, kurių tikslas –
klonuoti žmones reprodukciniais tikslais,
– moksliniai tyrimai, skirti žmogaus 
genetiniam paveldui pakeisti, kai šie 
pakeitimai gali tapti paveldimi,
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– moksliniai tyrimai, skirti žmogaus 
embrionams kurti, kai jų tikslas – tik atlikti 
mokslinius tyrimus ar įsigyti kamieninių 
ląstelių, įskaitant 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.

Amendment by Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli ir Paul Rübig

Pakeitimas 25
4 straipsnio 2 dalis

2. Pagal šią programą nefinansuojami šių
sričių moksliniai tyrimai:

2. Pagal šią programą nefinansuojamos šios
mokslinių tyrimų sritys:

– moksliniai tyrimai, kurių tikslas –
klonuoti žmones reprodukciniais tikslais,

– žmogaus embrionams klonuoti skirti
moksliniai tyrimai,

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

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

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

– mokslinių tyrimų veikla, skirta žmogaus 
embrionams kurti tik mokslinių tyrimų 
tikslais arba siekiant sukurti kamieninių
ląstelių ir atlikti mokslinių tyrimų veiklą, 
kurios metu naudojamos tokių embrionų 
ląstelės, ir
– mokslinių tyrimų veikla, kurios metu 
sunaikinami žmogaus embrionai arba 
naudojamos žmogaus embrionų 
kamieninės ląstelės.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 26
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Pagal šią programą nefinansuojami:
– 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, ypač 
moters, kūnas neturėtų būti naudojamas 
komercijos tikslais.
Nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
finansuojami neaiškūs moksliniai tyrimai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Herbert Reul ir Jan Christian Ehler

Pakeitimas 27
4 straipsnio 3 dalis

3. Pagal šią programą nefinansuojami šie
moksliniai tyrimai:

3. Pagal šią programą nefinansuojami šių
sričių moksliniai tyrimai:

– moksliniai tyrimai, uždrausti visose 
valstybėse narėse,

– žmogaus embrionams klonuoti skirti
moksliniai tyrimai,

– moksliniai tyrimai, numatyti vykdyti 
valstybėje narėje, kurioje tokie tyrimai 
uždrausti.

– žmogaus genetiniam paveldui pakeisti 
skirti moksliniai tyrimai, dėl kurių tokie 
pakeitimai gali tapti paveldimi,
– 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 
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ląstelės, ir
– mokslinių tyrimų projektai, kurie 
tiesiogiai arba netiesiogiai lemia žmogaus 
embrionų sunaikinimą.
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 Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan Christian 
Ehler ir Paul Rübig

Pakeitimas 28
4 straipsnio 3 dalis

3. Pagal šią programą nefinansuojami šie 
moksliniai tyrimai:

3. Kai technologija yra prieštaringa etiniu 
požiūriu (pvz., tyrimai naudojant embrionų 
kamienines ląsteles ir atliekamus in vitro
apvaisinimo embrionus, klausimai, 
kylantys dėl genetinių duomenų naudojimo 
nesamų terapijos rūšių 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 nesukuriant papildomų 
embrionų, genetiniai bandymai, susiję su 
terapija.

– moksliniai tyrimai, uždrausti visose 
valstybėse narėse,
– moksliniai tyrimai, numatyti vykdyti 
valstybėje narėje, kurioje tokie tyrimai 
uždrausti.
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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 29
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

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 30
4 straipsnio 3 dalies 2 įtrauka

– moksliniai tyrimai, numatyti vykdyti 
valstybėje narėje, kurioje tokie 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.

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 31
6 straipsnio 1 dalis

1. Komisija parengia specialiosios 
programos įgyvendinimo darbo programą, 
kurioje išsamiau išdėstomi priede nurodyti 
tikslai bei moksliniai ir technologiniai 
prioritetai, taip pat atskiroms temoms, pagal 

1. Komisija parengia specialiosios 
programos įgyvendinimo darbo programą, 
kurioje išsamiau išdėstomi priede nurodyti 
tikslai bei veikla, taip pat atskiriems
veiksmams, pagal kuriuos kviečiama teikti 
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kurias kviečiama teikti paraiškas, taikomos 
finansavimo schemos ir įgyvendinimo 
grafikas.

paraiškas, taikomos finansavimo schemos ir 
įgyvendinimo grafikas.

Or. es

Pagrindimas

Finansuotina veikla ir veiksmai turėtų būti nurodyti kartu su tikslais.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 32
6 straipsnio 1 dalis

1. Komisija parengia specialiosios 
programos įgyvendinimo darbo programą, 
kurioje išsamiau išdėstomi priede nurodyti 
tikslai bei moksliniai ir technologiniai 
prioritetai, taip pat atskiroms temoms, pagal 
kurias kviečiama teikti paraiškas, taikomos 
finansavimo schemos ir įgyvendinimo 
grafikas.

1. Komisija parengia specialiosios 
programos įgyvendinimo darbo programą, 
kurioje išsamiau išdėstomi priede nurodyti 
tikslai bei moksliniai ir technologiniai 
prioritetai, taip pat atskiroms temoms, pagal 
kurias kviečiama teikti paraiškas, taikomos 
finansavimo schemos ir įgyvendinimo 
grafikas. Šia darbo programa taip pat turi 
būti siekiama supaprastinti procedūras 
paramai pagal Septintąją pagrindų 
programą gauti ir skatinti skleisti 
informaciją apie veiklą, vykdomą pagal šią 
Pagrindų programą.   

Or. fr

Pagrindimas

Geresnis informavimas ir supaprastintos procedūros paramai pagal Septintąją pagrindų 
programą gauti padės siekti norimų tikslų.  

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 33
6 straipsnio 2 dalis

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
atitinkamą mokslinių tyrimų veiklą, kurią 
atlieka valstybės narės, asocijuotos šalys ir 
Europos bei tarptautinės organizacijos. 
Prireikus ji atnaujinama.

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
atitinkamą mokslinių tyrimų, mokslo 
darbuotojų tobulinimo ir karjeros plėtros 
veiklą, kurią atlieka valstybės narės, 
asocijuotos šalys ir Europos bei tarptautinės 
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organizacijos, ir į teikiamą naudą Europai, 
poveikį pramonės konkurencingumui ir į 
santykį su kitomis Bendrijos politikos 
sritimis. Prireikus ji atnaujinama.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti mokslininkų tobulinimo ir karjeros plėtros svarbą ir taip pat 
atkreipti dėmesį į Bendrijos politikos sričių sąveiką. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 34
6 straipsnio 3 dalis

3. Darbo programoje bus apibrėžti 
kriterijai, kuriais remiantis bus vertinamos 
netiesioginės veiklos pagal finansavimo 
schemas paraiškos ir atrenkami projektai.
Remiantis tais kriterijais bus vertinami 
kokybiniai pareiškėjų (mokslo darbuotojų 
ar organizacijų) aspektai ir jų pažangos 
potencialas, tam tikrais atvejais įskaitant 
įgyvendinimo sugebėjimus, taip pat 
siūlomos veiklos kokybė mokymo ir (arba) 
žinių perdavimo mokslinių tyrimų srityje 
atžvilgiu; siūlomos veiklos kuriama 
pridėtinė vertė Bendrijai ir formuojamasis 
poveikis, atsižvelgiant į tai, kaip ši veikla 
prisideda prie šios specialiosios programos 
ir darbo programos tikslų įgyvendinimo. 
Šie kriterijai, visi svertiniai koeficientai ir 
reikalaujamas balų skaičius gali būti 
tiksliau apibrėžti ar papildyti darbo 
programoje.

3. Bus vertinamos netiesioginės veiklos 
pagal finansavimo schemas paraiškos ir 
atrenkami projektai, atsižvelgiant į šiuos 
principus:

– mokslinę ir (arba) technologinę 
kompetenciją;
– santykį su specialiosios programos 
tikslais;
– pareiškėjų (mokslo darbuotojų ar 
organizacijų) kokybinius aspektus ir 
įgyvendinimo sugebėjimus bei jų pažangos 
potencialą;  
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– siūlomos veiklos kokybę siekiant mokymo 
ir (arba) žinių perdavimo tikslų mokslinių 
tyrimų srityje.  
Atsižvelgiant į tai, darbo programoje 
nustatomi vertinimo ir atrankos kriterijai ir 
gali būti nurodyti kiti reikalavimai, 
svertiniai koeficientai ir reikalaujamas balų 
skaičius. 

Or. es

Pagrindimas

Geresnis atrankos principų apibrėžimas.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 35
6 straipsnio 4 dalis

4. Darbo programoje gali būti nurodyta: 4. Darbo programoje gali būti nurodytos 
Europos bendrovės, gaunančios lėšas 
narystės mokesčio forma;

a) organizacijos, gaunančios lėšas narystės 
mokesčio forma;

b) parama veiklai, kurią vykdo specialų 
statusą turintys juridiniai subjektai.

Or. es

Pagrindimas

Visos organizacijos turėtų turėti vienodas galimybes konkuruoti vienodomis sąlygomis. 
Siekiant šio tikslo, a pastraipoje turėtų būti nurodyti tik Europos bendrovės statusą turintys 
subjektai, o b pastraipą reikėtų išbraukti.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 36
7 straipsnio 2 dalis

2. 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta procedūra 
taikoma priimant 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą darbo programą.

2. 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta valdymo 
procedūra taikoma priimant 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytą darbo programą.
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Or. es

Pagrindimas

Programos valdymą reglamentuoja 8 straipsnyje nustatytos sąlygos. Jei tai nebus aiškiai 
nurodyta, galėtų kilti nesusipratimų dėl programos procedūrų. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 37
7 straipsnio 3 dalis

3. MTTP veiklai, kurios metu naudojami 
žmogaus embrionai ir žmogaus embrioninės 
kamieninės ląstelės, taikoma 8 straipsnio 3 
dalyje numatyta tvarka.

3. MTTP veiklai, kurios metu naudojami 
žmogaus embrionai ir žmogaus embrioninės 
kamieninės ląstelės, taikoma 8 straipsnio 3 
dalyje numatyta reguliavimo tvarka.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant išvengti painiavos, apibūdinamos įvairios 8 straipsnyje nustatytos procedūros.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 38
8 straipsnio 2 dalis

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, 
taikoma Sprendimo 1999/468/EB 4 
straipsnyje nustatyta valdymo procedūra ir 
laikomasi jo 7 straipsnio 3 dalies nuostatų.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 
straipsniai.

Or. es

Pagrindimas

Taikymo sritis yra ne tik valdymo procedūra, bet visas minėtų straipsnių turinys.   

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 39
8 straipsnio 4 dalis

4. Laikotarpis, numatytas Sprendimo 
1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje, yra du 

4. Laikotarpis, numatytas Sprendimo 
1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 
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mėnesiai. straipsnio 6 dalyje, yra du mėnesiai.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, 
nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 40
8a straipsnis (naujas)

8a straipsnis
Komisija atlieka nepriklausomą pagal šią 
Specialiąją programą vykdomos veiklos 
stebėseną, vertinimą ir peržiūrą, nustatytą 
Pagrindų programą (2007–2013) 
įsteigiančio sprendimo 8 straipsnyje.   

Or. es

Pagrindimas

Naujas straipsnis numatytas siekiant nustatyti Komisijos vaidmenį atliekant stebėseną ir 
peržiūrą. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 41
Priedo dalies „Įvadas“ 2 dalis

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 
tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos yra pagrindiniai visos Marie Curie 

Turi būti atsižvelgiama į Europos 
mokslininkų chartijoje ir Mokslininkų 
priėmimo į darbą elgesio kodekse 
nurodytas rekomendacijas programoje, kuri
bus įgyvendinama nuolat investuojant į 
žmones, daugiausia pagal nuoseklią Marie 
Curie programą, siekiant ugdyti mokslo 
darbuotojų gebėjimus ir kompetenciją visais 
jų karjeros etapais, nuo pradinių mokymų 
mokslinių tyrimų srityje iki karjeros plėtros 
ir mokymosi visą gyvenimą. Mobilumas, 
tiek tarptautinis, tiek tarp sektorių, taip pat 
skirtinguose sektoriuose ir skirtingose šalyse 
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programos elementai. įgytos patirties pripažinimas ir tinkamos 
darbo sąlygos yra pagrindiniai visos Marie 
Curie programos elementai. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 42
Priedo dalies „Įvadas“ 2 dalis

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 
tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos yra pagrindiniai visos Marie Curie 
programos elementai.

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 
tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos yra pagrindiniai visos Marie Curie 
programos elementai.

Siekiant skatinti mokslininkų judumą 
Europos Sąjungoje, būtina imtis priemonių 
suderinti mokslininkams taikytiną 
mokesčių tvarką.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant sukurti tikrą Europos mokslinių tyrimų rinką ir skatinti mokslininkų judumą, turi būti 
sudarytos tam būtinos minimalios sąlygos. Nepriimtina, kad Europos mokslininkams taikoma 
skirtinga mokesčių tvarka. Atėjo laikas rimtai pradėti spręsti šią problemą ir realiai suderinti 
mokslininkams taikomus mokesčius.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 43
Priedo dalies „Įvadas“ 2 dalis

Ši programa bus įgyvendinama nuolat Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
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investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 
tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos yra pagrindiniai visos Marie Curie 
programos elementai.

investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 
tarp sektorių, yra svarbiausias šios 
programos elementas; taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos yra pagrindiniai visos Marie Curie 
programos elementai.

Or. es

Pagrindimas

Nors judumas yra svarbus Pagrindų programos ir visų susijusių programų elementas, tačiau 
ir specialiajai programai „Žmonės“ jis yra itin reikšmingas. 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 44
Priedo dalies „Įvadas“ 3 dalis

Marie Curie programa yra atvira visoms 
Sutartyje numatytoms mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros sritims. Mokslinių 
tyrimų sritį laisvai pasirenka pareiškėjai. 
Nepaisant to, siekiant reaguoti į kintančius 
Europos reikalavimus mokslininkų rengimo, 
mobilumo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, paliekama galimybė imtis 
tam tikros veiklos pagal programą, 
pavyzdžiui, susijusios su mokslinėmis 
disciplinomis ir technologijų sritimis, 
dalyvaujančiais regionais, mokslo tyrimo 
organizacijų tipais ir mokslo darbuotojais. 
Taip pat galimi bendri kvietimai teikti 
paraiškas, susiję su kitomis Pagrindų 
programos dalimis.

Marie Curie programa yra atvira visoms 
Sutartyje numatytoms mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros sritims. Mokslinių 
tyrimų sritį laisvai pasirenka pareiškėjai. 
Nepaisant to, ypatingas dėmesys bus 
skiriamas tiems projektams, kurie padėtų 
skatinti tvariąją raidą, naujoves ar stiprinti 
sveikatą ir siekiant reaguoti į kintančius 
Europos reikalavimus mokslininkų rengimo, 
mobilumo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, paliekama galimybė imtis 
tam tikros veiklos pagal programą, 
pavyzdžiui, susijusios su mokslinėmis 
disciplinomis ir technologijų sritimis, 
dalyvaujančiais regionais, mokslo tyrimo 
organizacijų tipais ir mokslo darbuotojais. 
Taip pat galimi bendri kvietimai teikti 
paraiškas, susiję su kitomis Pagrindų 
programos dalimis.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pakeitimas savaime suprantamas atsižvelgiant į Lisabonos tikslus. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 45
Priedo dalies „Įvadas“ 3a dalis (nauja)

Turint mintyje mokslininkų rengimą ir 
šioje programoje nurodytus veiksmus bei 
tikslus, taip pat bus atsižvelgiama į 
informaciją pradedantiesiems 
mokslininkams ir į pirmaisiais studijų 
universitete metais teikiamą informaciją. 
Siekiant užtikrinti, kad būsimieji 
mokslininkai gautų aukščiausios kokybės 
išsilavinimą, jiems turėtų būti teikiama 
informacija jau ankstyvuoju studijų etapu, 
kad jie būtų skatinami nukreipti savo 
karjerą mokslinių tyrimų ir konkrečių 
specializuotų mokslinių sričių, kuriose dėl 
informacijos stokos šiuo metu trūksta 
mokslininkų kryptimi.     

Or. es

Pagrindimas

Būsimiesiems mokslininkams turi būti suteikta informacija apie karjeros galimybes. Taip jie 
bus skatinami pasirinkti konkrečias sritis, pvz., branduolinės energijos mokslinius tyrimus, 
kurie šiuo metu  turi blogą reputaciją ir todėl trūksta šios srities mokslininkų.

Pakeitimą pateikė Alyn Smith Green/Efa frakcijos vardu

Pakeitimas 46
Priedo dalies „Įvadas“ 3a pastraipa (nauja)

Marijos Curie programa plačiai vertinama 
kaip geriausia Pagrindų programos dalis. 
Ji buvo labai sėkminga. Tačiau paraiškų 
perteklius stabdė Marijos Curie programą, 
o tai paveikė mokslinių tyrimų 
bendruomenę ir ypač verslo bendruomenę.

Or. en
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Pagrindimas

Parlamentas turėtų pabrėžti, kad Marie Curie programa buvo sėkminga Pagrindų programos 
dalis ir tai rodo paraiškų perteklius.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 47
Priedo dalies „Įvadas“ 3b pastraipa (nauja)

Taip pat labai svarbu tai, kad programoje 
gali dalyvauti įvairaus dydžio ir skirtingoms 
mokslinių tyrimų sritims ypatingą dėmesį 
skiriančios švietimo ir mokslinių tyrimų 
institucijos. Bus parengta priemonių tvirtai 
mokslinei tiriamajai aplinkai skatinti ir 
tam, kad programa būtų atvira mažesnių 
švietimo institucijų tinklams, o taip pat 
didelėms ir stambioms institucijoms. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad šalys, suinteresuotos pasiūlytomis priemonėmis, gali būti ir 
mažesnių universitetų, kurių mokslinių tyrimų sritis siauresnė, tinklai, ir dideli, monolitiniai 
universitetai.  Priešingu atveju atsiranda grėsmė, kad struktūra, pagrįsta prielaida, jog 
didelės ir tradicinės institucijos yra natūrali akademinės bendruomenės dalis, atmes daug 
mokslo darbuotojų, dirbančių smulkesniuose universitetuose, tačiau dažnai aktyviai 
dalyvaujančių tarptautinėje veikloje.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 48
Priedo dalies „Įvadas“ 3c pastraipa (nauja)

Marijos Curie programa bus parengta taip, 
kad ja vienodai galėtų naudotis visos 
valstybės narės. To siekiant bus 
persvarstytas koregavimo koeficientas ir su 
valstybėmis narėmis bus aptartas 
priemonių apmokestinimas.

Or. en
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Pagrindimas

Požiūris į Marijos Curie stipendijas iš esmės yra teigiamas, bet yra reiškiamos ir nuomonės 
dėl koregavimo koeficiento nustatant stipendijos dydį skirtingose valstybėse narėse, taip pat 
dėl valstybių narių taikomų apmokestinimo taisyklių, dėl kurių Marijos Curie programos 
vykdymo sąlygos labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse ir tai neleidžia pritraukti 
kvalifikuotus mokslinius darbuotojus. Net jei pastaroji problema nėra Sąjungos 
kompetencijoje, ji turėtų būti dialogo tarp Komisijos ir valstybių narių objektas.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 49
Priedo dalies „Įvadas“ 3d pastraipa (nauja)

Paramą taip pat galima būtų skirti darbo 
vietoms steigti doktorantūros studijas 
baigusiems mokslo darbuotojams iš 
naujųjų valstybių narių, kad jie galėtų 
dalyvauti jau įsteigtų mokslinių tyrimų 
grupių darbe kitose valstybėse narėse. 

Or. en

Pagrindimas

Integravimo priemonės, skirtos visapusiškam naujųjų valstybių narių dalyvavimui visuose 
Sąjungos sektoriuose remti, žinoma, turėtų būti išplėstos, įtraukiant ir mokslinius tyrimus.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 50
Priedo dalies „Įvadas“ 4 pastraipa

Manoma, kad aktyvus įmonių, įskaitant 
MVĮ, dalyvavimas sukuria svarbią pridėtinę 
vertę programai. Visa Marie Curie programa 
yra skatinamas aktyvesnis pramonės ir 
akademinės bendruomenės 
bendradarbiavimas mokslo darbuotojų 
rengimo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, tačiau tam tikra veikla yra 
specialiai skirta pramonės ir akademinės 
bendruomenės sąsajoms ir partnerystei.

Manoma, kad aktyvus įmonių, įskaitant 
MVĮ, dalyvavimas sukuria svarbią pridėtinę 
vertę programai. Visa Marie Curie programa 
yra skatinamas aktyvesnis įvairių įmonių, 
pramonės ir akademinės bendruomenės 
bendradarbiavimas mokslo darbuotojų 
rengimo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, tačiau tam tikra veikla yra 
specialiai skirta pramonės ir akademinės 
bendruomenės sąsajoms ir partnerystei.

Or. fr
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Pagrindimas

Bendradarbiavimas tarp įmonių taip pat gali būti teigiamas veiksnys skatinant mokslinį 
tiriamąjį darbą.  

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 51
Priedo dalies „Įvadas“ 4 pastraipa

Manoma, kad aktyvus įmonių, įskaitant 
MVĮ, dalyvavimas sukuria svarbią pridėtinę 
vertę programai. Visa Marie Curie programa 
yra skatinamas aktyvesnis pramonės ir 
akademinės bendruomenės 
bendradarbiavimas mokslo darbuotojų 
rengimo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, tačiau tam tikra veikla yra 
specialiai skirta pramonės ir akademinės 
bendruomenės sąsajoms ir partnerystei.

Manoma, kad aktyvus įmonių, įskaitant 
MVĮ, dalyvavimas sukuria svarbią pridėtinę 
vertę programai. Visa Marie Curie programa 
yra skatinamas aktyvesnis pramonės 
(suprantant pramonę plačiai, t. y. pvz., 
paslaugų ir žinių bendroves) ir akademinės 
bendruomenės bendradarbiavimas mokslo 
darbuotojų rengimo, karjeros plėtros ir 
keitimosi žiniomis srityse, tačiau tam tikra 
veikla yra specialiai skirta pramonės ir 
akademinės bendruomenės sąsajoms ir 
partnerystei.

Or. en

Pagrindimas

Interpretuojant programą, terminas „pramonė“ gali būti klaidinantis. Būsimojo augimo 
galima tikėtis atsirandant daugiausia kituose sektoriuose, nei tradicinė pramonė. Tai turi 
atsispindėti programoje ir būtina, kad visos įmonės, kurioms reikia tvirtesnio 
bendradarbiavimo su mokslininkais, turėtų galimybę dalyvauti vienodomis sąlygamis.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Pakeitimas 52
Priedo dalies „Įvadas“ 6 pastraipa

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 
(siekiama, kad dalyvautų bent 40 % moterų). 
Taip pat bus numatyti veiksmai, kuriais 
siekiama užtikrinti, kad mokslo darbuotojai 

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 
(siekiama, kad dalyvautų bent 40 % moterų). 
Taip pat bus numatyti veiksmai, kuriais 
siekiama užtikrinti, kad mokslo darbuotojai 
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išlaikytų tinkamą darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, ir padėti 
darbuotojams po pertraukos tęsti karjerą 
mokslinių tyrimų srityje. Be to, pagal šią 
programą prireikus bus svarstomi etiniai, 
socialiniai, teisiniai ir platesnio pobūdžio 
kultūriniai numatytų vykdyti mokslinių 
tyrimų ir jų galimo pritaikymo aspektai, taip 
pat mokslo ir technologijų plėtros bei 
numatymo socialinis ekonominis poveikis.

išlaikytų tinkamą darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, suteikiant tinkamų  
paskatų padėti jų šeimoms  ir padedant
darbuotojams po pertraukos tęsti karjerą 
mokslinių tyrimų srityje. Be to, pagal šią 
programą prireikus bus svarstomi etiniai, 
socialiniai, teisiniai ir platesnio pobūdžio 
kultūriniai numatytų vykdyti mokslinių 
tyrimų ir jų galimo pritaikymo aspektai, taip 
pat mokslo ir technologijų plėtros bei 
numatymo socialinis ekonominis poveikis.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti tai, kad svarbi socialinė mokslo darbuotojų šeimų apsauga, nes jų šeimos 
dažnai turi spręsti praktines problemas, pvz., sveikatos apsaugos ir savo vaikų švietimo 
(darželių, lopšelių it pan.).

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Pakeitimas 53
Priedo dalies „Įvadas“ 6 pastraipa

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 
(siekiama, kad dalyvautų bent 40 % moterų). 
Taip pat bus numatyti veiksmai, kuriais 
siekiama užtikrinti, kad mokslo darbuotojai 
išlaikytų tinkamą darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, ir padėti 
darbuotojams po pertraukos tęsti karjerą 
mokslinių tyrimų srityje. Be to, pagal šią 
programą prireikus bus svarstomi etiniai, 
socialiniai, teisiniai ir platesnio pobūdžio 
kultūriniai numatytų vykdyti mokslinių 
tyrimų ir jų galimo pritaikymo aspektai, taip 
pat mokslo ir technologijų plėtros bei 
numatymo socialinis ekonominis poveikis.

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 
(siekiama, kad dalyvautų bent 40 % moterų). 
Taip pat bus numatyti veiksmai, kuriais
siekiama panaikinti judumo kliūtis ir 
užtikrinti, kad mokslo darbuotojai išlaikytų 
tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą, ir padėti darbuotojams po 
pertraukos tęsti karjerą mokslinių tyrimų 
srityje. Be to, pagal šią programą prireikus 
bus svarstomi etiniai, socialiniai, teisiniai ir 
platesnio pobūdžio kultūriniai numatytų 
vykdyti mokslinių tyrimų ir jų galimo 
pritaikymo aspektai, taip pat mokslo ir 
technologijų plėtros bei numatymo socialinis 
ekonominis poveikis.

Or. it
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Pagrindimas

Vykdant veiklą pagal Marie Curie programą, turėtų būti galima apeiti visas kliūtis, 
apsunkinančias mokslinių darbuotojų gyvenimą užsienyje ir trukdančias jų darbui.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 54
Priedo dalies „Įvadas“ 7 pastraipa

Siekiant išnaudoti Europos galimybes tapti 
patrauklesne mokslo darbuotojams, Marie 
Curie programa bus susieta su kita veikla, 
vykdoma tiek pagal Bendrijos mokslinių 
tyrimų politiką, tiek pagal kitas Bendrijos 
politikos kryptis, pvz., švietimo, sanglaudos 
ir užimtumo. Tokias sąsajas bus siekiama 
sukurti ir nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.

Siekiant išnaudoti Europos galimybes tapti 
patrauklesne mokslo darbuotojams, Marie 
Curie programa bus susieta su kita veikla, 
vykdoma tiek pagal Bendrijos mokslinių 
tyrimų ir pažangos politiką, tiek pagal kitas 
Bendrijos politikos kryptis, susijusias, pvz., 
su švietimu, sanglauda ir užimtumu, 
informacine visuomene, plėtros politika 
arba Europos kaimynystės politika. Tokias 
sąsajas bus siekiama sukurti ir nacionaliniu 
bei tarptautiniu lygiais.

Or. pl

Pagrindimas

Būtina nurodyti pavyzdžius politikos sričių, kurių veiksmingumas ypač padidės dėl sąsąjų, 
atsirasiančių vykdant Marijos Curie programą (judumas ir ryšiai su intelektualais ir 
nuomone formuojančiu elitu).

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer in name of the Green/Efa Group

Pakeitimas 55
Priedo dalies „Etiniai aspektai“ 1 pastraipa

Vykdant šią specialiąją programą ir joje 
numatytą mokslinių tyrimų veiklą, reikia 
laikytis pagrindinių etikos principų. Tarp jų 
inter alia yra principai, išdėstyti ES 
pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant šiuos: 
Šie principai, inter alia, apima ES 
pagrindinių teisių chartijoje numatytus 
principus, įskaitant žmogiškojo orumo ir 
žmogaus gyvybės apsaugą, asmens duomenų 
ir privatumo apsaugą, taip pat gyvūnų ir 
aplinkos apsaugą pagal Bendrijos teisę ir 

Vykdant šią specialiąją programą ir joje 
numatytą mokslinių tyrimų veiklą, reikia 
laikytis pagrindinių etikos principų. Tarp jų, 
inter alia, yra principai, išdėstyti ES 
pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant šiuos:
Šie principai, inter alia, apima ES 
pagrindinių teisių chartijoje numatytus 
principus, įskaitant žmogiškojo orumo ir 
žmogaus gyvybės apsaugą, asmens duomenų 
ir privatumo apsaugą, taip pat gyvūnų ir 
aplinkos apsaugą pagal Bendrijos teisę ir 
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atitinkamas tarptautinių konvencijų, 
rekomendacijų bei elgesio kodeksų 
naujausias versijas, pavyzdžiui, Helsinkio 
deklaraciją, 1997 m. balandžio 4 d. Ovjede 
pasirašytą Europos Tarybos žmogaus teisių 
ir biomedicinos konvenciją ir jos 
papildomus protokolus, JT vaiko teisių 
konvenciją, UNESCO priimtą Visuotinę 
žmogaus genomo ir 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.

atitinkamas tarptautinių konvencijų, 
rekomendacijų bei elgesio kodeksų 
naujausias versijas, pavyzdžiui, Helsinkio 
deklaraciją, 1997 m. balandžio 4 d. Ovjede 
pasirašytą Europos Tarybos žmogaus teisių 
ir biomedicinos konvenciją ir jos 
papildomus protokolus, JT vaiko teisių 
konvenciją, UNESCO priimtą Visuotinę 
žmogaus genomo ir 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, 2005 m. 
kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją 
dėl prekybos gemalinėmis ląstelėmis1 ir 
2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją dėl biotechnologinių išradimų 
patentabilumo2, taip pat įstatymus ir 
reglamentus, galiojančius šalyse, kuriose 
atliekami aptariamieji moksliniai tyrimai.
_________________
1 OL C 320 E, 2005 12 15, p. 251.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer in name of the Green/Efa Group

Pakeitimas 56
Priedo dalies „Etiniai aspektai“ 2 pastraipa

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
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Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler ir Herbert Reul

Pakeitimas 57
Priedo dalies „Etiniai aspektai“ 2 pastraipa

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

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler ir Herbert Reul

Pakeitimas 58
Priedo dalies „Etiniai aspektai“ 3 pastraipa

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

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pakeitimas 59
Priedo dalies „Etiniai aspektai“ 4 pastraipa

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 

Mokslinių tyrimų projektų įgyvendintojai 
arba šių projektų dalyviai, jei minėti 
projektai susiję su etiškai kebliais 
klausimais, pvz., žmogaus DNR analize, 
tyrimais su žmonėmis, kurie negali duoti 
žinojimu pagrįsto sutikimo, tyrimais, 
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požiūriu jautriais klausimais arba kuriuose 
nebuvo tinkamai atsižvelgta į tokius 
klausimus, etinį persvarstymą. Tam tikrais 
atvejais etinis persvarstymas gali būti 
atliekamas projekto įgyvendinimo metu.

susijusiais su stuburinių gyvūnų 
kančiomis, ir  t. t., 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.

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pakeitimas 60
Priedo dalies „Etiniai aspektai“ 5 pastraipa

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

Komisija kasmet praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie savo veiklą 
šioje srityje. Be to, Komisija teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai prašomą  jų 
prašymus.

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 61
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ 8 pastraipa

Etikos, susijusios su mokslo ir technologijų 
plėtra, moksliniai tyrimai bus vykdomi pagal 
specialiosios programos „Pajėgumai“ dalį 
„Mokslas visuomenėje“.

Etikos, susijusios su mokslo ir technologijų 
plėtra, moksliniai tyrimai bus vykdomi pagal 
šios programos dalį „Mokslas visuomenėje“.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 62
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Pradinis mokslo 

darbuotojų mokymas“ 1a pastraipa (nauja)

Komisija imsis priemonių nagrinėti 
tolesnes asmenų, pradedančių karjerą 
mokslinių tyrimų srityje (kurie dar nėra 
nuolatinai įsidarbinę mokslinių tyrimų 
sektoriuje) ir baigusių mokslinio darbo 
stažuotes, dirbusių pagal trumpalaikes 
sutartis ar gavusių stipendijas, ypač Marie 
Curie stipendiją, galimybes įsidarbinti.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 63
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Pradinis mokslo 

darbuotojų mokymas“ 2 pastraipa

Ši veikla bus įgyvendinama remiant 
konkurso būdu atrinktus viena kitą 
papildančių organizacijų iš skirtingų šalių 
tinklus, užsiimančius mokymais mokslinių 
tyrimų srityje. Šie tinklai bus grindžiami 
bendra mokymo programa mokslinių 
tyrimų srityje, sudaryta reaguojant į aiškiai 
apibrėžtus mokymo poreikius tam tikrose 
mokslo ir technologijų srityse, tinkamai 
atsižvelgiant į tarpdisciplinines ir naujai 
atsirandančias viršdisciplinines sritis. Šiose 
mokymo programose daugiausia dėmesio 
bus skiriama mokslo darbuotojų profesinės 
kompetencijos mokslinių tyrimų srityje 
ugdymui ir vystymui jų karjeros pradžioje. 
Mokymai bus labiausiai orientuoti į mokslo 
ir technologijų žinių tobulinimą studijuojant 
atskirus projektus, taip pat bus pasitelkti 
mokymo moduliai, skirti kitiems svarbiems 
įgūdžiams ir kompetencijai ugdyti, pvz., 
tokiose srityse kaip mokslinių tyrimų 
projektų ir programų valdymas bei 
finansavimas, intelektinės nuosavybės teisės 

Ši veikla bus įgyvendinama remiant 
konkurso būdu atrinktus viena kitą 
papildančių organizacijų iš skirtingų šalių ar 
atskirų vietovių tinklus, užsiimančius 
mokymais mokslinių tyrimų srityje. Parama
bus teikiama atsižvelgiant į bendrą mokymo 
programą mokslinių tyrimų srityje, 
parengtą reaguojant į aiškiai apibrėžtus 
mokymo poreikius tam tikrose mokslo ir 
technologijų srityse, tinkamai atsižvelgiant į 
tarpdisciplinines ir naujai atsirandančias 
viršdisciplinines sritis. Šiose mokymo 
programose daugiausia dėmesio bus 
skiriama mokslo darbuotojų profesinės 
kompetencijos mokslinių tyrimų srityje 
ugdymui ir vystymui jų karjeros pradžioje. 
Mokymai bus labiausiai orientuoti į mokslo 
ir technologijų žinių tobulinimą studijuojant 
atskirus projektus, taip pat bus pasitelkti 
mokymo moduliai, skirti kitiems svarbiems 
įgūdžiams ir kompetencijai ugdyti, pvz., 
tokiose srityse kaip mokslinių tyrimų 
projektų ir programų valdymas bei 
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ir kiti mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimo būdai, verslumas, etiniai 
aspektai, bendravimas ir ryšiai su 
visuomene.

finansavimas, intelektinės nuosavybės teisės 
ir kiti mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimo būdai, verslumas, etiniai 
aspektai, bendravimas ir ryšiai su 
visuomene.

Or. en

Pagrindimas

Vietovėms, turinčioms didelių pajėgumų ir gebėjimų savo tyrimuose atskleisti europinį 
požiūrį, turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti kaip atskiroms vietovėms.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 64
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Pradinis mokslo 

darbuotojų mokymas“ 2 pastraipa

Ši veikla bus įgyvendinama remiant 
konkurso būdu atrinktus viena kitą 
papildančių organizacijų iš skirtingų šalių 
tinklus, užsiimančius mokymais mokslinių 
tyrimų srityje. Šie tinklai bus grindžiami 
bendra mokymo programa mokslinių tyrimų 
srityje, sudaryta reaguojant į aiškiai 
apibrėžtus mokymo poreikius tam tikrose 
mokslo ir technologijų srityse, tinkamai 
atsižvelgiant į tarpdisciplinines ir naujai 
atsirandančias viršdisciplinines sritis. Šiose 
mokymo programose daugiausia dėmesio 
bus skiriama mokslo darbuotojų profesinės 
kompetencijos mokslinių tyrimų srityje 
ugdymui ir vystymui jų karjeros pradžioje. 
Mokymai bus labiausiai orientuoti į mokslo 
ir technologijų žinių tobulinimą studijuojant 
atskirus projektus, taip pat bus pasitelkti 
mokymo moduliai, skirti kitiems svarbiems 
įgūdžiams ir kompetencijai ugdyti, pvz., 
tokiose srityse kaip mokslinių tyrimų 
projektų ir programų valdymas bei 
finansavimas, intelektinės nuosavybės teisės 
ir kiti mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimo būdai, verslumas, etiniai 
aspektai, bendravimas ir ryšiai su 
visuomene.

Ši veikla bus įgyvendinama remiant 
konkurso būdu atrinktus viena kitą 
papildančių organizacijų iš skirtingų šalių 
tinklus, įskaitant tarptautinius 
magistrantūros ir doktorantūros studijų 
tinklus, užsiimančius mokymais mokslinių 
tyrimų srityje. Šie tinklai bus grindžiami 
bendra mokymo programa mokslinių tyrimų 
srityje, sudaryta reaguojant į aiškiai 
apibrėžtus mokymo poreikius tam tikrose 
mokslo ir technologijų srityse, tinkamai 
atsižvelgiant į tarpdisciplinines ir naujai 
atsirandančias viršdisciplinines sritis. Šiose 
mokymo programose daugiausia dėmesio 
bus skiriama mokslo darbuotojų profesinės 
kompetencijos mokslinių tyrimų srityje 
ugdymui ir vystymui jų karjeros pradžioje. 
Mokymai bus labiausiai orientuoti į mokslo 
ir technologijų žinių tobulinimą studijuojant 
atskirus projektus, taip pat bus pasitelkti 
mokymo moduliai, skirti kitiems svarbiems 
įgūdžiams ir kompetencijai ugdyti, pvz., 
tokiose srityse kaip mokslinių tyrimų 
projektų ir programų valdymas bei 
finansavimas, intelektinės nuosavybės teisės 
ir kiti mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimo būdai, verslumas, etiniai 
aspektai, bendravimas ir ryšiai su 
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visuomene.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 65
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Pradinis mokslo 

darbuotojų mokymas“ 5 pastraipos 2a punktas (naujas)

- galimybę įsteigti universitetuose laikinus 
etatus įmonėse dirbantiems mokslo 
darbuotojams; siekiant sustiprinti 
akademikų ir verslininkų 
bendradarbiavimą bei perduoti žinias;

Or. en

Pagrindimas

Tai padidintų mokslo darbuotojų mobilumą pereinant iš pramonės ar verslo į mokslo įstaigas 
ir atvirkščiai bei pagerinti keitimąsi žiniomis tarp mokslo ir promonės tyrėjų.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 66
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Mokymasis visą 

gyvenimą ir karjeros plėtra“ 1 pastraipa

Ši veikla skirta patyrusiems mokslo 
darbuotojams skirtinguose jų karjeros 
etapuose, ja siekiama skatinti atskirų 
darbuotojų profesinės kompetencijos 
įvairinimą ugdant tarpdisciplininius ir 
daugiadisciplininius gebėjimus arba įgyjant 
patirties įvairiuose sektoriuose. Veiklos 
tikslas – padėti mokslo darbuotojams siekti 
vadovaujančių pareigų ir (arba) sustiprinti jų 
gebėjimą eiti tokias pareigas, pvz., 
vyriausiojo tyrėjo, profesoriaus ar kitas 
aukštas pareigas švietimo įstaigose ar 
įmonėse. Bus siekiama padėti mokslo 
darbuotojams tęsti karjerą po pertraukos 
arba (iš naujo) įsitraukti į mokslinių tyrimų 

Ši veikla skirta mokslo darbuotojams 
skirtinguose jų karjeros etapuose, ja 
siekiama skatinti atskirų darbuotojų 
profesinės kompetencijos įvairinimą ugdant 
tarpdisciplininius ir daugiadisciplininius 
gebėjimus arba įgyjant patirties įvairiuose 
sektoriuose. Veiklos tikslas – padėti mokslo 
darbuotojams siekti vadovaujančių pareigų ir 
(arba) sustiprinti jų gebėjimą eiti tokias 
pareigas, pvz., vyriausiojo tyrėjo, 
profesoriaus ar kitas aukštas pareigas 
švietimo įstaigose ar įmonėse. Bus siekiama 
padėti mokslo darbuotojams tęsti karjerą po 
pertraukos arba (iš naujo) įsitraukti į 
mokslinių tyrimų veiklą valstybėse narėse ir 
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veiklą valstybėse narėse ir asocijuotosiose 
šalyse, taip pat grįžti dirbti į savo šalį įgijus 
patirties užsienyje.

asocijuotosiose šalyse, taip pat grįžti dirbti į 
savo šalį įgijus patirties užsienyje.

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg susiaurinus poreikį iškyla pavojus neįtraukti gabių jaunesnių mokslo darbuotojų, 
kurie siekia karjeros po doktorantūros studijų. Įgūdžiai ir patirtis atsiskleis atliekant atranką, 
taip sumažinant poreikį kodifikuoti. Taip pat nereikia nustatyti reikalavimų dėl  patirties metų 
skaičiaus, kai pakanka tik nurodyti, kad turi būti baigtos doktorantūros studijos.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 67
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Mokymasis visą 

gyvenimą ir karjeros plėtra“ 2 pastraipa

Ši veikla skirta mokslo darbuotojams,
turintiems mažiausiai 4 metų darbo visu 
etatu patirtį mokslinių tyrimų srityje.
Kadangi ši veikla orientuota į mokymąsi 
visą gyvenimą ir karjeros plėtrą, tikimasi, 
kad joje dalyvaus profesinės patirties 
turintys mokslo darbuotojai.

Ši veikla skirta mokslo darbuotojams, 
baigusiems doktorantūros studijas.

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg susiaurinus poreikį iškyla pavojus neįtraukti gabių jaunesnių mokslo darbuotojų, 
kurie siekia karjeros po doktorantūros studijų. Įgūdžiai ir patirtis atsiskleis atliekant atranką, 
taip sumažinant poreikį kodifikuoti. Taip pat nereikia nustatyti reikalavimų dėl  patirties metų 
skaičiaus, kai pakanka tik nurodyti, kad turi būti baigtos doktorantūros studijos.

Pakeitimą pateikė Alyn Smith Green/Efa frakcijos vardu

Pakeitimas 68
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ „Mokymasis visą gyvenimą ir 

karjeros plėtra“ 2 pastraipa

Ši veikla skirta mokslo darbuotojams, 
turintiems mažiausiai 4 metų darbo visu 
etatu patirtį mokslinių tyrimų srityje. 
Kadangi ši veikla orientuota į mokymąsi 

Ši veikla skirta mokslo darbuotojams, 
turintiems mažiausiai 4 metų darbo visu 
etatu ar ekvivalentiškos trukmės darbo 
patirtį mokslinių tyrimų srityje arba daktaro 
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visą gyvenimą ir karjeros plėtrą, tikimasi, 
kad joje dalyvaus profesinės patirties 
turintys mokslo darbuotojai.

laipsnį. Kadangi ši veikla orientuota į 
mokymąsi visą gyvenimą ir karjeros plėtrą, 
tikimasi, kad joje dalyvaus profesinės 
patirties turintys mokslo darbuotojai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 69
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Mokymasis visą 

gyvenimą ir karjeros plėtra“ 4 pastraipos 2 punktas

- kitos valstybės ar privačios įstaigos, 
įskaitant dideles mokslinių tyrimų 
organizacijas, kurios finansuoja ir valdo 
stipendijų programas, turėdamos oficialius 
įgaliojimus, arba kurios yra pripažintos 
valstybės valdžios institucijų, pavyzdžiui, 
valstybės valdžios institucijų pagal privatinę 
teisę įsteigtos agentūros, teikiančios 
viešąsias paslaugas, labdaros organizacijos ir 
kt.;

- kitos valstybės ar privačios įstaigos, 
įskaitant dideles mokslinių tyrimų 
organizacijas, kurios finansuoja ir valdo 
stipendijų programas, turėdamos oficialius 
įgaliojimus, arba kurios yra pripažintos 
valstybės valdžios institucijų, pavyzdžiui, 
valstybės valdžios institucijų pagal privatinę 
teisę įsteigtos agentūros, teikiančios 
viešąsias paslaugas, labdaros organizacijos, 
įmonės, bendradarbiaujančios su 
valstybinės valdžios institucijomis, ir kt.;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti suteikta galimybė tokioje bendro finansavimo programoje dalyvauti ir įmonėms, 
turinčioms tam tikslui lėšų ir noro. Tačiau joms negalima leisti turėti galios priimti 
sprendimus dėl pačios programos.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 70
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Mokymasis visą 

gyvenimą ir karjeros plėtra“ 4 pastraipos 3a punktas (naujas)

Grįžimo stipendijos: parama, skirta mokslo 
darbuotojams nuo jų nepriklausomos 
karjeros tyrimų srityje pradžios eiti svarbias 
nepriklausomas pareigas kilmės valstybėje 
narėje.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 71
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Pramonės ir mokslo 

įstaigų sąsajos ir partnerystė“ 1 pastraipa

Šia veikla siekiama pradėti ir skatinti aktyvų 
viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų ir 
privačių komercinių įmonių, ypač VMĮ, 
bendradarbiavimą, kuris būtų grindžiamas 
ilgalaikėmis bendradarbiavimo 
programomis, atveriančiomis dideles 
keitimosi žiniomis galimybes ir 
skatinančiomis abiejų sektorių skirtingos 
kultūrinės aplinkos bei reikalingų įgūdžių
abipusį supratimą.

Šia veikla siekiama pradėti ir skatinti aktyvų 
viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų ir 
privačių komercinių įmonių, ypač VMĮ, 
bendradarbiavimą, kuris būtų grindžiamas 
ilgalaikėmis bendradarbiavimo 
programomis, atveriančiomis dideles 
keitimosi žiniomis galimybes ir 
skatinančiomis abiejų sektorių skirtingos 
kultūrinės aplinkos bei reikalingų įgūdžių 
abipusį supratimą. Veikla bus skirta 
neapriboti dalyvaujančių mokslo 
darbuotojų mobilumo, t.y. nustatant 
apribojimus tyrimų rezultatų skelbimui ar 
įsidarbinimui tam tikrose organizacijose.

Or. en

Pagrindimas

Didinant pramonės ir mokslo įstaigų atstovų bendradarbiavimą, iš anksto reikia išspręsti 
intelektinės nuosavybės klausimus. ES lėšos turėtų būti naudojamos tam, kad ES stiprėtų kaip 
visuma; todėl turėtų būti numatyta, kad bendradarbiavimo susitarimais neturi būti nustatomi 
mobilumo apribojimai, pavyzdžiui, vadinamieji karantino laikotarpiai, būsimų pareigų 
užėmimas ar tyrimų rezultatų paskelbimas.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 72
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Pramonės ir mokslo 

įstaigų sąsajos ir partnerystė“ 2 pastraipa

Veikla bus lanksčiai įgyvendinama
pasitelkus bendradarbiavimo programas, 
kuriose dalyvautų bent dviejų valstybių 
narių ar asocijuotųjų šalių organizacijos iš 
abiejų sektorių, remiant bendradarbiavimą 
žmogiškųjų išteklių srityje. Bendrijos 
parama bus teikiama vienu ar keliais iš šių 
būdų:

Veikla bus lanksčiai įgyvendinama
atsižvelgiant į esamos pramonės ir mokslo 
įstaigų partnerystės visoje Europos 
Sąjungoje patirtį bei pasitelkus 
bendradarbiavimo programas, kuriose 
dalyvautų bent dviejų valstybių narių ar 
asocijuotųjų šalių organizacijos iš abiejų 
sektorių, remiant bendradarbiavimą 
žmogiškųjų išteklių srityje. Bendrijos 
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parama bus teikiama vienu ar keliais iš šių 
būdų:

Or. en

Pagrindimas

Daugelis universitetų jau turi tvirtus ryšius su pramonės ir verslo atstovais. Ši patirtis, t. y. 
patirtis, susijusi su tam tikrų gebėjimų ir taisyklių  intelektinės nuosavybės teisių klausimaus 
poreikiu, turėtų būti pagrindas būsimiems veiksmams.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 73
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Pramonės ir mokslo 

įstaigų sąsajos ir partnerystė“ 2 pastraipos 3a punktas (naujas)

- veikla, skirta stiprinti regioninių 
mokslinius tyrimus atliekančių 
organizacijų grupių plėtrą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbi priemonė stiprinant mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą mažose ir vidutinėse 
įmonėse yra sąmoningos pastangos tų regionų, kuriuose šalia universitetų yra regioninių 
organizacijų grupių. Neretai į grupes orientuota strategija gali būti sėkmingesnė nei 
tradicinis požiūris, orientuotas į atskiras mažas firmas. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 74
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Tarptautinis matmuo“ 1 

pastraipa

Pripažįstant, kad tarptautinis matmuo yra 
vienas iš pagrindinių aspektų Europos MTP 
žmogiškųjų išteklių srityje, šiam aspektui 
plėtoti skirta kryptinga veikla apima tiek 
Europos mokslo darbuotojų karjeros plėtros 
klausimus, tiek ir tarptautinio mokslo 
darbuotojų bendradarbiavimo stiprinimą.

Pripažįstant, kad tarptautinis matmuo yra 
vienas iš pagrindinių aspektų Europos MTP 
žmogiškųjų išteklių srityje, šiam aspektui 
plėtoti skirta kryptinga veikla apima tiek 
Europos mokslo darbuotojų karjeros plėtros 
klausimus, tiek ir tarptautinio mokslo 
darbuotojų bendradarbiavimo stiprinimą 
nacionaliniu ar regioniniu lygiu.

Or. fr
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Pagrindimas

Pasiūlymas dėl mobilumo programų bendro finansavimo gali turėti išlyginamąjį poveikį, 
suteikiant galimybę atsižvelgti į skirtingus karjerą pradedančių ir patyrusių mokslo 
darbuotojų poreikius. Regionai yra pagrindiniai veiksniai mokslo darbuotojų judėjimo 
procese, ir todėl juos reikėtų paminėti šiame kontekste. 

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 75
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Tarptautinis matmuo“ 2 

pastraipos i punktas

i) pagal mokymosi visą gyvenimą ir 
kompetencijos įvairinimo programas skiriant 
tarptautines stipendijas išvykstantiems 
patyrusiems mokslo darbuotojams, kad jie 
įgytų naujų įgūdžių ir žinių, numatant 
privalomą jų grįžimą;

i) pagal mokymosi visą gyvenimą ir 
kompetencijos įvairinimo programas skiriant 
tarptautines stipendijas išvykstantiems 
patyrusiems mokslo darbuotojams, kad jie 
įgytų naujų įgūdžių ir žinių, numatant 
privalomą jų grįžimą į Europos Sąjungą.
Mokslo darbuotojams, kurie negali sugrįžti 
į savo kilmės instituciją, gali būti 
suteikiama vienerių metų atlyginimo 
parama;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti institucijų domėjimąsi programa, joms turi būti taikomi realūs reikalavimai. 
Nepateisinama reikalauti, kad universitetai dar kartą įdarbintų mokslo darbuotoją, kuris ilgai 
buvo užsienyje, net jei ir pagal stipendijų programą. Pagrindinis dalykas yra tas, kad mokslo 
darbuotojai, gavę įgūdžių, turėtų sugrįžti į Europą. Jei jie grįžtų į kitą instituciją, šis tikslas
būtų pasiektas.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Pakeitimas 76
Priedo dalies „Etniniai aspektai“ skyriaus „Veiklos sritys“ poskyrio „Tarptautinis matmuo“ 2 

pastraipos i punktas

i) pagal mokymosi visą gyvenimą ir 
kompetencijos įvairinimo programas skiriant 
tarptautines stipendijas išvykstantiems 
patyrusiems mokslo darbuotojams, kad jie 
įgytų naujų įgūdžių ir žinių, numatant 
privalomą jų grįžimą;

i) pagal mokymosi visą gyvenimą ir 
kompetencijos įvairinimo programas skiriant 
tarptautines stipendijas išvykstantiems 
patyrusiems mokslo darbuotojams, kad jie 
įgytų naujų įgūdžių ir žinių, numatant 
privalomą jų grįžimą į Europos Sąjungą;
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Or. it

Pagrindimas

Mokslo darbuotojai neturi būti nustatyta pareiga grįžti į savo šalį, bet, prieš grįžtant namo, 
jiems turi būti suteikta galimybė toliau dirbti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.


