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Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Pajėgumai“, kuria 
įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.)

Pasiūlymas dėl sprendimo (KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 5
4 konstatuojamoji dalis

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

(4) 7-oji pagrindų programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse vykdomą veiklą ir 
valstybių narių veiklą, kurią jos vykdo 
dalyvaudamos Europos tarpvalstybinėse 
mokslinių tyrimų organizacijose, taip pat 
kitą Bendrijos veiklą, kurios reikia 
strateginėms pastangoms įgyvendinti 
Lisabonos tikslus, visų pirma ja vykdant 
greta veiklos, susijusios su struktūriniais 
fondais, žemės ūkiu, švietimu, mokymu, 
konkurencija ir inovacijomis, pramone, 
sveikata, vartotojų apsauga, užimtumu, 
energija, transportu ir aplinka.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą su pasiūlymais dėl 7-osios Pagrindų programos ir kitų 
specialiųjų programų, būtina paminėti tarpvyriausybinius mokslinius tyrimus. Moksliniai 
tyrimai, vykdomi valstybių narių joms dalyvaujant tarpvyriausybinėse organizacijose stiprina 
Europos mokslinius tyrimus pasauliniu lygmeniu.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 6
2 straipsnio 1 dalies f punktas

f) tarptautinio bendradarbiavimo 
horizontaliajai veiklai,

(f) nuosekliai mokslinių tyrimų politikos 
plėtrai,
(fa) tarptautinio bendradarbiavimo veiklai,

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkrepiti dėmesį į tarpvalstybinių mokslinių tyrimų paramą Europos 
lygmeniu. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer Green/efa frakcijos vardu

Pakeitimas 7
4 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. Nefinansuojami 
embrionų ir embrionų kamieninių ląstelių 
tyrimų projektai, kadangi kai kuriose 
valstybėse narėse jie draudžiami remiantis 
argumentais, susijusiais su pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis ir konstituciniais 
principais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Pakeitimas 8
4 straipsnio 2 ir 3 dalys
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2. Pagal šią programą nefinansuojamos 
šios mokslinių tyrimų sritys:

2. Etikos požiūriu jautrių mokslinių tyrimų 
projektų atvejais dalyviai, prieš pradėdami 
vykdyti projektus, turi gauti nacionalinių 
arba vietos etikos komisijų pritarimą arba 
leidimą. Be to, Komisija sistemingai tikrina 
tokius projektus ir kasmet teikia ataskaitas 
Tarybai ir Europos Parlamentui. 
Ypatingomis aplinkybėmis projekto etinė 
patikra gali būti atliekama jį įgyvendinant. 

- 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.
3. Pagal šią programą nefinansuojami šie 
moksliniai tyrimai: 

3. Pagal šią programą nefinansuojami šių 
sričių moksliniai tyrimai:

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

- žmogaus embrionų klonavimo mokslinių 
tyrimų veikla;
- moksliniai tyrimai, skirti žmogaus 
genetiniam paveldui pakeisti, kai šie 
pakeitimai gali būti paveldimi;
- mokslinių tyrimų veikla, kuria siekiama 
sukurti žmogaus embrionus vien tik tyrimų 
tikslais arba kamieninių ląstelių įsigijimo 
tikslais, ir mokslinių tyrimų veikla, kurioje 
naudojamos tokių embrionų ląstelės;
- mokslinių tyrimų veikla, kurios metu 
tiesiogiai arba netiesiogiai sunaikinami 
žmogaus embrionai.
Atliekant embrionų kamieninių ląstelių 
mokslinius tyrimus naudojamasi 
Nacionalinio sveikatos instituto patirtimi ir 
finansavimas skiriamas tik iki 2001 m. 
rugpjūčio mėn. sukurtų embrionų 
kamieninių ląstelių linijų moksliniams 
tyrimams.

Or. en
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(Parlamento pakeitimų 3 dalies 2 įtrauka atitinka Komisijos pasiūlymo 2 dalies 2 įtrauką.)

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 9
4 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,

– žmogaus genetiniam paveldui pakeisti 
skirti moksliniai tyrimai, dėl kurių tokie 
pakeitimai gali tapti 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, kuria siekiama 
sukurti žmogaus embrionus vien tik tyrimų 
tikslais arba kamieninių ląstelių įsigijimo
tikslais, ir mokslinių tyrimų veikla, kurioje 
naudojamos tokių embrionų ląstelės.
– 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.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer Green/efa frakcijos vardu

Pakeitimas 10
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

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

Or. en

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

Pakeitimas 11
4 straipsnio 3 dalis

3. Pagal šią programą nefinansuojami šie 
moksliniai tyrimai:

3. Kai technologija yra prieštaringa etiniu 
požiūriu (pvz., tyrimai su embrionų 
kamieninėmis ląstelėmis, su  in vitro
apvaisinimo būdu išaugintais papildomais 
embrionais, klausimai, kylantys dėl 
genetinių duomenų naudojimo nesamų 
terapijų atvejais), pirmenybė teikiama 
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. 
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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 Green/efa frakcijos vardu

Pakeitimas 12
4 straipsnio 3 dalies 1 a 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 Green/efa frakcijos vardu

Pakeitimas 13
4 straipsnio 3 dalies 2 įtrauka

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

– mokslinių tyrimų projektai, kurie 
nesuderinami su subsidiarumo principu, 
žmogaus orumo vertybėmis ir principu, 
pagal kurį žmogaus, ypač moters, kūno 
negalima naudoti komerciniaios tikslais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 14
5 straipsnio 3 dalis

3. Šios specialiosios programos IV priede 
pateikta bendro nacionalinių mokslinių 
tyrimų programų įgyvendinimo iniciatyva, 
kuriai turėtų būti taikomas atskiras 
sprendimas remiantis Sutarties 169 

3. Šios specialiosios programos IV priede 
pateikta galima bendro nacionalinių 
mokslinių tyrimų programų įgyvendinimo 
iniciatyva, kuriai turėtų būti taikomas 
atskiras sprendimas remiantis Sutarties 169 
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straipsniu. straipsniu.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas akivaizdus. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 15
6 straipsnio 2 dalis

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
tiesiogiai susijusią mokslinių tyrimų veiklą, 
kurią vykdo valstybės narės, asocijuotosios 
valstybės bei Europos ir tarptautinės 
organizacijos. Prireikus ji atnaujinama.

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
tiesiogiai susijusią mokslinių tyrimų veiklą, 
kurią vykdo valstybės narės, asocijuotosios 
valstybės bei Europos ir tarptautinės 
organizacijos ir į pridėtinės vertės Europoje 
kūrimą, poveikį pramonės
konkurencingumui ir į santykį su kitomis 
Bendrijos politikos sritimis. Prireikus ji 
atnaujinama.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į žiaurią konkurenciją pramonėje reikėtų atkreipti dėmesį į pridėtinę vertę 
Europai ir Bendrijos politikos svarbą.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 16
6 straipsnio 2 dalis

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
tiesiogiai susijusią mokslinių tyrimų veiklą, 
kurią vykdo valstybės narės, asocijuotosios 
valstybės bei Europos ir tarptautinės 
organizacijos. Prireikus ji atnaujinama.

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
tiesiogiai susijusią mokslinių tyrimų veiklą, 
kurią vykdo valstybės narės, asocijuotosios 
valstybės bei Europos ir tarptautinės 
organizacijos, siekdamos padidinti sąveiką 
su tokia veikla. Prireikus ji atnaujinama.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant sukurti nuoseklią Europos mokslinių tyrimų erdvę (angl. ERA), Darbo programoje 
turi būti skatinama sinergija su vykdoma mokslinių tyrimų veikla, o ne tik atsižvelgta į juos. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 17
6 straipsnio 3 dalis

3. Darbo programoje bus apibrėžti 
kriterijai, kuriais remiantis bus vertinamos 
netiesioginės veiklos pagal finansavimo 
schemas paraiškos ir atrenkami projektai. 
Bus vadovaujamasi šiais kriterijais: 
kompetencija, poveikis ir įgyvendinimas;
darbo programoje gali būti tiksliau apibrėžti 
reikalavimai, svertiniai koeficientai, 
reikalaujamas balų skaičius, arba ji gali būti 
papildyta kitais reikalavimais.

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

– mokslinė ir (arba) technologinė 
kompetencija;
– aktualumas siekiant specialiosios 
programos tikslų;
- galimas projektų rezultatų vystymo, 
sklaidos ir naudojimo poveikis;
- įgyvendinimo ir valdymo kokybė ir 
veiksmingumas.
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

Siekiant veiksmingai įgyvendinti priemones pagal specialiąją programa, turi būti pateiktas 
išsamesnis atrankos principų apibrėžimas.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 18
6 straipsnio 4 dalis
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4. Darbo programoje gali būti nustatyta: 4. Darbo programoje gali būti nurodytos 
Europos organizacijos, 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 konkuruoti vienodomis sąlygomis ir turėti lygias galimybes. Todėl 
4 dalyje turi būti paminėtos tik „Europos organizacijų“ tipo bendrovės, todėl b) punktas 
išbraukiamas.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 19
7 straipsnio 2 dalis

2. 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
taikoma patvirtinant:

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

a) 6 straipsnio 1 dalyje minimos darbo 
programos;

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

b) bet kokio II priede pateikto sumos 
orientacinio paskirstymo pakeitimo.

b) tvirtinant lėšas:

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

Or. en

(Parlamento pakeitimų bb) punktas atitinka Komisijos pasiūlymo b) punktą.)

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 20
7 straipsnio 2 dalis

2. 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
taikoma patvirtinant: 

2. 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta valdymo
tvarka taikoma patvirtinant:

a) 6 straipsnio 1 dalyje minimos darbo 
programos;

a) 6 straipsnio 1 dalyje minimą darbo 
programą, įskaitant priemones, kuriomis 
bus naudojamasi atsižvelgiant į prioritetus, 
bet kokius vėlesnius koregavimus, kvietimų 
teikti paraiškas turinį ir nustatytus 
taikytinus atrankos ir vertinimo kriterijus;

b) bet kokio II priede pateikto sumos 
orientacinio paskirstymo pakeitimo.

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

ba) MTTP veiklos finansavimą, jei 
numatomas Bendrijos įnašas pagal šią 
programą yra 0,6 mln. eurų ar didesnis;
bb) sprendimus dėl ERA-NET ir ERA-NET 
PLUS programų finansavimo;
bc) sutartį tarp Komisijos ir Europos 
investicijų banko dėl Rizikos dalijimosi 
finansinės priemonės.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti išlaikytos dabartinės valdymo komiteto funkcijos, kadangi programos sėkmingam 
įgyvendinimui būtina, kad valstybės jaustųsi kaip partnerės, ir kad visos priemonės būtų 
atitinkamai stebimos, atsižvelgiant į tai, kad jos papildys veiksmus, vykdomus skirtingose 
valstybėse.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 21
8 straipsnio 2 dalis

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

Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas savaime aiškus.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 22
8a straipsnis (naujas)

8a straipsnis
Komisija užtikrina nepriklausomą veiklos, 
vykdomos pagal specialiąją programą, 
stebėseną, vertinimą ir patikrą, numatytus 
sprendimo dėl Septintosios pagrindų 
programos 7 straipsnyje.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti taikomos Septintosios pagrindų programos gairės siekiant užtikrinti pagal 
specialiąją programą vykdomų veiksmų stebėseną ir kontrolę.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 23
I Priedo paantraštės „Įvadas“ 1 dalies 5 pastraipa

– Suartinant mokslą ir visuomenę, kad 
mokslas ir technologijos būtų harmoningai 
integruoti į Europos visuomenę; and

– Suartinant mokslą ir visuomenę, kad 
mokslas ir technologijos būtų harmoningai 
integruoti į Europos visuomenę. Įgalinant 
ES, šalių ar regionų informacijos biurus 
teikti MVĮ, pramonės ir akademinėms 
institucijoms visą reikalingą informaciją 
apie Pagrindų programą, Konkurencijos ir 
naujovių pagrindų programą ir 
struktūrinius fondus; ir

Or. en
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Pagrindimas

Informacijos biurams reikia teikti informaciją ir nurodymus, pagal kuriuos jie gali teikti 
paslaugas MVĮ, pramonei ir akademinėms institucijoms, turint mintyje finansavimo šaltinių 
papildomumą.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 24
I Priedo paantraštės „Įvadas“ 1 dalies 5 ir 6 įtraukos ir 2 dalis

– Suartinant mokslą ir visuomenę, kad 
mokslas ir technologijos būtų harmoningai 
integruoti į Europos visuomenę; ir

– Suartinant mokslą ir visuomenę, kad 
mokslas ir technologijos būtų harmoningai 
integruoti į Europos visuomenę; ir
– nuosekliai mokslinių tyrimų politikos 
plėtrai remti; ir

– imantis horizontaliųjų veiksmų ir 
priemonių tarptautiniam bendradarbiavimui 
remti.

– imantis veiksmų ir priemonių 
tarptautiniam bendradarbiavimui remti.

Pagal šią specialiąją programą taip pat bus 
remiama mokslinių tyrimų politikos 
nuosekli plėtra.

Or. es

Pagrindimas

Reikiėtų skirti ypatingą dėmesį mokslinių tyrimų politikai ir užtikrinti, kad ji nuosekliai 
įgyvendinama. Šiuo tikslu siūlomaįtraukti naują punktą.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 25
I Priedo paantraštės „Įvadas“ 1 dalies 6 įtrauka

– Imantis horizontaliųjų veiksmų ir 
priemonių tarptautiniam bendradarbiavimui 
remti. 

– Imantis horizontaliųjų veiksmų ir 
priemonių tarptautiniam, įskaitant 
tarpvalstybinį ir tarpregioninį, 
bendradarbiavimui remti.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybiniam ir tarpregioniniam bendradarbiavimui turi būti taikomas tas pats 
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principas, kuris galioja tarptautiniam bendradarbiavimui.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 26
I Priedo paantaštės „Įvadas“ 4 pastraipa

Šioje specialiojoje programoje gali būti 
imamasi ne Bendrijos programų 
koordinavimo veiksmų pagal ERA-NET 
schemą, taip pat Bendrija gali dalyvauti 
bendrai įgyvendinamose nacionalinėse 
mokslinių tyrimų programose (Sutarties 169 
straipsnis), kaip nurodyta specialiojoje 
programoje „Bendradarbiavimas“.

Šioje specialiojoje programoje gali būti 
imamasi ne Bendrijos programų 
koordinavimo veiksmų pagal ERA-NET 
schemą, taip pat Bendrija gali dalyvauti 
bendrai įgyvendinamose nacionalinėse 
mokslinių tyrimų programose (Sutarties 169 
straipsnis), kaip nurodyta specialiojoje 
programoje „Bendradarbiavimas“. Šia veikla 
taip pat bus didinamas Pagrindų 
programos ir veiklos, atliekamos pasitelkus 
tarpvyriausybines struktūras, tarpusavio 
papildomumas ir sąsaja.

Or. en

Pagrindimas

Europos lygmeniu valstybės narės plėtoja ir naudojasi geriausia pasaulyje infrastruktūra, 
dalyvaudamos Europos tarpvyriausybinėse organizacijose. Mokslinių tyrimų infrastruktūra 
padeda kurti aiškią pridėtinę vertę Europos mokslinių tyrimų atžvilgiu, todėl į ją turi būti 
atsižvelgta.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 27
I Priedo paantraštės „Įvadas“ dalies 5a dalis (nauja)

Šioje pagrindų programos dalyje 
numatoma papildomai  stiprinti Europos 
universitetus, t.y. įstaigas, kurioms tenka 
pagrindinis vaidmuo atliekant 
aktualiausius mokslinius ir technologinius 
tyrimus, ir sukurti Europos mokslinių 
tyrimų erdvę.

Or. xm
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(Šiuo pakeitimu keičiamas Jerzy Buzek pateiktas Pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų 
programos pakeitimas 1138.)

Pagrindimas

Tai, kad universitetams atitinka pagrindinis vaidmuo, akivaizdu ir nereikalauja pagrindimo. 
Pati Komisija tai pripažino kelis kartus ir pateikė komunikatą dėl universitetų vaidmens žinių 
Europoje (KOM(2003)0058), kuriame teigiama, kad „Europos Sąjungai... reikia klestinčio 
universitetų pasaulio“ ir kad „siekiant optimizuoti procesus, būtinus žinių visuomenei kurti, 
Europai reikia aukščiausios kompetencijos universitetų. Jame taip pat išdėstomas poreikis 
stiprinti universitetų vaidmenį siekiant pagerinti jų konkurencingumą lyginant su 
pažangiausiomis šalimis už ES ribų. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, Europos universitetų 
vaidmuo pagrindų programoje turi būti aiškiai akcentuojamas.     

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 28
I priedo paantraštės „Įvadas“ pavadinimas „Nuosekli mokslinių tyrimų politikos plėtra“

Nuosekli mokslinių tyrimų politikos plėtra Išbraukta.
Pagal šią dalį atliekama veikla bus 
remiama nuosekli mokslinių tyrimų 
politikos plėtra, greta pagal 
Bendradarbiavimo programą vykdomos 
koordinavimo veiklos ir prisidedama prie 
Bendrijos politikos ir iniciatyvų (pvz., 
teisėkūra, rekomendacijos ir gairės), kurių 
tikslas – pagerinti valstybių narių politikos 
darną ir poveikį.
Ši veikla prisidės prie Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo, visų pirma prie 3 % 
investicijų į mokslinius tyrimus tikslo 
pasiekimo, padedant valstybėms narėms ir 
Sąjungai parengti veiksmingesnę mokslinių 
tyrimų ir plėtros politiką. Tikslas yra 
pagerinti viešuosius mokslinius tyrimus ir 
jų ryšį su pramone, skatinti privačias 
investicijas į mokslinius tyrimus, visų pirma 
tam sukuriant pagrindines sąlygas 
stiprinant valstybinę paramą ir jos „sverto 
efektą“ privačioms investicijoms.
Bus vykdoma ši veikla:
Su moksliniais tyrimais susijusių viešųjų 
politikų ir pramonės strategijų stebėsena ir 
analizė
Tikslas yra pateikti informaciją ir analizę, 
kuriomis būtų galima remtis formuojant, 
įgyvendinant, vertinant ir koordinuojant 
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viešąsias politikas. Bus imamasi šių 
veiksmų:
Naudojamasi informacijos ir informavimo 
tarnyba (ERAWATCH) siekiant remti 
mokslinių tyrimų politikos kūrimą ir 
prisidėti prie Europos mokslinių tyrimų 
erdvės (EMTE) sukūrimo suteikiant 
geresnį supratimą apie nacionalinės ir 
regionininės mokslinių tyrimų politikos, 
iniciatyvų ir sistemų pobūdį, sudedamąsias 
dalis ir vystymąsi. Bus atliekamos 
reguliarios su mokslinių tyrimų politikos 
formavimo klausimais susijusios analizės 
žvelgiant iš europinės perspektyvos, būtent 
nagrinėjami veiksniai, lemiantys mokslinių 
tyrimų sistemų vystymąsi ir jų poveikį 
politikai ir valdančiosioms struktūroms, 
naujos problemos ir uždaviniai bei politikos 
pasirinkimas ir Europos lygiu persvarstoma 
valstybių narių pažanga kuriant EMTE ir 
siekiant 3 % tikslo.
Imamasi investicijų į pramoninius 
mokslinius tyrimus stebėsenos siekiant 
gauti nepriklausomos ir papildomos 
informacijos, kad būtų galima tinkamai 
pakreipti viešąją politiką, o įmonės galėtų 
atlikti savo investicijų į MTP strategijų 
lyginamąją analizę. Bus periodiškai 
teikiami įmonių ir sektoriaus lygio 
investicijų į MTP duomenys, privačių 
investicijų į MTP tendencijų apžvalgos, 
analizuojami sprendimų investuoti į MTP 
veiksniai ir įmonių praktika, atliekama 
ekonominio poveikio analizė ir pasekmių 
politikai vertinimas.
– Atliekamas mokslinių tyrimų veiklos 
rodiklių plėtojimas ir analizė ir vertinamas 
jų poveikis ekonomikai. Tai apims 
nacionalinių ir regioninių mokslo ir 
technologijų sektoriaus pagrindinių skaičių 
ir rodiklių parengimą ir paskelbimą, 
prireikus, naudojant oficialius statistikos 
rodiklius, valstybių narių MTP sistemų 
stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimą ir ES 
pozicijos bei pasiekimų mokslinių ir 
technologinių tyrimų srityje analizę.
Ši veikla bus atliekama bendradarbiaujant 
su Jungtiniu tyrimų centru ir ekspertų 
grupėmis bei atliekant tyrinėjimus.
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• Mokslinių tyrimų strategijų, taip pat ir 
tarpvalstybinių bendradarbiavimo 
iniciatyvų, bendrų interesų klausimais 
pradėtų nacionaliniu ar regioniniu lygiu, 
koordinavimą.
Tikslas yra stiprinti mokslinių tyrimų 
politikų koordinavimą vykdant veiklą, kuria 
remiami i) atvirojo koordinavimo metodo 
(AKM) įgyvendinimas, ii) iniciatyvos „iš 
apačios“, kurių imasi keletas šalių ar 
regionų, prireikus įtraukiant kitas 
suinteresuotąsias šalis (įmones, europines 
organizacijas ir pilietinės visuomenės 
organizacijas).
Ši veikla padės spręsti bendro intereso 
klausimus, susijusius su moksliniais 
tyrimais ir kitomis atitinkamomis 
politikomis, kurias reikėtų sutelkti siekiant 
sukurti EMTE ir pasiekti 3 % investicijų į 
mokslinius tyrimus ES tikslą. Ši veikla 
prisidės prie veiksmingesnių nacionalinių 
ir regioninių politikų plėtojimo, tarpusavyje 
mokantis ir vertinant, skatins bendras ir 
jungtines iniciatyvas tarp šalių ir regionų 
grupių, besidominčių sritimis, kuriose 
vyrauja stipri tarptautinė dimensija, ir, tam 
tikrais atvejais, nustatys uždavinius, 
kuriems spręsti reikia papildomos bendros 
veiklos Bendrijos ir valstybių narių lygiu.
Iniciatyvos, kurių imasi kelios šalys ar 
regionai, gali apimti, pvz. tokią 
veiklą:nacionalinių ir regioninių politikų 
tarpusavio vertinimas, pasikeitimas 
patirtimi ir personalu, bendras vertinimas 
ir poveikio įvertinimas, bendrų iniciatyvų 
plėtojimas ir įgyvendinimas.

Or. es

Pagrindimas

Šia dalį reikėtų perkelti iš priedo įvado įtraukiant ją į papildomą punktą, po šešto priedo 
punkto.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 29
I priedo skirsnio „Įvadas“ antraštinės dalies „Nuosekli mokslinių tyrimų politikos plėtra“ 
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trečios pastraipos pirmos dalies pirmo punkto antra įtrauka

Imamasi investicijų į pramoninius 
mokslinius tyrimus stebėsenos siekiant gauti 
nepriklausomos ir papildomos informacijos, 
kad būtų galima tinkamai pakreipti viešąją 
politiką, o įmonės galėtų atlikti savo 
investicijų į MTP strategijų lyginamąją 
analizę. Bus periodiškai teikiami įmonių ir
sektoriaus lygio investicijų į MTP 
duomenys, privačių investicijų į MTP 
tendencijų apžvalgos, analizuojami 
sprendimų investuoti į MTP veiksniai ir 
įmonių praktika, atliekama ekonominio 
poveikio analizė ir pasekmių politikai 
vertinimas.

Imamasi investicijų į pramoninius 
mokslinius tyrimus stebėsenos siekiant gauti 
nepriklausomos ir papildomos informacijos, 
kad būtų galima tinkamai pakreipti viešąją 
politiką, o ES ekonomikai itin svarbių 
sričių įmonės galėtų atlikti savo investicijų į 
MTP strategijų lyginamąją analizę. Bus 
periodiškai teikiami įmonių ir sektoriaus 
lygio investicijų į MTP duomenys, privačių 
investicijų į MTP tendencijų apžvalgos, 
analizuojami sprendimų investuoti į MTP 
veiksniai ir įmonių praktika, atliekama 
ekonominio poveikio analizė ir pasekmių 
politikai vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia skatinti pramoninius mokslinius tyrimus ES ekonomikai itin svarbiose srityse.  

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 30
I priedo skirsnio „Įvadas“ antraštinės dalies „Nuosekli mokslinių tyrimų politikos plėtra“ 

trečios pastraipos antros dalies pirmas punktas

Tikslas yra stiprinti mokslinių tyrimų 
politikų koordinavimą vykdant veiklą, kuria 
remiami i) atvirojo koordinavimo metodo 
(AKM) įgyvendinimas, ii) iniciatyvos „iš 
apačios“, kurių imasi keletas šalių ar 
regionų, prireikus įtraukiant kitas 
suinteresuotąsias šalis (įmones, europines 
organizacijas ir pilietinės visuomenės 
organizacijas). 

Tikslas yra stiprinti mokslinių tyrimų 
politikos koordinavimą, jei taip iš tiesų 
galima sukurti pridėtinę vertę mokslinių 
tyrimų ir inovacinių sistemų srityje,
vykdant veiklą, kuria remiami i) atvirojo 
koordinavimo metodo (AKM) 
įgyvendinimas, ii) iniciatyvos „iš apačios“, 
kurių imasi keletas šalių ar regionų, 
prireikus įtraukiant kitas suinteresuotąsias 
šalis (įmones, europines organizacijas ir 
pilietinės visuomenės organizacijas). 

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų politika turi būti koordinuojama ES mastu srityse, kuriose 
bendradarbiavimas tikrai turi pridėtinės vertės. Būtina vengti, kad nebūtų atliekamas tas pats 
darbas, kuris vykdomas pagal valstybių narių nacionalinę mokslinių tyrimų politiką.  
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 31
I priedo skirsnio „Įvadas“ antraštinės dalies „Nuosekli mokslinių tyrimų politikos plėtra“ 

trečios pastraipos antros dalies trečias a punktas (naujas)

Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į:
- sinergetinį požiūrį į mokslinių tyrimų 
potencialo plėtimą pasitelkiant inovacijų 
skatinamus struktūrinius fondus ir 
programas;
- įvairių valstybių narių regionų 
veiksmingo tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo administracinių ir 
fizinių kliūčių mažinimą ir mokslinių 
tyrimų bei inovacijų bendrų pajėgumų 
kūrimą.

Or. en

Pagrindimas

Regioninės politikos kontekste tarpvalstybinis regionų bendradarbiavimas yra ypatingas ir 
labai svarbus ES integracijos požiūriu, nes juo stengiamasi peržengti valstybių narių sienų 
ribas. Deja, dažnai valstybių narių bendradarbiavimas inovacijų srityje būna nesėkmingas. 
Taip dažniausiai nutinka dėl administracinių ir atstumo keliamų kliūčių. Siekiant išspręsti 
šias problemas reikia būtinai remti bet kokią pagalbą, skirtą derinti valstybių narių ir regionų 
politiką.  Inovacijos nesibaigia valstybių narių sienomis.  

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 32
I priedo skirsnio „Įvadas“ antraštinės dalies „Etiniai aspektai“ pirma pastraipa

Vykdant šią specialiąją programą ir atliekant 
joje numatytą mokslinių tyrimų veiklą, 
reikia laikytis pagrindinių etikos principų. 
Tarp jų inter alia yra principai, išdėstyti ES 
pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant šiuos: 
žmogaus orumo ir gyvybės apsaugą, asmens 
duomenų ir privatumo, taip pat gyvūnų ir 
aplinkos apsaugą pagal Bendrijos teisės 
aktus ir naujausius atitinkamų tarptautinių 
konvencijų, gairių bei elgesio kodeksų 
variantus, pavyzdžiui, Helsinkio deklaraciją, 

Vykdant šią specialiąją programą ir atliekant 
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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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 biologinių išradimų patentų2

bei šalyse, kuriose vykdomi aptariamieji 
mokslinių tyrimų projektai, įstatymus ir 
reglamentus.
___________

1 OL C 320 E, 2005 12 15, p. 251.
1Priimti tekstai, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler, Christian Ehler, Herbert Reul

Pakeitimas 33
I priedo skirsnio „Įvadas“ antraštinės dalies „Etiniai aspektai“ antra, trečia, ketvirta ir penkta 

pastraipos

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.
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 

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.
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tyrimai, uždrausti kurioje nors valstybėje 
narėje ar kitoje šalyje, nebus finansuojami 
iš Bendrijos lėšų toje valstybėje narėje ar 
šalyje.
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 etinį svarstymą galima atlikti 
projekto įgyvendinimo metu.

Su etiniu požiūriu kebliais klausimais 
susijusių mokslinių tyrimų projektų, pvz., 
žmonių DNR tyrimų, asmenų, kurie 
duodami sutikimą nežino visų galimų 
padarinių, tyrimų ir tyrimų, kuriuos 
atliekant kenčia stuburiniai gyvūnai, 
įgyvendintojai arba dalyviai, prieš 
pradėdami MTTP veiklą, privalo prašyti 
atitinkamų nacionalinių ar vietinių etikos 
komitetų pritarimo. Komisija taip pat 
sistemingai etiniu požiūriu apsvarstys 
projektus. Tam tikrais atvejais etinį 
svarstymą galima atlikti projekto 
įgyvendinimo metu.

Remiantis šio sprendimo 4 straipsnio 3 
dalimi, joks finansavimas nebus skiriamas 
visose valstybėse narėse uždraustai 
mokslinių tyrimų veiklai.

Komisija kasmet informuos Parlamentą ir 
Komisiją apie savo veiklą šioje srityje ir, be 
to, teiks Tarybai ir Parlamentui informaciją 
jiems paprašius.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė vienoje vietoje per daug netiksli, ypač reikia įtraukti ataskaitos 
teikimo Parlamentui pareigą.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 34
I priedo skirsnio „Įvadas“ antraštinės dalies „Etiniai aspektai“ antra 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 Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 35
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštine dalis „Tikslas“

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

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

Or. es

Pagrindimas

Nereikėtų taikyti skirtingo požiūrio jau esamoms ir dar sukurtinoms  mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 36
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Metodas“ pirma 

pastraipa

Kad Europa taptų dinamiškiausia ir žiniomis 
paremta konkurencingiausia ekonomika 
pasaulyje, jai būtinai reikia šiuolaikinių ir 
veiksmingų mokslinių tyrimų infrastruktūrų, 
užtikrinančių jai lyderės poziciją mokslo ir 
technologijų srityje. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūros vaidina esminį vaidmenį 
kuriant žinias, jas skleidžiant, praktiškai 
pritaikant ir panaudojant, taigi skatinant 
inovacijas. Galimybė jomis naudotis visose 
mokslo ir technologijų srityse tampa vis 
aktualesnė. Daug mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų, išaugusių iš didelių įrenginių, 
skirtų beveik išimtinai vienai disciplinai, 
virto infrastruktūromis, teikiančiomis 
paslaugas įvairioms mokslininkų 
bendruomenėms. Dėl informacijos ir ryšių 
technologijų naujausia infrastruktūros 

Kad Europa taptų dinamiškiausia ir žiniomis 
paremta konkurencingiausia ekonomika 
pasaulyje, jai būtinai reikia šiuolaikinių ir 
veiksmingų mokslinių tyrimų infrastruktūrų, 
užtikrinančių jai lyderės poziciją mokslo ir 
technologijų srityje. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūros vaidina esminį vaidmenį 
kuriant žinias, jas skleidžiant, praktiškai 
pritaikant ir panaudojant, taigi skatinant 
inovacijas. Galimybė jomis naudotis visose 
mokslo, technologijų ir faktiniais 
duomenimis pagrįstos politikos srityse 
tampa vis aktualesnė. Daug mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų, išaugusių iš didelių 
įrenginių, skirtų beveik išimtinai vienai 
disciplinai, virto infrastruktūromis, 
teikiančiomis paslaugas įvairioms 
mokslininkų bendruomenėms. Dėl 
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koncepcija taip pat išsiplėtė, apimdama 
paskirstytas techninės įrangos sistemas, 
programinę įrangą ir turinį, talpinantį 
didžiulį kiekį įvairių disciplinų žinių.

informacijos ir ryšių technologijų naujausia 
infrastruktūros koncepcija taip pat išsiplėtė, 
apimdama paskirstytas techninės įrangos 
sistemas, programinę įrangą ir turinį, 
talpinantį didžiulį kiekį įvairių disciplinų 
žinių, skirtų daugeliui įvairių naudotojų 
bendruomenių.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų infrastruktūros turi atlikti gyvybiškai svarbų vaidmenį sierkiant, kad 
mokslinių tyrimų rezultatai pasiektų daugelį įvairių mokslinių tyrimų šakų ir bendruomenių, 
nes tai labai svarbu inovacijoms skatinti. 

Be to, pasitelkus šias infrastruktūros skleidžiama informacija gali labai padėti plėtoti 
įrodymais pagrįstą politiką. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 37
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Metodas“ antra 

pastraipa

Siūloma veikla ypač prisidės prie žinių 
plėtojimo, panaudojimo ir išsaugojimo, 
remiant mokslinių tyrimų infrastruktūras, 
grindžiamas į kompetenciją orientuotu 
metodu „iš apačios į viršų“ ir tiksliniu 
metodu. Strateginis e. infrastruktūromis 
pagrįstų informacijos ir ryšių tobulinimas 
yra tarsi vairas, kuriuo galima pakeisti 
mokslo kryptį.

Siūloma veikla ypač prisidės prie žinių 
plėtojimo, panaudojimo ir išsaugojimo, 
remiant mokslinių tyrimų infrastruktūras, 
grindžiamas į kompetenciją orientuotu 
metodu „iš apačios į viršų“ ir tiksliniu 
metodu, grindžiamu turimais ištekliais ir 
svarbiausiais Europos prioritetais. 
Strateginis informacijos ir komunikacijos 
technologijomis pagrįstų e. infrastruktūrų 
tobulinimas yra tarsi pagrindinis vairas, 
kuriuo galima pakeisti mokslo kryptį ir kuris 
visur Europoje finansuojamas svarbiomis 
viešojo ir privačiojo sektoriaus 
investicijomis. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi turimi ištekliai yra riboti, reikia nustatyti aiškius pagal Specialiąją programą 
„Pajėgumai“ įgyvendinamos veiklos prioritetus.

Svarbu pabrėžti, kad informacijos ir komunikacijos technologijomis pagrįstų e. infrastruktūrų 
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tobulinimas yra varomoji jėga eEurope iniciatyvos ir nacionalinių bei regioninių e. strategijų 
kontekste. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 38
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Metodas“ antra 

pastraipa

Siūloma veikla ypač prisidės prie žinių 
plėtojimo, panaudojimo ir išsaugojimo, 
remiant mokslinių tyrimų infrastruktūras, 
grindžiamas į kompetenciją orientuotu 
metodu „iš apačios į viršų“ ir tiksliniu 
metodu. Strateginis e. infrastruktūromis
pagrįstų informacijos ir ryšių tobulinimas 
yra tarsi vairas, kuriuo galima pakeisti 
mokslo kryptį.

Siūloma veikla ypač prisidės prie žinių 
plėtojimo, panaudojimo ir išsaugojimo, 
remiant mokslinių tyrimų infrastruktūras, 
grindžiamas į kompetenciją orientuotu 
metodu „iš apačios į viršų“ ir tiksliniu 
metodu. Strateginis informacijos ir 
komunikacijos technologijomis pagrįstų
elektroninių ir virtualių infrastruktūrų e. 
tobulinimas yra tarsi vairas, kuriuo galima 
pakeisti mokslo kryptį. Veiklos 
koordinavimas su valstybėmis narėmis yra 
labai svarbus infrastruktūrų plėtros ir 
finansavimo požiūriu.

Or. es

Pagrindimas

Šioje vietoje verta nurodyti, kad už mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtrą atsakingos 
valstybės narės, ir todėl labai svarbu koordinuoti veiklą su valstybėmis narėmis. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 39
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Metodas“ trečios 

pastraipos įvadinė dalis

Sąvoka „mokslinių tyrimų infrastruktūros“ 
Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pagrindų programoje reiškia 
įrenginius, išteklius ar paslaugas, kurių 
mokslinių tyrimų bendruomenei reikia 
vykdyti moksliniams tyrimams visose 
mokslo ir technologijų srityse. Šis 
apibrėžimas kartu su žmogiškaisiais 

Sąvoka „mokslinių tyrimų infrastruktūros“ 
Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pagrindų programoje reiškia 
įrenginius, išteklius ar paslaugas, kurių 
viešojo, privačiojo ir pilietinės visuomenės 
sektorių mokslinių tyrimų bendruomenei 
reikia vykdyti moksliniams tyrimams visose 
mokslo ir technologijų srityse. Šis 
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ištekliais apima: apibrėžimas kartu su žmogiškaisiais 
ištekliais apima:

Or. en

Pagrindimas

Viešojo, privačioji ir pilietinės visuomenės sektorių veikėjai turi teisę naudotis mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų sukurtomis galimybėmis, ištekliais ir paslaugomis. 

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 40
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Metodas“ ketvirta a 

pastraipa (nauja)

Vykdant veiklą bus atsižvelgiama, inter 
alia, į tai, kad investicijos į mokslinių 
tyrimų infrastruktūras konvergencijos ir 
atokiausiuose regionuose labai padidina 
šiose srityse esamo žmogiškiškųjų išteklių 
potencialo panaudojimo mastą.  Tai ypač 
svarbu tuose konvergencijos regionuose, 
kuriuose mokslinių tyrimų potencialo ir 
infrastruktūrų padėties skirtumas yra 
didžiausias.

Or. pl

Pagrindimas

Programoje teisingai pažymėta, kad mokslinių tyrimų potencialas padeda visapusiškai 
išnaudoti žmoniškųjų išteklių potencialą konvergencijos ir atokiausiuose regionuose.  Šis 
argumentas dar svarbesnis kalbant apie investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūras 
vaidmenį. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 41
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ pirmos dalies 

pirma įtrauka

- optimizuoti esamų mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų panaudojimą ir gerinti jų 
pasiekimus;

- visų pirma optimizuoti esamų mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų panaudojimą ir gerinti 
jų pasiekimus; 
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Or. en

Pagrindimas

Šia specialiąja programa visų pirma turėtų būti siekiama optimizuoti esamų mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų panaudojimą, nes taip galima veiksmingiau panaudoti turimas ribotas 
lėšas.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 42
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ pirmos dalies 

antra ir trečia įtrauka

– skatinti naujų visos Europos intereso 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtojimą 
(arba esamų infrastruktūrų esminį 
modernizavimą), remiantis Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų strategijos 
forumo (ESFRI) darbais;

– skatinti naujų visos Europos intereso 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtojimą 
(arba esamų infrastruktūrų esminį 
modernizavimą), ypač Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų strategijos forumo 
(ESFRI) veiklą;

– taikyti paramos priemones, įskaitant 
paramą naujiems poreikiams.

– taikyti paramos priemones, įskaitant 
paramą naujiems poreikiams ir technologijų 
plėtros pajėgumams konvergencijos 
regionuose.

Or. es

Pagrindimas

Reikia numatyti paramą naujiems konvergencijos regionų poreikiams patenkinti.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 43
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.1.1 punktas

Geriausioms mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms reikia didelių ir ilgalaikių 
investicijų į išteklius (žmogiškuosius ir 
finansinius). Jomis turėtų naudotis kaip 
įmanoma didesnė mokslininkų bendruomenė 
ir Europos įmonės-vartotojos. ES turėtų 
prisidėti prie šio tikslo skatindama 
tarptautines galimybes pasinaudoti 
infrastruktūromis. Reikėtų suteikti naujas 
galimybes mokslinių tyrimų grupėms, 

(Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos 
neturi.)
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įskaitant nutolusių ir atokiausių regionų 
grupes, pasinaudoti geriausiomis mokslinių 
tyrimų infrastruktūromis. Ši galimybė 
pasinaudoti infrastruktūromis gali būti 
suteikta išorės vartotojams asmeniškai 
(„fiziškai“) arba pasitelkus tinkamus 
elektroninius ryšius. Tai gali būti atliekama 
ir naudojantis nuotolinėmis mokslinėmis 
paslaugomis. Ši veikla bus įgyvendinama 
pasitelkiant „iš apačios į viršų“ metodu 
pagrįstus kvietimus teikti paraiškas, atvirus 
visose mokslo ir technologijų srityse, nei 
vienai sričiai neteikiant pirmenybės.

Or. en

Pagrindimas

(Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos neturi.)

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 44
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.1.2 punktas

Reikia nuolat skatinti mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų pajėgumų ir pasiekimų ES 
lygiu optimizavimą ir stiprinimą, kad būtų 
tinkamai reaguojama į atsirandančius ir 
augančius poreikius mokslo srityje. Šiam 
tikslui pasiekti reikėtų koordinuotai skatinti 
tų infrastruktūrų panaudojimą ir plėtojimą, 
įskaitant jų modernizavimą.

Reikia nuolat skatinti mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų pajėgumų ir pasiekimų ES 
lygiu optimizavimą ir stiprinimą, kad būtų 
tinkamai reaguojama į atsirandančius ir 
augančius poreikius mokslo srityje. Šiam 
tikslui pasiekti reikėtų koordinuotai skatinti 
tų infrastruktūrų panaudojimą ir plėtojimą, 
įskaitant jų modernizavimą. Integravimo 
veikla turi apimti autonominių sistemų 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų naudojimą 
įvairiose tarpdisciplininėse srityse, pvz., 
vykdant aplinkos ir biologinės įvairovės 
stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

JK nacionalinėje strategijoje dėl erdvėlaivių technologijų išvardyta daug JK ateities požiūriu 
svarbių sektorių, įskaitant ir autonomines automatines oro transporto priemones.  Pagal 
pramonės, RDA ir DTI finansuojamą programą ASTRAEA (Su autonominių sistemų 
technologijomis susijusio oro transporto analizė ir vertinimas, angl. Autonomous Systems 
Technology Related Airborne Evaluation and Assessment) nagrinėjami su civilinių 
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automatinių sistemų galimybe naudotis oro erdve susiję klausimai.  Būtų labai naudinga 
įgyvendinti projektus, susijusius su konkrečiais taikymais. 

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 45
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.1.2 punkto 

antra pastraipa

„iš apačios į viršų“ metodu pagrįstus 
kvietimus teikti paraiškas siekiant 
palengvinti tarpusavio koordinavimą ir 
sukaupti bendrus infrastruktūromis 
besinaudojančiųjų subjektų išteklius, tokiu 
būdu skatinant jų bendradarbiavimo kultūrą. 
Tokia veikla turėtų būti siekiama Europos 
mastu geriau susisteminti mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų veiklos metodus, skatinti 
bendrą jų pajėgumų bei rezultatų plėtojimą ir 
darnų bei tarpdalykinį jų naudojimą;

„iš apačios į viršų“ metodu pagrįstus 
kvietimus teikti paraiškas siekiant 
palengvinti tarpusavio koordinavimą ir 
sukaupti bendrus infrastruktūromis 
besinaudojančiųjų subjektų išteklius, tokiu 
būdu skatinant jų bendradarbiavimo kultūrą. 
Tokia veikla turėtų būti siekiama Europos 
mastu geriau susisteminti mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų veiklos metodus, atsižvelgiant 
į galimus naudotojus, padidinti jų veiklos 
pobūdžio skaidrumą ir sudaryti 
palankesnes sąlygas jomis naudotis, skatinti 
bendrą jų pajėgumų bei rezultatų plėtojimą ir 
darnų bei tarpdalykinį jų naudojimą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į galimus naudotojus ir siekiant, kad paskatinti, kad jomisnaudotųsi daugiau 
visos Europos bendruomenių, labai svarbu padidinti mokslinių tyrimų infrastruktūrų veiklos 
pobūdžio skaidrumą.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 46
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.1.3 punkto 

pirma pastraipa

Išvystytos e. infrastruktūros mokslinių 
tyrimų bendruomenėms nuolat teiks 
paslaugas, grindžiamas sudėtingais
procesais, siekiant virtualioms 
bendruomenėms suteikti IRT pagrįstų 
paskirstytų išteklių (skaičiavimai, ryšiai, 
instrumentavimas) galią. Europos strategijos 
ir atitinkamos europinės veiklos šioje srityje 

Išvystytos e. infrastruktūros mokslinių 
tyrimų bendruomenėms teiks labai svarbias
paslaugas, grindžiamas sudėtingais 
procesais, siekiant virtualioms 
bendruomenėms suteikti IRT pagrįstų 
paskirstytų išteklių (skaičiavimai, ryšiai, 
instrumentavimas) galią. Europos strategijos 
ir atitinkamos europinės veiklos šioje srityje 
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sustiprinimas gali ženkliai prisidėti prie 
Europos mokslinių tyrimų potencialo 
padidinimo ir jo panaudojimo, tokiu būdu 
sutvirtinant e. infrastruktūras, tapsiančias 
Europos mokslinių tyrimų erdvės kertiniu 
akmeniu, tarpdalykinių inovacijų 
„pirmtaku“, „vairu“, kuriuo galima pakeisti 
mokslo kryptį. Tai taip pat padėtų integruoti 
tyrėjų grupes iš nutolusių ir atokiausių 
regionų.

sustiprinimas gali ženkliai prisidėti prie 
Europos mokslinių tyrimų potencialo 
padidinimo ir jo panaudojimo, tokiu būdu 
sutvirtinant e. infrastruktūras, tapsiančias 
Europos mokslinių tyrimų erdvės kertiniu 
akmeniu, tarpdalykinių inovacijų 
„pirmtaku“, „vairu“, kuriuo galima pakeisti 
mokslo kryptį. Be to, labai svarbu
pasitelkus šį procesą integruoti tyrėjų 
grupes iš nutolusių ir atokiausių regionų.

Or. en

Pagrindimas

E. infrastruktūrų naudojimas – tai svarbi priemonė, kurią pasitelkus galima padidinti 
Europos mokslinių tyrimų potencialą ir jo išnaudojimą ir įtraukti nutolusių ir atokiausių 
regionų mokslinių tyrimų grupes į Europos mokslinių tyrimų erdvę. 

Pakeitimą pateikė Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 47
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.1.3 punkto 

trečia pastraipa

Reikės teikti koordinuotą paramą 
skaitmeninėms bibliotekoms, archyvams, 
duomenų laikmenoms, duomenų saugojimui 
ir bendram išteklių kaupimui Europos lygiu 
siekiant sukurti duomenų saugyklas 
mokslinei bendruomenei ir vėlesnėms 
mokslininkų kartoms. Bus nagrinėjami 
pasitikėjimo e. infrastruktūromis didinimo 
aspektai. Šia veikla taip pat bus siekiama 
numatyti ir įtraukti naujus reikalavimus ir 
sprendimus, kad būtų sukurti plataus masto 
bandymų stendai, skirti išbandyti naujausias 
technologijas ir patenkinti naujus vartotojo 
reikalavimus, įskaitant e. mokymą. E. 
infrastruktūrų svarstymo grupė (eISG) 
reguliariai padės teikdama strategines 
rekomendacijas.

Reikės teikti koordinuotą paramą 
skaitmeninėms bibliotekoms, archyvams, 
duomenų laikmenoms, duomenų saugojimui 
ir bendram išteklių kaupimui Europos lygiu 
siekiant sukurti duomenų saugyklas 
mokslinei bendruomenei ir vėlesnėms 
mokslininkų kartoms. Atsižvelgiant į tai, 
kad ateities kartoms turi būti suteikta 
galimybė naudotis duomenimis, bus 
nagrinėjami pasitikėjimo e. 
infrastruktūromis didinimo aspektai. Šia 
veikla taip pat bus siekiama numatyti ir 
įtraukti naujus reikalavimus ir sprendimus, 
kad būtų sukurti plataus masto bandymų 
stendai, skirti išbandyti naujausias 
technologijas ir patenkinti naujus vartotojo 
reikalavimus, įskaitant e. mokymą. E. 
infrastruktūrų svarstymo grupė (eISG) 
reguliariai padės teikdama strategines 
rekomendacijas.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 48
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.1.3 punkto 

trečia pastraipa

Reikės teikti koordinuotą paramą 
skaitmeninėms bibliotekoms, archyvams, 
duomenų laikmenoms, duomenų saugojimui 
ir bendram išteklių kaupimui Europos lygiu 
siekiant sukurti duomenų saugyklas 
mokslinei bendruomenei ir vėlesnėms 
mokslininkų kartoms. Bus nagrinėjami 
pasitikėjimo e. infrastruktūromis didinimo 
aspektai. Šia veikla taip pat bus siekiama 
numatyti ir įtraukti naujus reikalavimus ir 
sprendimus, kad būtų sukurti plataus masto 
bandymų stendai, skirti išbandyti naujausias 
technologijas ir patenkinti naujus vartotojo 
reikalavimus, įskaitant e. mokymą. E. 
infrastruktūrų svarstymo grupė (eISG) 
reguliariai padės teikdama strategines 
rekomendacijas.

Reikės teikti koordinuotą paramą 
skaitmeninėms bibliotekoms, archyvams, 
duomenų laikmenoms, duomenų saugojimui 
ir bendram išteklių kaupimui Europos lygiu 
siekiant sukurti Europos skaitmeninę 
biblioteką bei duomenų saugyklas mokslinei 
bendruomenei ir vėlesnėms mokslininkų 
kartoms. Bus nagrinėjami pasitikėjimo e. 
infrastruktūromis didinimo aspektai. Šia 
veikla taip pat bus siekiama numatyti ir 
įtraukti naujus reikalavimus ir sprendimus, 
kad būtų sukurti plataus masto bandymų 
stendai, skirti išbandyti naujausias 
technologijas ir patenkinti naujus vartotojo 
reikalavimus, įskaitant e. mokymą. E. 
infrastruktūrų svarstymo grupė (eISG) 
reguliariai padės teikdama strategines 
rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal nacionalinių viešųjų bibliotekų tinklo pateiktą Europos skaitmeninės bibliotekos 
iniciatyvą galima išsaugoti ir plačiai paskleisti gausų ir įvairų Europos mokslo ir kultūros 
paveldą perkeliant jį į skaitmeninį formatą ir sudarant galimybę naudotis juo internetu. 
Europos Komisija pritarė minčiai sukurti Europos skaitmeninę biblioteką ir yra didelis 
Europos pramonės iššūkis.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 49
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.1.3 punkto 

trečia pastraipa

Reikės teikti koordinuotą paramą 
skaitmeninėms bibliotekoms, archyvams, 
duomenų laikmenoms, duomenų saugojimui 
ir bendram išteklių kaupimui Europos lygiu 
siekiant sukurti duomenų saugyklas 

Reikės teikti koordinuotą paramą 
skaitmeninėms bibliotekoms, archyvams, 
duomenų laikmenoms, duomenų saugojimui 
ir bendram išteklių kaupimui Europos lygiu 
siekiant sukurti duomenų saugyklas 
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mokslinei bendruomenei ir vėlesnėms 
mokslininkų kartoms. Bus nagrinėjami 
pasitikėjimo e. infrastruktūromis didinimo 
aspektai. Šia veikla taip pat bus siekiama 
numatyti ir įtraukti naujus reikalavimus ir 
sprendimus, kad būtų sukurti plataus masto 
bandymų stendai, skirti išbandyti naujausias 
technologijas ir patenkinti naujus vartotojo 
reikalavimus, įskaitant e. mokymą. E. 
infrastruktūrų svarstymo grupė (eISG) 
reguliariai padės teikdama strategines 
rekomendacijas.

mokslinei bendruomenei ir vėlesnėms 
mokslininkų kartoms. Bus nagrinėjami 
pasitikėjimo e. infrastruktūromis didinimo 
aspektai. Šia veikla taip pat bus siekiama 
numatyti ir įtraukti naujus reikalavimus ir 
sprendimus, kad būtų sukurti plataus masto 
bandymų stendai, pvz., sudėtingos sintetinės 
aplinkos, skirti išbandyti naujausias 
technologijas ir patenkinti naujus vartotojo 
reikalavimus, įskaitant e. mokymą. E. 
infrastruktūrų svarstymo grupė (eISG) 
reguliariai padės teikdama strategines 
rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Sintetinės aplinkos sudaro galimybę modeliuoti sudėtingas daugelio kintamųjų sistemas, 
kuriose tikrus elementus galima panaudoti kaip sintetinio modelio dalį. Todėl tai ypač 
vertinga priemonė automatinių sistemų panaudojimo tikroje oro erdvėje scenarijams 
modeliuoti.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 50
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.2.2 punkto 

pirmos pastraipos pirmas sakinys 

Tikslas – skatinti kurti naujas mokslinių 
tyrimų infrastruktūras, pagrįstas ESFRI 
atliktu darbu, susijusiu su naujų mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų europinio plano 
plėtojimu. 

Tikslas – skatinti kurti naujas mokslinių 
tyrimų infrastruktūras, pagrįstas, inter alia,
ESFRI atliktu darbu, susijusiu su naujų 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų europinio 
plano plėtojimu. 

Or. da

Pagrindimas

Kykla problema, kad ESFRI sąrašas taps vieninteliu atrankos kriterijumi rengiant naujus 
infrastruktūros projektus. Reikia užtikrinti, kad neliktų neįtraukti ESFRI sąraše nemini 
projektai, vėliau galintys tapti strategiškai svarbūs.    
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 51
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.2.2 punkto 

pirmos ir antros pastraipos įvadinė dalis 

Tikslas – skatinti kurti naujas mokslinių 
tyrimų infrastruktūras, pagrįstas ESFRI 
atliktu darbu, susijusiu su naujų mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų europinio plano 
plėtojimu. Komisija atrinks prioritetinius 
projektus, kuriems gali būti skirtas EB 
finansavimas pagal 7-ąją pagrindų 
programą.

Tikslas – skatinti kurti naujas mokslinių 
tyrimų infrastruktūras, laikantis „kintamos 
geometrijos“ principo ir ypač  atsižvelgiant 
į ESFRI atliktą darbą, susijusį su naujų 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų europinio 
plano plėtojimu. Darbo programa apims
atrinktus prioritetinius projektus, kuriems 
gali būti skirtas EB finansavimas.

Su naujų infrastruktūrų kūrimu susijusi 
veikla bus įgyvendinama dviem etapais:

Su naujų infrastruktūrų kūrimu susijusi 
veikla bus įgyvendinama dviem etapais, 
remiantis 7-ojoje pagrindų programoje 
pateiktu kriterijų sąrašu:

Or. es

Pagrindimas

Kuriant naujų mokslinių tyrimų struktūrų, kurias siekiama sukurti šia programa, tinklą, reikia 
atsižvelgti į kintamos geometrijos principą. Be to, aiškiai nurodoma, kad atrankos kriterijai, 
susiję su pagal Specialiąją programą vykdoma veikla, turi atitikti 7-ojoje pagrindų 
programoje nustatytus kriterijus. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 52
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.2.2a 

punktas (naujas)

1.2.2a „Atvirų inovacijų“ centrai
„Atvirų inovacijų“ centrai suteiktų 
galimybę vienoje vietoje būtų galima 
vykdyti didelius bendrus pramonės 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
projektus, kuriuose galėtų dalyvauti 
konsorciumų partnerių laikinam darbui 
komandiruoti darbuotojai, ir (arba) 
nevaržomą galimybę naudotis mokslinių 
tyrimų infrastruktūra ir paslaugomis pagal 
infrastruktūros dalijimosi iniciatyvą. 

Or. en
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Pagrindimas

Atviros inovacijos yra svarbi nauja paradigma siekiant užtikrinti, kad žinios skatintų 
ekonomikos augimą. Jos rodo tendenciją, kad, siekdamos sukurti vertę iš inovacijų ir 
pasidalinti rizika, įmonės vis labiau remiasi vidaus ir išorės idėjų šaltiniais. Įmonės, galinčios 
panaudoti išorės idėjas savo verslui vystyti, o savo vidaus  idėjas pritaikyti ne tik dabartinėje 
savo veikloje, greičiausiai klestės. Kad tai įvyktų, didelės įmonės, MVĮ, universitetai ir 
mokslinių tyrimų institutai turės glaudžiai bendradarbiauti Atvirų inovacijų ekosistemose.  

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 53
I priedo skirsnio „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ antraštinės dalies „Veikla“ 1.2.2a 

punktas (naujas)

1.2.2a Sukurti mokslo metodų serverį, kuris 
galėtų daug prisidėti didinant mokslinių 
tyrimų metodų veiksmingumą, 
palyginamomis sąlygomis suteikdamas 
galimybę susipažinti su tam tikrų mokslinių 
tyrimų etapų rezultatais. 

Or. de

Pagrindimas

Europos Parlamento pavedimu atlikto STOA tyrimo tema „Kaip pagerinti mokslo ir 
mokslinių tyrimų, kurie yra svarbiausi aukštąsias technologijas taikančių valstybių sėkmės 
rodikliai, veiksmingumą. Mokslo metodų serveris“ (projektas EP/IV/A/2003/07/01) išvadose 
nurodoma, kad toks metodų serveris gali labai padidinti mokslinių tyrimų veiksmingumą. 
Siekdami sumažinti išlaidas mokslininkai metodų serveryje galėtų rasti informacijos apie tam 
tikrus (negalutinius) rezultatus, pvz., laboratorinių tyrimų išvadas, ir pasinaudoti jais savo 
darbe.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 54
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Metodas“ 2 pastraipa 

Bus įgyvendinama speciali MVĮ ar MVĮ 
asociacijų rėmimo veikla, atsižvelgiant į 
poreikį perduoti mokslinius tyrimus vykdyti 
universitetams ir mokslinių tyrimų centrams 
(„MTTP vykdytojams“). Ši veikla bus 
atliekama visoje mokslo ir technologijų 

Bus įgyvendinama speciali MVĮ ar MVĮ 
asociacijų rėmimo veikla, atsižvelgiant į 
poreikį perduoti mokslinius tyrimus vykdyti 
„MTTP vykdytojams“, pvz., universitetams,
mokslinių tyrimų centrams ir tyrimus 
intensyviai atliekančioms MVĮ. Ši veikla 
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srityje. Vertinant projektų paraiškas bus 
tinkamai atsižvelgta į laukiamą ekonominį 
poveikį mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 
Bus finansuojama pagal dvi schemas: MVĮ 
skirti moksliniai tyrimai ir MVĮ asociacijoms 
skirti moksliniai tyrimai. Pirmoji skirta žemo 
ar vidutinio lygio technologijas turinčioms 
MVĮ, kurios turi mažai ar visai neturi 
mokslinių tyrimų pajėgumų, taip pat tyrimus 
intensyviai atliekančioms MVĮ, kurios nori 
vykdyti užsakomuosius tyrimus, kad 
papildytų savo pačių tyrimų pajėgumus. 
Antroji schema skirta MVĮ asociacijoms, 
kurios paprastai geriausiai žino ar gali 
nustatyti bendrąsias savo narių technines 
problemas, gali veikti jų vardu ir skatinti 
veiksmingą rezultatų sklaidą ir jų 
panaudojimą.

bus atliekama visoje mokslo ir technologijų 
srityje. Vertinant projektų paraiškas bus 
tinkamai atsižvelgta į laukiamą ekonominį 
poveikį mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 
Bus finansuojama pagal dvi schemas: MVĮ 
skirti moksliniai tyrimai ir MVĮ asociacijoms 
skirti moksliniai tyrimai. Pirmoji skirta žemo 
ar vidutinio lygio technologijas turinčioms 
MVĮ, kurios turi mažai ar visai neturi 
mokslinių tyrimų pajėgumų, taip pat 
technologinių pajėgumų turinčioms ir 
tradicinių sektorių MVĮ, kurios nori vykdyti 
užsakomuosius tyrimus, kad papildytų savo 
pačių technologinių tyrimų pajėgumus. 
Antroji schema skirta MVĮ asociacijoms, 
kurios paprastai geriausiai žino ar gali 
nustatyti bendrąsias savo narių technines 
problemas, gali veikti jų vardu ir skatinti 
veiksmingą rezultatų sklaidą ir jų 
panaudojimą.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama sustiprinti su „pajėgumais“ susijusį pirmaujamą MVĮ vaidmenį. Norint tai pasiekti, 
MVĮ (įskaitant minėtosios kategorijos MVĮ) turi būti sudarytos palankesnės sąlygos tapti 
„MTTP vykdytojais“, siekiant užtikrinti, kad jos galėtų patenkinti technologinius poreikius 
net jei dėl savo ypatumų yra riboto pajėgumo mokslinių tyrimų centrai, kaip gali būti 
tradicinių sektorių MVĮ atveju.

Be to, nereikia specialių schemų siekiant paskatinti tyrimus intensyviai atliekančias MVĮ 
dalyvauti. Tuo tarpu technologinių pajėgumų turinčioms MVĮ reikia specialios paramos, kuri 
padėtų didinti jų tyrimų pajėgumus bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų agentūromis, kad 
būtų užtikrinta tvari technologijų pažanga. 

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 55
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Metodas“ 3 pastraipa 

Be šios specialios veiklos bus skatinamas ir 
lengvinamas MVĮ dalyvavimas visoje 
Pagrindų programoje. Yra tinkamai 
atsižvelgiama į MVĮ mokslinių tyrimų 
poreikius ir potencialą sudarant 
„Bendradarbiavimo“ programos teminių 
sričių turinį, kuris bus įgyvendinamas 

Be šios specialios veiklos bus skatinamas ir 
lengvinamas MVĮ dalyvavimas visoje 
Pagrindų programoje. Bus ypač skatinamos 
nacionalinės priemonės, padedančios šioms 
įmonėms rengti pasiūlymus dėl dalyvavimo 
Septintojoje pagrindų programoje. Yra 
tinkamai atsižvelgiama į MVĮ mokslinių 
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įvairaus dydžio ir įvairios apimties 
projektais, priklausomai nuo srities ir temos.

tyrimų poreikius ir potencialą sudarant 
„Bendradarbiavimo“ programos teminių 
sričių turinį, kuris bus įgyvendinamas 
įvairaus dydžio ir įvairios apimties 
projektais, priklausomai nuo srities ir temos.

Or. pl

Pagrindimas

Daugeliui MVĮ labai sunku rengti tinkamus pasiūlymus dėl dalyvavimo Pagrindų programoje. 
Šių įmonių dalyvavimą Septintojoje pagrindų programoje turėtų labai padidinti praktinės ir 
finansinės paramos teikimas. Šią pagalbą visų pirma galėtų teikti mokslinių tyrimų institutai 
ir grupės, ir tai duotų naudos, nes būtų labiau integruotos mokslinių tyrimų ir pažangaus 
verslo sritys.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 56
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Metodas“ 3 pastraipa 

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

Be šios specialios veiklos bus skatinamas,
lengvinamas ir užtikrinamas tinkamas MVĮ 
dalyvavimas visoje Pagrindų programoje, 
nustatant, kad šiam tikslui bus skiriama ne 
mažiau kaip 20 % Pagrindų programos 
biudžeto.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, bus imamasi 
priemonių, kurios leistų MVĮ – atskirai 
arba grupėmis – lengviau dalyvauti 
projektuose, susijusiuose su prioritetinėmis 
bendradarbiavimo programos temomis, ir 
technologijų platformose.
Bus stengiamasi užtikrinti, kad 
finansuojant projektus, kuriuose dalyvauja 
MVĮ, kuo labiau prisidėtų visos Bendrijos 
institucijos, įskaitant EIB ir EIF.

Or. es
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 57
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Metodas“ 4 pastraipa

Bendrijos MTTP pagrindų programos 
įgyvendinimo laikotarpiu bus užtikrinamas 
papildomumas ir sąveika su 
Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų 
programa, siekiant skatinti ir lengvinti MVĮ 
dalyvavimą Bendrijos MTTP pagrindų 
programoje.

Bendrijos MTTP pagrindų programos 
įgyvendinimo laikotarpiu bus užtikrinamas 
papildomumas ir sąveika su 
Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų 
programa, siekiant skatinti ir lengvinti MVĮ 
dalyvavimą Bendrijos MTTP pagrindų 
programoje. Taip pat bus siekiama 
koordinavimo su nacionalinėmis mokslinių 
tyrimų programomis, papildant toliau 
nurodytą mokslinių tyrimų veiklą. 
Atsižvelgiant į tai, taip pat gali būti 
svarstoma galimybė kartu įgyvendinti MVĮ 
skirtas technologijų plėtros programas 
pagal EUREKA programą, siekiant 
paskatinti rinkos reikalavimams pritaikytus 
pažangius projektus.

Or. es

Pagrindimas

Pateikti konkretūs pavyzdžiai, kaip pasinaudoti papildomumu ir sąveika, gali būti labai 
svarbūs MVĮ.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 58
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Metodas“ 4 pastraipa 

Bendrijos MTTP pagrindų programos 
įgyvendinimo laikotarpiu bus užtikrinamas 
papildomumas ir sąveika su 
Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų 
programa, siekiant skatinti ir lengvinti MVĮ 
dalyvavimą Bendrijos MTTP pagrindų 
programoje.

Bendrijos MTTP pagrindų programos 
įgyvendinimo laikotarpiu bus užtikrinamas 
papildomumas ir sąveika su 
Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų 
programa, siekiant skatinti ir lengvinti MVĮ 
dalyvavimą Bendrijos MTTP pagrindų 
programoje, keliant šiuos tikslus:
- skatinti MVĮ dalyvauti Pagrindų 

programoje ir sudaryti tam geresnes 
sąlygas; ir
- užtikrinti, kad MVĮ visapusiškai 
pasinaudotų Pagrindų programoje 
numatytomis finansavimo galimybėmis. 
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Numatoma įgyvendinti paprastus, 
trumpalaikius projektus, kuriems bus 
taikoma greita procedūra, nebus taikomi 
sudėtingi finansiniai principai ir nebus 
reikalaujama teikti nereikalingų ataskaitų. 
Jei tik įmanoma, ir pagal Pagrindų 
programą, ir pagal KNP bus taikomi tie 
patys paraiškų teikimo ir sutarčių 
sudarymo principai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 59
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Metodas“ 4a pastraipa 

(nauja) 

Taip pat bus nustatyti bendradarbiavimo su 
nacionalinėmis ir regioninėmis MTP 
paramos programomis mechanizmai, skirti 
teikti labiau prie vietinių poreikių 
pritaikytas paslaugas bei didinti įvairių 
nacionalinių paramos schemų kritinę masę 
ir stiprinti jų europinį aspektą. 

Or. es

Pagrindimas

Siekiant, kad pagal šią programą atliekami moksliniai tyrimai būtų naudingi MVĮ, turėtų būti 
pasinaudota nacionalinėmis ir regioninėmis programomis bei infrastruktūra, skirtomis remti 
MVĮ veiklą MTP srityje. Programos bus ne tik veiksmingesnės, joms bus labiau atstovaujama 
vietoje ir jos labiau atitiks specifinius MVĮ poreikius, bet ir padės koordinuoti bei suderinti 
nacionalines politikos priemones ir paramos schemas.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 60
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Metodas“ 1 pastraipos 

1 įtrauka 

Pagal šią schemą remiamos mažos
novatoriškų MVĮ grupės siekiant spręsti 
bendrąsias ar papildomas technologines 
problemas. Palyginti trumpalaikiuose 

Pagal šią schemą remiama mažų novatoriškų 
MVĮ grupių kūrimas ir veikla, siekiant 
spręsti bendrąsias ar papildomas 
technologines problemas. Palyginti 



AM\619606LT.doc 37/73 PE 374.088v02-00

LT

projektuose turi būti kreipiamas dėmesys į 
MVĮ, kurios paveda mokslinius tyrimus 
atlikti MTTP vykdytojams, inovacijų 
poreikius, taip pat atsispindėti aiškus 
atitinkamų MVĮ potencialo panaudojimas.

trumpalaikiuose projektuose turi būti 
kreipiamas dėmesys į MVĮ, kurios paveda 
mokslinius tyrimus atlikti MTTP 
vykdytojams, inovacijų poreikius, taip pat 
atsispindėti aiškus atitinkamų MVĮ 
potencialo panaudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, skirtos remti MVĮ, turėtų apimti aktyvesnes pastangas skatinti MVĮ 
bendradarbiauti kuriant grupes, kurias vienytų panašūs mokslinių tyrimų ir naujovių 
interesai.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 61
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Metodas“ 1 pastraipos 

2 įtrauka 

Pagal šią schemą remiamos mažos 
novatoriškų MVĮ grupės siekiant spręsti 
bendrąsias ar papildomas technologines 
problemas. Palyginti trumpalaikiuose 
projektuose turi būti kreipiamas dėmesys į 
MVĮ, kurios paveda mokslinius tyrimus 
atlikti MTTP vykdytojams, inovacijų 
poreikius, taip pat atsispindėti aiškus 
atitinkamų MVĮ potencialo panaudojimas. 

Pagal šią schemą remiamos mažos 
novatoriškų MVĮ ir amatų įmonių grupės 
siekiant spręsti bendrąsias ar papildomas 
technologines problemas. Palyginti 
trumpalaikiuose projektuose turi būti 
kreipiamas dėmesys į MVĮ, kurios paveda 
mokslinius tyrimus atlikti MTTP 
vykdytojams, inovacijų poreikius, taip pat 
atsispindėti aiškus atitinkamų MVĮ 
potencialo panaudojimas.

Or. de

Pagrindimas

Europos amatų įmonės, kurios atlieka svarbų vaidmenį kuriant darbo vietas, turi didinti savo 
konkurencingumą naudodamosi moksliniais tyrimais. Įvairių amatų technologijų išlaikymas ir 
atnaujinimas suteiks Europai unikalių privalumų pasaulinės konkurencijos požiūriu ir atliks 
svarbų vaidmenį vykstant Lisabonos procesui. Šiuo požiūriu gali būti svarbus tokių programų 
kaip CRAFT indėlis.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 62
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Metodas“ 1 pastraipos 
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2 įtrauka

Pagal šią schemą remiamos MVĮ asociacijos
siekiant spręsti problemas, būdingas 
daugeliui MVĮ konkrečiuose pramonės 
sektoriuose ar vertės grandinės segmentuose, 
pasitelkus reikalingus mokslinius tyrimus, 
pvz., kurti ar suderinti Europos normas ar 
standartus ir norminius reikalavimus, pvz., 
sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos 
srityse. Kelerių metų trukmės projektai turi 
būti vykdomi MVĮ asociacijų, kurios 
mokslinius tyrimus atlikti paveda MTTP 
vykdytojams, savo narių naudai; į projektus 
įtraukiamas tam tikras atskirų MVĮ skaičius.

Pagal šią schemą remiamos MVĮ asociacijų
kūrimas ir veikla siekiant spręsti problemas, 
būdingas daugeliui MVĮ konkrečiuose 
pramonės sektoriuose ar vertės grandinės 
segmentuose, pasitelkus reikalingus 
mokslinius tyrimus, pvz., kurti ar suderinti 
Europos normas ar standartus ir norminius 
reikalavimus, pvz., sveikatos, saugos ir 
aplinkos apsaugos srityse, ir padėti 
įsitvirtinti besikuriančiose (pvz., 
autonominių automatinių sistemų 
komercinio taikymo) rinkose. Kelerių metų 
trukmės projektai turi būti vykdomi MVĮ 
asociacijų, kurios mokslinius tyrimus atlikti 
paveda MTTP vykdytojams, savo narių 
naudai; į projektus įtraukiamas tam tikras 
atskirų MVĮ skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, skirtos remti MVĮ, turėtų apimti aktyvesnes pastangas skatinti MVĮ 
bendradarbiauti kuriant grupes, kurias vienytų panašūs mokslinių tyrimų ir naujovių 
interesai. 

Tikrasis automatinių sistemų ekonominis potencialas yra susijęs su šių technologijų taikymu 
civiliniais, o ne kariniais tikslais. Nors plačiai kalbama apie potencialias galimybes, šiuo 
metu automatinės sistemos mažai naudojamos civilinėse rinkose. Tai iš dalies lemia žinių, 
supratimo ir pasitikėjimo stoka civilinėse (pvz., naftos ir dujų pramonės ar aplinkos 
apsaugos) rinkose. Dar viena priežastis – tai, kad automatinių sistemų gamintojams 
(operatoriams) trūksta supratimo apie civilinių sektorių technologijas ir veiklos poreikius.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 63
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Veikla“ paantraštinės 

dalies „Bendrosios schemų savybės“ 3a įtrauka (nauja)

- Taip pat bus remiamos nacionalinės ir 
regioninės programos, pagal kurias MVĮ 
skiriamas finansavimas dalyvauti šioje 
veikloje.

Or. es
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Pagrindimas

Naudojantis nacionalinėmis ir regioninėmis programomis decentralizuota MVĮ skirta veikla 
taps veiksmingesnė, artimesnė šioms įmonėms ir labiau pritaikyta prie specifinių jų poreikių.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 64
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Veikla“ paantraštinės 

dalies „Bendrosios schemų savybės“ 3a įtrauka (nauja)

- Siekdama tvariai skatinti MTTP tyrimus 
vykdančiose ir didelį augimo potencialą 
turinčiose MVĮ, Komisija, 
bendradarbiaudama su EUREKA, taip pat 
gali pateikti pasiūlymą dėl 169 straipsnio 
iniciatyvos1.
___________
1 Pvz., dėl EUROSTARS iniciatyvos.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl specialiosios programos „Pajėgumai. MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ pagal 
Septintąją pagrindų programą neminimas Komisijos, valstybių narių ir EUREKA 
bendradarbiavimas, skirtas suteikti sparčiai augančioms MVĮ daugiau galimybių pasinaudoti 
moksliniais tyrimais. Minimos MVĮ skirtos specialios priemonės neatitinka šių mokslinius 
tyrimus vykdančių MVĮ poreikių.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 65
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Veikla“ paantraštinės 

dalies „Bendrosios schemų savybės“ 3c įtrauka (nauja)

- Nedidelėms MVĮ grupėms skirti 
moksliniai tyrimai. Remti mažas inovacinių 
MVĮ grupes, padedant išspręsti įprastines 
ar papildomas technologines problemas 
pasitelkiant Pagrindų programą ir (arba) 
tarpvyriausybinius rėmimo planus, pvz., 
Komisijos, EIB, ERPB JEREMIE ir 
JASPER iniciatyvas; 
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Or. en

Pagrindimas

JEREMIE ir JASPER – tai Komisijos, Europos investicijų banko ir Europos rekonstrukcijų ir 
plėtros banko iniciatyvos, skirtos visų pirma remti MVĮ visose valstybėse narėse. Valstybės 
narės gali nuspręsti, ar dalyvauti šiose programose. Iniciatyvų tikslas – galimybė gauti 
paramą MVĮ mokslinių tyrimų raidai. Atsižvelgiant į Komisijos regionų naujovių politikos 
strategines gaires svarbu užtikrinti JEREMIE ir JASPER papildomumą.

EUREKA – tai tarptautinio valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo tinklas, kurį 
panaudojant siekiama remti MVĮ, savo veikloje naudojančias aukštąsias technologijas.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 66
I priedo skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ antraštinės dalies „Veikla“ paantraštinės 

dalies „Bendrosios schemų savybės“ 1a pastraipa (nauja)

Pasitelkiant nacionalinę ar regioninę 
„žinių talonų“ MVĮ sistemą, galima šioms 
įmonėms nemokamai teikti žinias ir 
mokslinę informaciją, kurios gali būti 
tiesiogiai verčiamos į naujoviškus 
komercinius gaminius, taip didinant MVĮ 
pajėgumą kurti naujoves. Siekiant remti 
žinių sklaidą, itin naudinga priemone gali 
tapti „žinių talonų“ sistemos taikymas 
valstybių narių lygmeniu finansuojamoms 
MVĮ. „Žinių talonų“ sistema gali būti 
remiama ES lėšomis, būtent pagal 
Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
pagrindų programą bei panaudojant 
struktūrinius fondus (regioninis 
konkurencingumas ir užimtumas).

Or. en

Pagrindimas

MVĮ skirta „žinių talonų“ sistema – tai naujas įmonių rėmimo būdas, kai pasitelkiamos jau 
turimos žinios ir jos pritaikomos kuriant naujoves, taip sumažinant ES pramonės ir verslo 
sričių žinių stoką. Tai gali tapti labai veiksminga priemone, kuri būtų remiama pagal 
Septintąją pagrindų programą arba panaudojant struktūrinius fondus, taip papildant KNP 
tikslus.
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 67
I priedo skyriaus „Žinių regionai“ antraštinės dalies „Metodas“ 3 pastraipa

Programos dalies „Žinių regionai“ tikslas –
remti geriausios MTP užsiimančių grupių 
vystymo politikos ir strategijų parengimą ir 
įgyvendinimą. Pagal šią dalį vykdoma veikla 
ypač sustiprins regionų mokslinių tyrimų 
darbotvarkių svarbą ir veiksmingumą 
pasitelkus abipusį mokymąsi, skatins ir 
stiprins grupių bendradarbiavimą ir prisidės 
prie esamų MTP užsiimančių grupių 
tvariosios plėtros stiprinimo, taip pat skatins 
naujų grupių kūrimąsi. Parama visų pirma 
bus teikiama poreikiais pagrįstiems ir į 
problemos sprendimą nukreiptiems 
projektams specifinėse technologinėse 
srityse ar sektoriuose.

Programos dalies „Žinių regionai“ tikslas –
remti geriausios MTP užsiimančių grupių 
vystymo politikos ir strategijų parengimą ir 
įgyvendinimą. Pagal šią dalį vykdoma veikla 
ypač sustiprins regionų mokslinių tyrimų 
darbotvarkių svarbą ir veiksmingumą 
pasitelkus abipusį mokymąsi, skatins ir 
stiprins grupių bendradarbiavimą ir prisidės 
prie esamų MTP užsiimančių grupių 
tvariosios plėtros stiprinimo, taip pat skatins 
naujų grupių kūrimąsi. Parama visų pirma 
bus teikiama poreikiais pagrįstiems ir į 
problemos sprendimą nukreiptiems 
projektams specifinėse technologinėse 
srityse ar sektoriuose, visų pirma 
projektams, kuriuos įgyvendinant jau 
integruojamos regionų valdžios institucijos, 
plėtros agentūros, universitetai, mokslinių 
tyrimų centrai ir verslo atstovai.

Or. en

Pagrindimas

Sukurti tikrą vaisingą regionų agentūrų, valdžios institucijų, universitetų ir verslo atstovų 
partnerystę yra labai sunku ir tam reikia daug laiko. Yra keli pavyzdžiai, rodantys, kad tai 
pavyko pasiekti po kelerių metų sunkaus darbo. Siekiant užtikrinti, kad lėšos pirmiausia būtų 
skiriamos finansuoti pastangas siekti ekonominių tikslų, dalis šiame skyriuje numatyto 
finansavimo prioriteto tvarka galėtų būti skiriama pagal paraiškas, kuriose gebama įrodyti 
minėtąją vaisingą partnerystę.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 68
I priedo skyriaus „Žinių regionai“ antraštinės dalies „Metodas“ 4 pastraipa

Ši veikla bus taikoma visiems regionams, 
įskaitant konvergencijos regionus

Ši veikla bus taikoma visiems regionams, 
tinkamai atsižvelgiant į konvergencijos 
regionų mokslininkų ir tam tikrų 
suinteresuotų šalių poreikius.

Or. en
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Pagrindimas

Konvergencijos regionuose dažnai yra moksliniams tyrimams reikalingų žmogiškųjų išteklių 
ir ne vienas vietinis subjektas, potencialiai suinteresuotas MTP investicijomis. Tačiau siekiant 
padidinti supratimą ir geriau koordinuoti suinteresuotų vietinių šalių veiklą, šiems regionams 
labai reikia plėtoti nuoseklias regionines mokslinių tyrimų strategijas, pagrįstas labiau 
išsivysčiusių regionų patirtimi.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 69
I priedo skyriaus „Žinių regionai“ antraštinės dalies „Metodas“ 4a pastraipa (nauja)

Reikia skirti dėmesį specifinei padėčiai, 
susijusiai su besiribojančių regionų, 
kuriuos skiria valstybių narių siena, 
bendradarbiavimu. Vadovaujantis 
struktūrinių fondų teritoriniu tikslu, „Žinių 
regionų“ programoje, kaip ir ES 
INTERREG III programose, turi būti 
numatyti sprendimai, kaip šalinti pasienio 
kliūtis, ir mechanizmai, kuriais būtų 
skatinamas pasienio regionų 
bendradarbiavimas mokslinių tyrimų 
srityje, nepriklausomai nuo to, ar 
regionams keliami konvergencijos, ar 
regioninio konkurencingumo tikslai. 

Or. en

Pagrindimas

Regioninės politikos kontekste pasienio regionų bendradarbiavimas yra ypatingas ir labai 
svarbus ES integracijos požiūriu, nes jį vykdant stengiamasi pašalinti su valstybių narių 
sienomis susijusias kliūtis. Dažnai valstybių narių bendradarbiavimas naujovių srityje būna 
nelabai sėkmingas dėl administracinių ir fizinių kliūčių. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 70
I priedo skyriaus „Žinių regionai“ antraštinės dalies „Veikla“ 1 pastraipos 1 įtrauka

• Regionų grupių ir jų bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų darbotvarkių analizė, 
plėtojimas ir įgyvendinimas. Ši veikla apims 
analizę ir į MTP pajėgumus ir prioritetus 

• Regionų grupių ir jų bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų darbotvarkių analizė, 
plėtojimas ir įgyvendinimas. Ši veikla apims 
analizę ir į MTP pajėgumus ir prioritetus 
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orientuotą įgyvendinimo planą. Projektuose 
naudojami numatymo, lyginamosios analizės 
ar kiti metodai, atskleidžiantys numatomą 
naudą, pvz., stipresnius ryšius tarp 
dalyvaujančių grupių, optimalų dalyvavimą 
europiniuose mokslinių tyrimų projektuose 
ir didesnį jų poveikį regionų plėtrai.

orientuotą įgyvendinimo planą. Projektuose 
naudojami numatymo, lyginamosios analizės 
ar kiti metodai, atskleidžiantys numatomą 
naudą, pvz., stipresnius ryšius tarp 
dalyvaujančių grupių, optimalų dalyvavimą 
europiniuose mokslinių tyrimų projektuose 
ir didesnį jų poveikį regionų plėtrai. Taip pat 
gali būti rengiami tarpregioninių 
bandomųjų priemonių projektai. Jie iš 
esmės bus skirti skatinti ir didinti 
regioninių fondų ir kitų Bendrijos fondų 
papildomumą.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama ne tik pasinaudoti tarpregioninių priemonių teikiama patirtimi, bet ir įvertinti 
galimybę, kad regioniniai fondai ir kitos nacionalinės pagalbos priemonės vienas kitą 
papildytų.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 71
I priedo skyriaus „Žinių regionai“ antraštinės dalies „Veikla“ 1 pastraipos 2 įtrauka

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

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

Or. en

Pagrindimas

Esamos grupės turėtų būti toliau plėtojamos regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygmenimis užmezgant partnerystę su panašius mokslinius tyrimus vykdančiomis 
organizacijomis. 
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 72
I priedo skyriaus „Žinių regionai“ antraštinės dalies „Veikla“ 1 pastraipos 3 įtrauka

• Iniciatyvos, siekiant pagerinti mokslinių 
tyrimų subjektų ir institucijų integraciją į 
regionų ekonomiką pasitelkiant jų sąveiką 
grupių lygiu. Bus imamasi tarptautinės 
veiklos siekiant pagerinti mokslinių tyrimų 
subjektų ir vietos verslo bendruomenės 
ryšius, taip pat atitinkamą veiklą tarp grupių.

• Iniciatyvos, siekiant pagerinti mokslinių 
tyrimų subjektų ir institucijų integraciją į
regionų ekonomiką pasitelkiant jų sąveiką 
grupių lygiu. Bus imamasi tarptautinės 
veiklos siekiant pagerinti mokslinių tyrimų 
subjektų ir vietos verslo bendruomenės 
ryšius, taip pat atitinkamą veiklą tarp grupių. 
Ši veikla galėtų padėti nustatyti papildomą
MTTP indėlį, siekiant parodyti integracijos 
privalumus.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama nustatyti sąveiką, norint išryškinti papildomumo teikiamą naudą.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 73
I priedo skyriaus „Žinių regionai“ antraštinės dalies „Veikla“ 1 pastraipos 3 įtrauka

Iniciatyvos, siekiant pagerinti mokslinių 
tyrimų subjektų ir institucijų integraciją į 
regionų ekonomiką pasitelkiant jų sąveiką 
grupių lygiu. Bus imamasi tarptautinės 
veiklos siekiant pagerinti mokslinių tyrimų 
subjektų ir vietos verslo bendruomenės 
ryšius, taip pat atitinkamą veiklą tarp grupių.

Iniciatyvos, siekiant pagerinti mokslinių 
tyrimų subjektų ir institucijų integraciją į 
regionų ekonomiką pasitelkiant jų sąveiką 
grupių lygiu. Bus imamasi tarptautinės 
veiklos siekiant pagerinti mokslinių tyrimų 
subjektų ir vietos verslo bendruomenės 
ryšius, taip pat atitinkamą veiklą tarp grupių, 
pvz., technologijų, kurios leidžia taikyti 
nedidelio masto nuotolinį fiksavimą 
įvairiose srityse, kūrimą.

Or. en

Pagrindimas

Viena mokslinių tyrimų, kurių reikia civilinėms automatinėms sistemoms, sričių – sukurti tam 
tikrai paskirčiai būtinus nuotolinius daviklius, kurių dydis, mastas (ir kaina) leistų įdiegti juos 
konkrečios paskirties automatiniame prietaise. 



AM\619606LT.doc 45/73 PE 374.088v02-00

LT

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 74
I priedo skyriaus „Žinių regionai“ antraštinės dalies „Veikla“ 2 pastraipa

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

Taip pat bus remiama veikla, skirta skatinti 
nuolatinį tarpusavio keitimąsi informacija, 
panašių projektų sąveiką ir, prireikus, 
sąveiką su veikla, vykdoma pagal panašias 
Bendrijos programas (pvz., analizės ir 
sintezės darbo grupės, apskritojo stalo 
diskusijos, leidiniai), bei trečiųjų šalių 
dalyvavimą, jei to reikia siekiant 
įgyvendinti projekto tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalys gali labai padėti kuruoti ir keistis pažangiąja patirtimi.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 75
I priedo skyriaus „Mokslinių tyrimų potencialas“ antraštinė dalis „Tikslas“

Skatinti viso išsiplėtusios Sąjungos
mokslinių tyrimų potencialo realizavimą, 
išlaisvinant ir plėtojant mokslinių tyrimų 
potencialą ES konvergencijos ir 
atokiausiuose regionuose bei stiprinant tų 
regionų mokslininkų gebėjimus, kad jie 
galėtų sėkmingai dalyvauti mokslinių tyrimų 
veikloje ES lygiu.

Skatinti viso išsiplėtusioje Sąjungoje
esančio ar atsirandančio mokslinių tyrimų 
kompetencijos potencialo realizavimą, 
išlaisvinant ir plėtojant mokslinių tyrimų 
potencialą ES konvergencijos ir 
atokiausiuose regionuose bei stiprinant tų 
regionų mokslininkų gebėjimus, kad jie 
galėtų sėkmingai dalyvauti mokslinių tyrimų 
veikloje ES lygiu.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama ne tik skatinti realizuoti esamą potencialą, bet ir padėti atsirandantiems 
kompetentingiems mokslininkams.
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 76
I priedo skyriaus „Mokslinių tyrimų potencialas“ antraštinės dalies „Metodas“ 2 pastraipa

Stiprinant ir plėtojant tokių mokslinių tyrimų 
grupių ir mokslinių tyrimų centrų 
bendradarbiavimą kitose ES šalyse bus labai 
prisidedama prie jų potencialo išlaisvinimo, 
taigi ir prie jų ilgalaikio darnaus vystymosi. 
Jas kaip galima plačiau pristatant, 
pripažįstant tarptautiniu lygiu ir 
optimizuojant jų vadovavimo galimybes bei 
jų mokslininkų kompetencijos kokybę, šios 
mokslinių tyrimų grupės taps labiau 
pastebimos ir joms bus lengviau dalyvauti 
Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Stiprinant ir plėtojant tokių mokslinių tyrimų 
grupių ir mokslinių tyrimų centrų 
bendradarbiavimą kitose ES šalyse bus labai 
prisidedama prie jų potencialo išlaisvinimo, 
taigi ir prie jų ilgalaikio darnaus vystymosi. 
Tokiems mokslinių tyrimų centrams gali 
būti priskiriami akademiniai ar verslo 
remiami mokslinių tyrimų centrai ir 
grupės, pvz., tam tikrų disciplinų (tokių 
kaip automatinės sistemos) kompetencijos 
centrai. Jas kaip galima plačiau pristatant, 
pripažįstant tarptautiniu lygiu ir 
optimizuojant jų vadovavimo galimybes bei 
jų mokslininkų kompetencijos kokybę, šios 
mokslinių tyrimų grupės taps labiau 
pastebimos ir joms bus lengviau dalyvauti 
Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad šios veiklos pobūdis būtų pakankamai platus, siekiant pripažinti įvairius 
mokslinių tyrimų centrus, ir kad mokslinių tyrimų centrais nebūtų laikomi tik universitetuose 
įsikūrę centrai. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į bendrus universitetų ir verslo centrus bei 
mokslinių tyrimų grupes.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 77
I priedo skyriaus „Mokslinių tyrimų potencialas“ antraštinės dalies „Veikla“ 1 pastraipos 

2 įtrauka

Įdarbinti „atvykstančius“ patyrusius 
mokslininkus atrinktuose centruose, kad jie 
galėtų perduoti žinias ir (arba) mokytų 
mokslininkus, tokiu būdu visų pirma 
skatinant išvykusiųjų mokslininkų grįžimą į 
tėvynę; 

Įdarbinti „atvykstančius“ patyrusius 
mokslininkus atrinktuose esamuose ar 
besikuriančiuose kompetencijos centruose, 
kad jie galėtų perduoti žinias ir (arba) 
mokytų mokslininkus, tokiu būdu visų pirma 
skatinant išvykusiųjų mokslininkų grįžimą į 
tėvynę; 

Or. es
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Pagrindimas

Turėtų būti skatinamas ne tik esamas potencialas; priešingai, talentingiems mokslininkams 
taip pat reikia paramos, kai jie pradeda realizuoti savo gebėjimus.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 78
I priedo skyriaus „Mokslinių tyrimų potencialas“ antraštinės dalies „Veikla“ 1 pastraipos 

3 įtrauka

Atrinktus centrus aprūpinti tam tikra 
mokslinių tyrimų įranga ir ją tobulinti;

Atrinktus esamus ar besikuriančius 
kompetencijos centrus aprūpinti tam tikra 
mokslinių tyrimų įranga ir ją tobulinti bei 
gerinti materialinę bazę, siekiant padėti 
remti strateginės partnerystės pagrindu 
vykdomas mokslinių tyrimų programas;

Or. es

Pagrindimas

Su bet kokia mokslinių tyrimų veikla susiję materialūs poreikiai paprastai užmirštami arba 
nepakankamai įvertinami, tačiau į juos reikia atsižvelgti, jei norima pasiekti veiklos tikslus.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 79
I priedo antraštinės dalies „Mokslinių tyrimų potencialas“ skirsnio „Veikla“ pirmos pastraipos 

trečia dalis

Atrinktus centrus aprūpinti tam tikra 
mokslinių tyrimų įranga ir ją tobulinti;

Atrinktus centrus aprūpinti tam tikra 
mokslinių tyrimų įranga ir ją tobulinti:
1. Tiesiogiai aprūpinti moksliniams 
tyrimams skirta įranga arba ją atnaujinti 
(iki 1 mln. eurų). Individualios mokslinių 
tyrimų grupės iš konvergencijos regionų ir 
Europos pavyzdiniai centrai (atrinkti pagal 
Penktąją pagrindų programą) gali prašyti 
lėšų mokslinių tyrimų įrangai įsigyti arba 
atnaujinti. Lėšos skiriamos atsižvelgiant į 
paraišką pateikusios grupės įvertinimą, 
planuojamą įrangos panaudojimą ir 
pridėtinę vertę Europai. Pirmenybė 
teikiama su struktūriniais fondais 
susijusiems pasiūlymams. Finansinė 
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parama skiriama išmokant dotacijas.
2. Pagal Septintąją pagrindų programų 
vykdomus projektus aprūpinti mokslinių 
tyrimų įranga arba ją atnaujinti (iki 
1 mln. eurų). Mokslinių tyrimų grupės iš 
konvergencijos regionų, susijungusios į 
konsorciumą ir pateikusios bendrą 
paraišką dėl mokslinių tyrimų projekto 
finansavimo pagal Septintąją pagrindų 
programą, gali pateikti taip pat ir atskirą 
paraišką dėl finansavimo, skirto įsigyti arba 
atnaujinti mokslinių tyrimų įrangą. 
Konsorciumo koordinatorius turi priimti 
šią paraišką. Atskiras, įrangai skirtas 
finansavimas bus skiriamas atsižvelgiant į 
lėšų panaudojimą projekto vykdymo metu. 
Papildomas finansavimas bus skiriamas 
išmokant dotacijas.
3. Konvergencijos regionuose taikyti 
principą, pagal kurį visiškas mokslinių 
tyrimų įrangos nusidėvėjimas galimas per 
laikotarpį, kuriam suteikiama dotacija, t. y. 
per trejų, o ne penkerių metų laikotarpį, 
kaip buvo nustatyta anksčiau.   

Or. pl

Pakeitimą pateikė Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 80
I priedo antraštinės dalies „Mokslinių tyrimų potencialas“ skirsnio „Veikla“ pirmos pastraipos 

ketvirta dalis

Rengti darbo grupes ir konferencijas siekiant 
palengvinti žinių perdavimą nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygiais, dalyvaujant atrinktų 
centrų darbuotojams ir mokslininkams, 
pakviestiems iš kitų šalių pagal atrinktų 
centrų mokymo pajėgumų ir pripažinimo 
plėtojimo pagrindą; Užtikrinti atrinktų 
centrų mokslo darbuotojų dalyvavimą 
tarptautinėse konferencijose ar 
trumpalaikiuose mokymo renginiuose, 
siekiant keistis žiniomis, kurti tinklus ir 
pristatyti juos labiau tarptautinėje aplinkoje;

Rengti darbo grupes ir konferencijas siekiant 
palengvinti žinių perdavimą nacionaliniu, 
regioniniu ir tarptautiniu lygiais, 
dalyvaujant atrinktų centrų darbuotojams ir 
mokslininkams, pakviestiems iš kitų šalių 
pagal atrinktų centrų mokymo pajėgumų ir 
pripažinimo plėtojimo pagrindą; Užtikrinti 
atrinktų centrų mokslo darbuotojų 
dalyvavimą tarptautinėse konferencijose ar 
trumpalaikiuose mokymo renginiuose, 
siekiant keistis žiniomis, kurti tinklus ir 
pristatyti juos labiau tarptautinėje aplinkoje;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 81
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ antra pastraipa

Europos visuomenių kūrimas labai priklauso 
nuo jų sugebėjimo kurti, panaudoti ir skleisti 
žinias, taigi nuolat įgyvendinti naujoves. 
Šiuo atžvilgiu moksliniai tyrimai vaidina 
svarbų vaidmenį ir toliau turėtų išlikti 
varomąja jėga skatinant augimą, gerovę ir 
tvariąją plėtrą.

Europos visuomenių kūrimas labai priklauso 
nuo jų sugebėjimo kurti, panaudoti ir skleisti 
žinias, taigi nuolat įgyvendinti naujoves. 
Naujos žinios kuriamos visose visuomenės 
veiklos srityse, tačiau pagrindinis vaidmuo 
kuriant žinias tenka vadinamajam žinių 
trikampiui − mokslinių tyrimų, švietimo ir 
naujovių sritims. Šiuo atžvilgiu moksliniai 
tyrimai vaidina svarbų vaidmenį ir toliau 
turėtų išlikti varomąja jėga skatinant augimą, 
gerovę ir tvariąją plėtrą.

Or. pl

Pagrindimas

Turėtų būti pabrėžiama, kad žinių kūrimo procesas vyksta visose visuomenės veiklos srityse, 
tačiau vis tik pagrindiniai šio proceso elementai yra moksliniai tyrimai ir mokslinių tyrimų 
institucijos, taip pat itin svarbūs mokslinių tyrimų, švietimo ir naujovių sričių tarpusavio 
ryšiai ir sąveika.    

Pakeitimą pateikė Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 82
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ trečia pastraipa

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

Kad šis tikslas būtų pasiektas, būtina sukurti 
socialinę ir kultūrinę aplinką, palankią 
sėkmingiems ir praktikoje pritaikomiems 
moksliniams tyrimams. Tai reiškia, kad 
reikia atsižvelgti į pagrįstus visuomenės 
poreikius ir rūpesčius, pradedant dar 
platesnes demokratiškas diskusijas su 
visuomene, ją dar labiau įtraukiant bei 
informuojant ir parengiant geresnes 
kolektyvinio sprendimų priėmimo mokslo 
srityje sąlygas. Pilietinės visuomenės 
organizacijoms suteikiama galimybė 
pavesti trečiosioms šalims atlikti mokslinius 



PE 374.088v02-00 50/73 AM\619606LT.doc

LT

užtikrinti žinių sklaidą – būtent šiais 
elementais grindžiama Lisabonos strategija.

tyrimus.  Taip pat reikėtų sudaryti 
mokslinėms profesijoms palankią aplinką, 
pritraukti naują investicijų į mokslą bangą ir 
užtikrinti žinių sklaidą – būtent šiais 
elementais grindžiama Lisabonos strategija.

Or. en

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės organizacijoms, atitinkančioms Europos Komisijos nustatytą 
apibrėžimą (žr. Europos Komisijos CONNEX duomenų bazę) ir siekiančioms patenkinti savo 
mokslinius poreikius, turėtų būti suteikta galimybė pavesti trečiosioms šalims atlikti mokslinių 
tyrimų projektus.  

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 83
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ trečia pastraipa

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

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

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad mokslinėje veikloje dalyvauja vis dar per mažai moterų, įgyvendinant 
Pagrindų programą ir su ja susijusias programas greta kitų tikslų turi būti siekiama 
užtikrinti, kad daugiau moterų dalyvautų mokslo ir technologijų sričių veikloje, kadangi tai 
būtina ES.    
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 84
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ penkta pastraipa

Pirmiausiai reikia spręsti mokslinio 
susiskaldymo pavojaus mūsų visuomenėje 
klausimą. Ryškėja atotrūkis tarp galinčiųjų 
pasinaudoti atitinkamomis žiniomis ir šios 
galimybės neturinčiųjų; tų, kurie negali 
daryti įtakos mokslinių tyrimų politikos 
formavimui ir šią galimybę turinčiųjų. Dėl 
šios situacijos susiduriama su piliečių 
reiškiamu dviprasmišku požiūriu į galimą 
mokslo ir technologijų naudą ir išreikštą 
būtinybę pavesti juos veiksmingai 
visuomenės kontrolei. Viena vertus, toks 
požiūris reikalauja daugiau dėmesio skirti 
esamų problemų (ligos, tarša, epidemijos, 
nedarbas ir kt.) sprendimui ir geriau 
numatyti jų galimą poveikį ateityje. Kita 
vertus, tam tikras mokslo naudojimas ir tam 
tikrų asmeninių interesų įtaka sprendimų 
priėmimo procese kelia nepasitikėjimą.

Pirmiausiai reikia spręsti mokslinio 
susiskaldymo pavojaus mūsų visuomenėje 
klausimą. Ryškėja atotrūkis tarp galinčiųjų 
pasinaudoti atitinkamomis žiniomis ir šios 
galimybės neturinčiųjų; tų, kurie negali 
daryti įtakos mokslinių tyrimų politikos 
formavimui ir šią galimybę turinčiųjų. Dėl 
šios situacijos susiduriama su piliečių 
reiškiamu dviprasmišku požiūriu į galimą 
mokslo ir technologijų naudą ir išreikštą 
būtinybę pavesti juos veiksmingai 
visuomenės kontrolei. Viena vertus, toks 
požiūris reikalauja daugiau dėmesio skirti 
esamų problemų (ligos, tarša, epidemijos, 
nedarbas ir kt.) sprendimui ir geriau 
numatyti jų galimą poveikį ateityje. Kita 
vertus, tam tikras mokslo naudojimas ir tam 
tikrų asmeninių interesų įtaka sprendimų 
priėmimo procese kelia nepasitikėjimą. 
Moksliniai tyrimai bus sėkmingi tik tuo 
atveju, jei piliečiai bus įsitikinę, kad 
atsižvelgiama į jų nuogąstavimus ir 
neperžengiamos etikos ribos.  

Or. en

Pagrindimas

Iš Komisijos pasiūlymo susidaro įspūdis, kad pagrindinė problema yra suformuoti palankią 
viešąją nuomonę. Kita vertus labai svarbu, kad mokslo darbuotojai atsižvelgtų į visuomenės 
nuogąstavimus ir neperžengtų etikos ribų.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 85
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ šeštos pastraipos trečia 

dalis

− suvokimas, kad mokslo pasaulis 
neatsižvelgia į ekonomikos ir socialinio 
gyvenimo realybę;

− suvokimas, kad mokslo pasaulis 
neatsižvelgia į ekonomikos ir socialinio 
gyvenimo realybę, ir suvokimas, kad didėja 



PE 374.088v02-00 52/73 AM\619606LT.doc

LT

mokslo darbuotojų priklausomybė nuo 
nederamos įvairių interesų grupių įtakos;

Or. en

Pagrindimas

Viena iš visuomenės požiūrio į mokslą problemų iš esmės yra didėjantis skepticizmas dėl 
mokslininkų darbų aktualiomis temomis (pvz., medicinos mokslinių tyrimų ir biotechnologijų 
srityse) nešališkumo ir objektyvumo, kadangi čia susiduria įvairūs interesai. ES gali imtis 
priemonių, kad būtų užtikrintas didesnis finansavimo ir poveikio, darančio įtaką mokslinių 
tyrimų eigai, šaltinių skaidrumas, ir taip sukurti mokslo klestėjimui palankesnę aplinką.  

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 86
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ šeštos pastraipos 

ketvirta a ir b dalys (naujos)  

− mokslininkų bendruomenės nežinojimas, 
kaip suderinti mokslinio eksperto ir 
piliečio, kurio padėtis tokia pati, kaip ir kitų  
piliečių, vaidmenis;   

− abejonės dėl to, ar mokslo darbuotojai 
nėra priklausomi nuo ekonominių ir tam 
tikrų asmeninių interesų; 

Or. da

Pagrindimas

Atvirų diskusijų apie ekonominius ir kitus (teisėtus) atskirų mokslo darbuotojų ir mokslo 
tyrimo įstaigų interesus trūkumas gali būti didelė kliūtis siekiant užtikrinti, kad visuomenė 
pasitikėtų moksliniais tyrimais ir jų rezultatais. Šių klausimų svarba labai išaugo dėl 
visuomenėje vykstančių procesų, ypatingas dėmesys kreipiamas į tai, kokiais tikslais 
naudojami moksliniai tyrimai, ypač todėl, kad padidėjo išorinis mokslinių tyrimų 
finansavimas ir tai daro poveikį ne tik sritims, kuriose atliekami moksliniai tyrimai, bet ir 
būdams, kaip jie atliekami.           

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 87
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ šeštos pastraipos 

ketvirta c dalis (nauja) 

− visuomenei pateikiama netinkama 
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informacija.

Or. es

Pagrindimas

Vienas iš veiksnių, didinančių mokslo ir visuomenės atotrūkį, yra pats mokslinės informacijos 
pobūdis, kadangi ši informacija, nors ir prieinama visuomenei, pateikiama naudojant tokius 
sudėtingus terminus, kad lieka nesuprasta. Turėtų būti teikiama tokia informacija, kuri būtų 
suprantama visuomenei ir pritaikoma.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 88
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ septintos pastraipos 

ketvirta įtrauka 

− pašalinti atotrūkį tarp turinčiųjų mokslinį 
išsilavinimą ir jo neturinčiųjų, skatinti 
pomėgį mokslinei kultūrai tiesiogiai veikiant 
šalia visų piliečių (įtraukiant miestus, 
regionus, fondus, mokslo centrus ir kt.);

− pašalinti atotrūkį tarp turinčiųjų mokslinį 
išsilavinimą ir jo neturinčiųjų, skatinti 
pomėgį mokslinei kultūrai tiesiogiai veikiant 
šalia visų piliečių (įtraukiant miestus, 
regionus, fondus, mokslo centrus, muziejus, 
pilietinės visuomenės organizacijas ir kt.);

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nurodytą tikslą, muziejai ir atitinkamos pilietinės visuomenės organizacijos 
turėtų būti paminėtos kartu su mokslo centrais.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 89
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ septintos pastraipos 

ketvirta a įtrauka (nauja)  

− skatinti mokslo darbuotojų 
bendruomenės diskusijas ir debatus dėl 
mokslinių tyrimų socialinių aspektų;

Or. da

Pagrindimas

Viena pagrindinių kliūčių siekiant abipusio mokslo darbuotojų bendruomenės ir visos 
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visuomenės supratimo yra mokslo bendruomenės diskusijų dėl mokslinių tyrimų socialinių 
aspektų, pvz., etikos klausimų ir naujųjų technologijų padarinių, trukūmas.   

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 90
I  priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ septintos pastraipos 

ketvirta b įtrauka (nauja)

− tirti priemones siekiant gerinti Europos 
mokslinių tyrimų ir naujovių sistemos 
valdymą; 

Or. es

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos valdymas yra taip pat svarbus.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 91
I  priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ septintos pastraipos 

šešta įtrauka 

− formuoti mokslo ir mokslininkų įvaizdį, 
kuris yra reikšmingas visiems, visų pirma 
jaunimui;

− formuoti mokslo ir mokslininkų įvaizdį, 
kuris yra patikimas ir reikšmingas visiems, 
visų pirma jaunimui;

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų, ypač netirtų sričių tyrimų, rezultatų patikimumu vis labiau abejojama dėl 
skeptiškos viešosios nuomonės, esą mokslininkai pernelyg pažeidžiami, turint omenyje 
parsidavėliškumą arba karjerizmą. ES gali imtis veiksmų, skirtų kovoti su nepalankios 
nuomonės apie mokslus plitimu ir atkurti visuomenės pasitikėjimą Europos mokslu. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 92
I  priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ septintos pastraipos 

septinta įtrauka 

− padėti moterims mokslininkėms toliau − skatinti moterų mokslininkių karjeros 
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siekti karjeros ir geriau panaudoti savo 
mokslinį talentą visų labui;

pažangą ir geriau panaudoti savo mokslinį 
talentą visų labui;

Or. es

Pagrindimas

Šiame pakeitime būtų geriau nurodyti siekį skatinti, o ne padėti.

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 93
I  priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ septintos pastraipos 

aštunta įtrauka (nauja) 

− bendradarbiauti su pelno nesiekiančių 
vaistų kūrimo iniciatyvų vykdytojais;

Or. en

Pagrindimas

Pelno nesiekiantys moksliniai tyrimai turi būti viešojo finansavimo prioritetas. 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 94
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ paantraštės „Pirmoji 
veiklos kryptis: Dinamiškesnis mokslo ir visuomenės ryšių valdymas“ pirmos dalies pirma 

įtrauka 

− gerinti politikos formavimui Europoje 
skirtų mokslinių konsultacijų ir 
kompetencijos panaudojimą bei poveikio 
stebėseną ir kurti praktines priemones ir 
sistemas (pvz., elektroninius tinklus);

− padėti tęsti ir atnaujinti specialistų ir 
pareigūnų, kurie valstybėse narėse ir 
regionuose administruoja paramos teikimą 
ir mokslinių tyrimų programas, mokymus 
siekiant, kad būtų taikomi bendrieji 
metodai ir vadovaujamasi pažangiąja 
patirtimi;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 95
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ paantraštės „Pirmoji 
veiklos kryptis: Dinamiškesnis mokslo ir visuomenės ryšių valdymas“ pirmos dalies antra 

įtrauka 

− skatinti pasitikėjimą ir savireglamentavimą 
mokslinėje bendruomenėje;

− skatinti demokratinę atskaitomybę,
pasitikėjimą ir savireglamentavimą 
mokslinėje bendruomenėje;

Or. en

Pagrindimas

Viena iš visuomenės požiūrio į mokslus problemų iš esmės yra didėjantis skepticizmas dėl 
mokslininkų darbų aktualiomis temomis (pvz., medicinos mokslinių tyrimų ir biotechnologijų 
srityse) nešališkumo ir objektyvumo, kadangi čia susiduria įvairūs interesai. ES gali imtis 
priemonių, kad būtų užtikrintas didesnis finansavimo ir poveikio, darančio įtaką mokslinių
tyrimų eigai, šaltinių skaidrumas, ir taip sukurti mokslo klestėjimui palankesnę aplinką.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 96
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ paantraštės „Pirmoji 
veiklos kryptis: Dinamiškesnis mokslo ir visuomenės ryšių valdymas“ pirmos dalies antra 

įtrauka

− skatinti pasitikėjimą ir savireglamentavimą 
mokslinėje bendruomenėje;

− skatinti pasitikėjimą ir savireglamentavimą 
mokslinėje bendruomenėje, iš naujo 
apibrėžti pagrindinius apsaugos kriterijus 
mokslo srityje ir skleisti informaciją apie 
juos;

Or. es

Pakeitimą pateikė Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 97
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ paantraštės „Pirmoji 
veiklos kryptis: Dinamiškesnis mokslo ir visuomenės ryšių valdymas“ pirmos dalies trečia 

įtrauka 

− skatinti diskusijas apie informacijos 
sklaidą, įskaitant galimybes pasinaudoti 
moksliniais rezultatais, ir mokslinių leidinių 

− skatinti diskusijas apie informacijos 
sklaidą, įskaitant galimybes pasinaudoti 
moksliniais rezultatais, ir mokslinių leidinių 
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ateitį. ateitį, ir sukurti Europos žinių banką.

Or. en

Pagrindimas

Europos moksliniai tyrimai bus veiksmingesni, jei anksčiau atliktų mokslinių tyrimų rezultatai 
bus prieinami didesnei visuomenės daliai. Europos žinių bankas suteiktų galimybę laisvai 
naudotis mokslinių tyrimų rezultatų biblioteka praėjus tam tikram laikotarpiui nuo oficialios 
projekto baigimo dienos, kai draudžiama teikti informaciją, išskyrus atvejus, kai yra rimtų 
priežasčių iš viso neteikti informacijos apie projektą.  

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 98
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ paantraštės „Pirmoji 
veiklos kryptis: Dinamiškesnis mokslo ir visuomenės ryšių valdymas“ antros dalies įvadas 

Visuomenės siekiai bei lūkesčiai ir 
pagrindiniai etikos principai turi būti labiau 
įtraukiami į visą mokslinių tyrimų procesą, 
kad būtų sukurta mokslininkams ir visai 
visuomenei saugesnė ir konstruktyvesnė 
aplinka. Įtraukiami du aspektai:

Visuomenės siekiai bei lūkesčiai ir 
pagrindiniai etikos principai turi būti labiau 
įtraukiami į visą mokslinių tyrimų procesą, 
kad būtų sukurta mokslininkams ir visai 
visuomenei saugesnė ir konstruktyvesnė 
aplinka ir, atsižvelgiant į pagrindines teises, 
nustatytos etiškų mokslinių tyrimų gairės.
Įtraukiami du aspektai:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti nuorodą į etikos ribas mokslo srityje ir visuomeninį 
programos aspektą.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 99
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ paantraštės „Pirmoji 
veiklos kryptis: Dinamiškesnis mokslo ir visuomenės ryšių valdymas“ antros dalies antra a 

įtrauka (nauja) 

− didesnis dėmesys mokslo bendruomenės 
diskusijoms dėl mokslinių tyrimų socialinių 
aspektų,  

Or. da
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Pagrindimas

Viena pagrindinių kliūčių siekiant abipusio mokslo darbuotojų bendruomenės ir visos 
visuomenės supratimo yra mokslo bendruomenės diskusijų dėl mokslinių tyrimų socialinių 
aspektų, pvz., etikos klausimų ir naujųjų technologijų padarinių, trukūmas. Šį trūkumą galima 
panaikinti taikant priemones, skatinančias formuoti mokslo bendruomenės nuomonę apie 
mokslinių tyrimų socialinius aspektus.  

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 100
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ paantraštės „Pirmoji 

veiklos kryptis: Dinamiškesnis mokslo ir visuomenės ryšių valdymas“ trečia dalis 

Siekiant spręsti visuomenės ir mokslo ryšių 
klausimą pasitelkus tvirtas politikos kryptis, 
visoje Europoje reikia plėsti, konsoliduoti ir 
skleisti žinias, sukauptas mokslo istorijoje, 
sociologijoje ir filosofijoje. Šiuo tikslu tų 
mokslo sričių geriausi mokslininkai turėtų 
kurti tinklus, siekdami sisteminti mokslinius 
tyrimus ir diskusijas, kad būtų galima 
atskleisti, kaip iš tiesų mokslas prisideda 
prie Europos visuomenės kūrimo, ir visų 
pirma nustatyti:

Siekiant spręsti visuomenės ir mokslo ryšių 
klausimą pasitelkus tvirtas politikos kryptis, 
visoje Europoje reikia plėsti, konsoliduoti ir 
skleisti žinias, sukauptas mokslo istorijos,
mokslo ir technologijų paveldo, sociologijos 
ir filosofijos srityse. Šiuo tikslu tų mokslo 
sričių geriausi mokslininkai turėtų kurti 
tinklus, siekdami sisteminti mokslinius 
tyrimus ir diskusijas, kad būtų galima 
atskleisti, kaip iš tiesų mokslas prisideda 
prie Europos visuomenės kūrimo, ir visų 
pirma nustatyti:

− mokslo, demokratijos ir teisės ryšius, − mokslo, demokratijos ir teisės ryšius,

− etinius tyrimus mokslo ir technologijų 
srityje,

− etinius tyrimus mokslo ir technologijų 
srityje,

− mokslo ir kultūros tarpusavio įtaką, − mokslo ir kultūros tarpusavio įtaką,

− mokslininkų vaidmenį ir įvaizdį. − mokslininkų ir mokslininkių vaidmenį ir 
įvaizdį,

− būdus, kuriais siekiama užtikrinti, kad 
mokslas būtų suprantamas visuomenei, ir 
viešųjų diskusijų skatinimą.

Or. es

Pagrindimas

Mokslo ir technologijų paveldas turi gilias istorines šaknis ir per istoriją perduodamas iš 
kartos į kartą. Be to, žinios neturėtų likti uždarame jas suprantančio ir valdančio mokslinio 
elito rate, reikia rasti būdų padaryti žinias labiau suprantamas ir taip priartinti mokslą prie 
visuomenės. 
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Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 101
I priedo antraštinės dalies „Mokslas visuomenėje“ skirsnio „Metodas“ paantraštės „Pirmoji 
veiklos kryptis: Dinamiškesnis mokslo ir visuomenės ryšių valdymas“ trečios dalies įvadas 

Siekiant spręsti visuomenės ir mokslo ryšių 
klausimą pasitelkus tvirtas politikos kryptis, 
visoje Europoje reikia plėsti, konsoliduoti ir 
skleisti žinias, sukauptas mokslo istorijoje, 
sociologijoje ir filosofijoje. Šiuo tikslu tų 
mokslo sričių geriausi mokslininkai turėtų 
kurti tinklus, siekdami sisteminti mokslinius 
tyrimus ir diskusijas, kad būtų galima 
atskleisti, kaip iš tiesų mokslas prisideda 
prie Europos visuomenės kūrimo, ir visų 
pirma nustatyti:

Siekiant spręsti visuomenės ir mokslo ryšių 
klausimą pasitelkus tvirtas politikos kryptis, 
visoje Europoje reikia plėsti, konsoliduoti ir 
skleisti žinias, sukauptas mokslo istorijos, 
sociologijos ir filosofijos srityse. Šiuo tikslu 
tų mokslo sričių geriausi mokslininkai turėtų 
kurti tinklus, siekdami sisteminti mokslinius 
tyrimus ir diskusijas, kad būtų galima 
atskleisti, kaip iš tiesų mokslas prisideda 
prie Europos visuomenės kūrimo, skatinti 
diskusijas šiuo klausimu ir visų pirma 
nustatyti:

Or. da

Pagrindimas

Pabrėžiama, kad dialogas su visa visuomene suteikia galimybę rengti vidines diskusijas ir 
atsižvelgti į naujus visos visuomenės ir mokslo bendruomenės nuomonių aspektus. 

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 102
I priedo skyriaus „Mokslas visuomenėje“ antraštinės dalies „Metodas“ paantraštės „Pirmoji 
veiklos kryptis: Dinamiškesnis mokslo ir visuomenės ryšių valdymas“ 4 dalies 3a įtrauka 

(nauja) 

– diskusijos, kaip universitetai gali 
suderinti mokslinius tyrimus, kuriais 
siekiama pelno, ir savo tradicinį 
nepriklausomo žinių, skirtų visos 
visuomenės reikmėms, kūrėjo vaidmenį. 

Or. da

Pagrindimas

Labai svarbu išlaikyti pasitikėjimą universitetais kaip nepriklausomais žinių, skirtų visos 
visuomenės reikmėms, kūrėjais. Taigi dilema, su kuria susiduria universitetai, didėja augant 
komercializacijai. Europos universitetai vis dažniau priversti spręsti šias dilemas ir pagrįsti 
savo sprendimus dokumentais.
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 103
I priedo skyriaus „Mokslas visuomenėje“ antraštinės dalies „Metodas“ paantraštės „Trečioji 

veiklos kryptis: Mokslo ir visuomenės komunikavimas“ 1 įtrauka  

– patikimos informacijos mokslinei spaudai
pateikimą laiku ir paramą Europos 
mokslinės spaudos centro kūrimui;

– patikimos mokslinės informacijos spaudai 
ir kitoms žiniasklaidos priemonėms
pateikimą laiku;

Or. es

Pagrindimas

Mintis kurti Europos mokslinės spaudos centrą nėra priimtina. 

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 104
I priedo skyriaus „Mokslas visuomenėje“ antraštinės dalies „Metodas“ paantraštės „Trečioji 

veiklos kryptis: Mokslo ir visuomenės komunikavimas“ 6a ir 6b įtraukos (naujos) 

– geresnį mokslo bendruomenės mokslinių 
tyrimų rezultatų ir informacijos apie 
problemų, susijusių su moksliniais 
tyrimais, perdavimą politinius sprendimus 
priimantiems asmenims ir visuomenei 
siekiant kompetentingo indėlio į diskusijas 
dėl politikos mokslo srityje; 
– mokslo darbuotojų skatinimą bendrauti 
su visuomene daugiausia siekiant, kad 
visuomenei būtų prieinamos pagrindinės jų 
mokslinių tyrimų prielaidos ir rezultatai, 
abejonės ir galima ekonominė nauda. 

Or. da

Pagrindimas

1. Labai svarbu, kad augant žinių visuomenei ir didėjant mokslinių tyrimų įtakai socialinei 
plėtrai, mokslo darbuotojai geriau perduotų savo pasiekimus visuomenei. Tai būtina sąlyga 
tam, kad Europa galėtų išnaudoti savo potencialą žinių ekonomikos sąlygomis. 

2. Ypač medicinos mokslų srityje pastaraisiais metais buvo įdiegtos sistemos, skirtos skelbti 
domėjimąsi, ir didėja poreikis tokias sistemas įdiegti ir kitose srityse; tai taip pat reiškia, kad 
reikia nustatyti ir tobulinti principus.  
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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 105
I priedo skyriaus „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ antraštinės dalies „Tikslas“ 1 dalis

Kad taptų konkurencinga ir užimtų lyderės 
vietą pasaulyje, Europos Bendrijai reikia 
tvirtos ir nuoseklios tarptautinės politikos 
mokslo ir technologijų srityje.

Kad taptų konkurencinga ir užimtų lyderės 
vietą pasaulyje, Europos Bendrijai reikia 
tvirtos ir nuoseklios tarptautinės politikos 
mokslo ir technologijų srityje. Bus parengta 
bendra tarptautinio bendradarbiavimo 
strategija, apimsianti visas pagal įvairias 
Pagrindų programos specialiąsias 
programas vykdomas tarptautines 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautinis bendradarbiavimas taip pat naudingas netirtų sričių moksliniams tyrimams.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 106
I priedo skyriaus „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ antraštinės dalies „Tikslas“ 2 dalies 

1 įtrauka

– Remti Europos konkurencingumą 
pasitelkiant strateginę partnerystę su 
trečiosiomis šalimis pasirinktose mokslo 
srityse ir skatinant geriausius trečiųjų šalių 
mokslininkus dirbti Europoje,

– Remti Europos konkurencingumą 
skatinant kurti žinias Europoje susiejant 
universitetus, mokslinių tyrimų įstaigas ir 
Europos bendroves su užsienio šalių 
žiniomis bei žmogiškaisias ištekliais ir 
padedant Europos pramonei atverti 
besivystančių ir sparčiai augančios 
ekonomikos šalių rinkas,  

Or. en

Pagrindimas

Tikslai turėtų būti susieti su priemonėmis.
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 107
I priedo skyriaus „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ antraštinės dalies „Tikslas“ 2 dalies 

2 įtrauka

– Spręsti specifines problemas, su kuriomis 
susiduria trečiosios šalys, arba kurios 
bendros visiems, remiantis abipusiu interesu 
ir abipuse nauda.

– Spręsti specifines problemas, su kuriomis 
susiduria trečiosios šalys, arba kurios 
bendros visiems, remiantis abipusiu interesu 
ir abipuse nauda, ypač skiriant dėmesį 
klausimams, susijusiems su vystymąsi 
skatinančiais moksliniais tyrimais.

Or. es

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai, skatinantys trečiųjų šalių vystymąsi, turi įvairialypį poveikį.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes ir Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 108
I priedo skyriaus „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ antraštinės dalies „Metodas“ 1 dalis

Siekiant apibrėžti ir nustatyti mokslinių 
tyrimų, atliekamų abipusio intereso ir 
naudos su konkrečiomis trečiosiomis šalimis 
(tarptautinio bendradarbiavimo partnerės 
šalys) pagrindu, prioritetines sritis specialios 
tarptautinio bendradarbiavimo veiklos pagal 
mokslinio bendradarbiavimo programą 
požiūriu, bus plėtojamos šiuo metu 
vykstančios politinės diskusijos ir stiprinami 
partnerystės su įvairiais šių trečiųjų šalių 
regionais tinklai, siekiant prisidėti 
įgyvendinant šią veiklą. Bus stiprinama 
nacionalinių veiksmų tarptautinio mokslinio 
bendradarbiavimo srityje darna remiant 
programų koordinavimą (valstybės narės, 
šalys kandidatės ir asocijuotosios šalys) 
pasitelkiant šalių MTTP politikos ir veiksmų 
daugiašalį koordinavimą. Pagrindų 
programoje didžiausias dėmesys bus 
skiriamas bendradarbiavimui su šioms 
trečiųjų šalių grupėmis:

Siekiant apibrėžti ir nustatyti mokslinių 
tyrimų, atliekamų abipusio intereso ir 
naudos su konkrečiomis trečiosiomis šalimis 
(tarptautinio bendradarbiavimo partnerės 
šalys) pagrindu, prioritetines sritis specialios 
tarptautinio bendradarbiavimo veiklos pagal 
mokslinio bendradarbiavimo programą 
požiūriu, bus plėtojamos šiuo metu 
vykstančios politinės diskusijos ir stiprinami 
partnerystės su įvairiais šių trečiųjų šalių 
regionais tinklai, siekiant prisidėti 
įgyvendinant šią veiklą. Bus stiprinama 
nacionalinių veiksmų tarptautinio mokslinio 
bendradarbiavimo srityje darna remiant 
programų koordinavimą (valstybės narės, 
šalys kandidatės ir asocijuotosios šalys) 
pasitelkiant šalių MTTP politikos ir veiksmų 
daugiašalį koordinavimą. Pagrindų 
programoje didžiausias dėmesys bus 
skiriamas bendradarbiavimui su šioms 
trečiųjų šalių grupėmis, su sąlyga, kad šios 
šalys nepažeidžia ES teisės aktų ar JT 
konvencijų dėl žmogaus teisių:
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Or. en

Pagrindimas

Būtų neteisinga, jeigu ES lėšos būtų naudojamos teikti techninę ir mokslinę pagalbą šalims, 
pažeidžiančioms žmogaus teises. Kai kurių valstybių narių mokslininkai ir mokslo darbuotojai 
ne kartą prašė ES taip įsipareigoti.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 109
I priedo skyriaus „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ antraštinės dalies „Metodas“ 1 dalis

Siekiant apibrėžti ir nustatyti mokslinių 
tyrimų, atliekamų abipusio intereso ir 
naudos su konkrečiomis trečiosiomis šalimis 
(tarptautinio bendradarbiavimo partnerės 
šalys) pagrindu, prioritetines sritis specialios 
tarptautinio bendradarbiavimo veiklos pagal 
mokslinio bendradarbiavimo programą 
požiūriu, bus plėtojamos šiuo metu 
vykstančios politinės diskusijos ir stiprinami 
partnerystės su įvairiais šių trečiųjų šalių 
regionais tinklai, siekiant prisidėti 
įgyvendinant šią veiklą. Bus stiprinama 
nacionalinių veiksmų tarptautinio mokslinio 
bendradarbiavimo srityje darna remiant 
programų koordinavimą (valstybės narės, 
šalys kandidatės ir asocijuotosios šalys) 
pasitelkiant šalių MTTP politikos ir veiksmų 
daugiašalį koordinavimą. Pagrindų 
programoje didžiausias dėmesys bus 
skiriamas bendradarbiavimui su šioms 
trečiųjų šalių grupėmis:

Siekiant apibrėžti ir nustatyti mokslinių 
tyrimų, atliekamų abipusio intereso ir 
naudos su konkrečiomis trečiosiomis šalimis 
(tarptautinio bendradarbiavimo partnerės 
šalys) pagrindu, prioritetines sritis specialios 
tarptautinio bendradarbiavimo veiklos pagal 
mokslinio bendradarbiavimo programą 
požiūriu, bus plėtojamos šiuo metu 
vykstančios politinės diskusijos ir stiprinami 
partnerystės su įvairiais šių trečiųjų šalių 
regionais tinklai, siekiant prisidėti 
įgyvendinant šią veiklą, ir dėmesys bus 
skiriamas valstybių narių tarptautinės 
veiklos koordinavimui siekiant veikti 
bendrai. Bus stiprinama nacionalinių 
veiksmų tarptautinio mokslinio 
bendradarbiavimo srityje darna remiant 
programų koordinavimą (valstybės narės, 
šalys kandidatės ir asocijuotosios šalys) 
pasitelkiant šalių MTTP politikos ir veiksmų 
daugiašalį koordinavimą. Pagrindų 
programoje didžiausias dėmesys bus 
skiriamas bendradarbiavimui su šioms 
trečiųjų šalių grupėmis:

Or. es

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 110
I priedo skyriaus „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ antraštinės dalies „Metodas“ 1 

dalies 3 ir 4 įtraukos
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– Besivystančios šalys – Lotynų Amerikos šalys;
– Sparčiai augančios ekonomikos šalys. – Besivystančios šalys ir sparčiai augančios 

ekonomikos šalys.

Or. es

Pagrindimas

Europa, o ypač kai kurios valstybės narės turi istorinių interesų Lotynų Amerikoje, kuri dėl to 
turėtų būti aiškiai paminėta kaip regionas, su kuriuo bus bendradarbiaujama. 

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 111
I priedo skyriaus „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ antraštinės dalies „Metodas“ 2 dalis

Teminio tarptautinio mokslinio 
bendradarbiavimo veikla vykdoma pagal 
specialiąją programą „Bendradarbiavimas“. 
Tarptautinė veikla žmogiškųjų išteklių 
srityje vykdoma pagal specialiąją programą 
„Žmonės“. Tarptautinio bendradarbiavimo
horizontaliosios paramos veikla aprašoma 
šioje programoje. Bendras tarptautinio 
bendradarbiavimo veiksmų koordinavimas 
bus užtikrintas pagal skirtingas programas.

Teminio tarptautinio mokslinio 
bendradarbiavimo veikla vykdoma pagal 
specialiąją programą „Bendradarbiavimas“. 
Tarptautinė veikla žmogiškųjų išteklių 
srityje vykdoma pagal specialiąją programą 
„Žmonės“. Bus įgyvendinami konkrečioms 
specialiosios programos 
„Bendradarbiavimas“ teminėms ar 
tarpdisciplininėms sritims skirti 
horizontaliosios paramos veiksmai ir 
priemonės ir tam tikrais atvejais konkrečiai 
bendradarbiaujant gali būti remiami 
abišalės svarbos veiksmai. Bendras 
tarptautinio bendradarbiavimo veiksmų 
koordinavimas bus skatinamas pagal 
skirtingas programas siekiant suderinto 
metodo ir veiksmingumo kuriant sąsajas su 
kitomis Bendrijos priemonėmis (pvz., 
Europos kaimynystės politikos, vystymosi 
pagalbos projektų ir t. t.).
Abišalės svarbos ir naudos mokslinių 
tyrimų sričių regioninių ir dvišalių dialogų 
veiksmai finansuojami pagal specialiąsias 
programas. Bent 5 proc. Septintosios 
pagrindų programos lėšų bus skiriama 
tarptautinio bendradarbiavimo veiksmams 
ir 2 proc. bus skiriama veiklai pagal šią 
specialiąją programą finansuoti.
Nepanaudoti specialiųjų programų 
„Bendradarbiavimas“ ir „Žmonės“ 
asignavimai bus panaudoti pagal 
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specialiąją programą „Pajėgumai“ 
vykdomiems veiksmams finansuoti.
Komisija koordinuos tarptautinį 
bendradarbiavimą pagal visą Pagrindų 
programą, įskaitant dialogo su 
asociuotosiomis šalimis, su regionais ir su 
tarptautiniais forumais politiką.
Tarptautinį bendradarbiavimą apimančius 
mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą bei 
jų regionines aplinkybes reikės nustatyti 
planuojant pradinius Pagrindų programos 
etapus. 

Or. es

Pagrindimas

Programų sąveikos procesai ir disciplinų sutapimas turėtų būti labai aiškiai nurodyti. 
Komisijos vaidmuo turėtų būti koordinuoti visą pagal Septintąją pagrindų programą ir 
specialiąsias programas vykdomą veiklą.

Be to, turėtų būti įtraukta nuostata dėl specialiosios veiklos, pritaikytos ypatingiems 
konkrečių geografinių sričių poreikiams ir atitinkančios ES bendradarbiavimo politikos 
tikslus.

Taip pat turėtų būti nustatytas minimalus pagal Septintąją pagrindų programą vykdomo 
tarptautiniam bendradarbiavimui finansuoti skirtas biudžetas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal 
Šeštąją pagrindų programą šiam tikslui buvo skirta apie 3,5 proc. lėšų, siūloma 5 proc. lėšų, 
įskaitant 2 proc. specialiesiems geografiniams ir horizontaliosios paramos veiksmams 
finansuoti. 

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 112
I priedo skyriaus „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ antraštinės dalies „Metodas“ 2 dalis

Teminio tarptautinio mokslinio 
bendradarbiavimo veikla vykdoma pagal 
specialiąją programą „Bendradarbiavimas“.
Tarptautinė veikla žmogiškųjų išteklių 
srityje vykdoma pagal specialiąją programą 
„Žmonės“. Tarptautinio bendradarbiavimo 
horizontaliosios paramos veikla aprašoma 
šioje programoje. Bendras tarptautinio 
bendradarbiavimo veiksmų koordinavimas 
bus užtikrintas pagal skirtingas programas.

Teminio tarptautinio mokslinio 
bendradarbiavimo veikla vykdoma pagal 
programą „Bendradarbiavimas“. Tarptautinė 
veikla žmogiškųjų išteklių ir netirtų sričių 
mokslinių tyrimų srityse vykdoma 
atitinkamai pagal programas „Žmonės“ ir 
„Idėjos“. Tarptautinio bendradarbiavimo 
veikla, įskaitant Europos tarptautinio 
bendradarbiavimo mokslo srityje strategijos 
įgyvendinimo rėmimo priemones, aprašoma 
šioje programoje. Bendras tarptautinio 
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bendradarbiavimo veiksmų koordinavimas 
bus užtikrintas pagal skirtingas programas.

Or. en

Pagrindimas

Netirtų sričių moksliniai tyrimai turi būti atviri tarptautiniam bendradarbiavimui, kaip 
minima 1 pakeitime, abišalės svarbos veikla, kuri negali būti priskiriama horizontaliajai 
veiklai ir nebus finansuojama pagal kitas specialiąsias programas, turėtų būti įtraukta į šią 
antraštinę dalį. Be to, būtų nenaudinga nustatyti bendrą strategiją neužtikrinant lėšų jai 
įgyvendinti. Šios lėšos turėtų būti įtrauktos į skyrių „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ 
ir turėtų būti naudojamos siekiant išvengti teminių prioritetų ir specialiųjų programų 
suskaidymo ir norint susieti jas su kitomis politikos sritimis, pvz., vystymosi pagalbos 
politikos sritimi.   

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 113
I priedo skyriaus „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ antraštinės dalies „Metodas“ 2 dalis

Teminio tarptautinio mokslinio 
bendradarbiavimo veikla vykdoma pagal 
specialiąją programą „Bendradarbiavimas“. 
Tarptautinė veikla žmogiškųjų išteklių 
srityje vykdoma pagal specialiąją programą 
„Žmonės“. Tarptautinio bendradarbiavimo 
horizontaliosios paramos veikla aprašoma 
šioje programoje. Bendras tarptautinio 
bendradarbiavimo veiksmų koordinavimas 
bus užtikrintas pagal skirtingas programas.

Teminio tarptautinio mokslinio 
bendradarbiavimo veikla vykdoma pagal 
specialiąją programą „Bendradarbiavimas“. 
Tarptautinė veikla žmogiškųjų išteklių 
srityje vykdoma pagal specialiąją programą 
„Žmonės“. Tarptautinio bendradarbiavimo 
horizontaliosios paramos veikla ir specialioji 
bendradarbiavimo veikla aprašoma šioje 
programoje. Bendras tarptautinio 
bendradarbiavimo veiksmų koordinavimas 
bus užtikrintas pagal skirtingas programas.

Or. fr

Pagrindimas

Ši programos dalis neturėtų būti apribota tik horizontaliojo koordinavimo veikla – pagal ją 
taip pat turi būti finansuojami nebūtinai su specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ 
prioritetinėmis temomis susiję projektai.  

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 114
I priedo skyriaus „Tarptautinio bendradarbiavimo veikla“ antraštinės dalies „Veikla“ 1 dalies 

1 įtrauka



AM\619606LT.doc 67/73 PE 374.088v02-00

LT

ES bendradarbiavimo mokslo ir technologijų 
srityje prioritetų nustatymas bus grindžiamas 
išsamiu politiniu dialogu su šalimis 
partnerėmis ir regionais atsižvelgiant į jų 
socialines ir kultūrines sąlygas bei mokslinių 
tyrimų pajėgumus. Šis bendradarbiavimo 
mokslo ir technologijų srityje dialogas 
vykdomas įvairiais lygiais, pvz., tarptautiniai 
forumai (įvairios JT konvencijos), oficialūs 
regionų dialogai, tarp jų Azijos–Europos 
susitikimai (ASEM),  Lotynų Amerikos, 
Karibų ir EB (ALCUE), Viduržemio jūros 
regiono ir Vakarų Balkanų partnerystė, ES–
AKR (Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo 
vandenyno valstybių) ir Rytų Europos, 
Kaukazo ir Vidurio Azijos ir dvišaliai bei 
daugiašaliai susitarimai, taip pat neoficialūs 
mokslininkų ir kitų socialinių partnerių 
tarpregioniniai susitikimai. 

ES bendradarbiavimo mokslo ir technologijų 
srityje prioritetų nustatymas bus grindžiamas 
išsamiu politiniu dialogu su šalimis 
partnerėmis ir regionais atsižvelgiant į jų 
socialines ir kultūrines sąlygas bei mokslinių 
tyrimų pajėgumus, jei įmanoma naudojantis 
INCO-NET programų įgyvendinimo 
patirtimi.  Šis bendradarbiavimo mokslo ir 
technologijų srityje dialogas vykdomas 
įvairiais lygiais, pvz., tarptautiniai forumai 
(įvairios JT konvencijos), oficialūs regionų 
dialogai, tarp jų Azijos–Europos susitikimai 
(ASEM),  Lotynų Amerikos, Karibų ir EB 
(ALCUE), Viduržemio jūros regiono ir 
Vakarų Balkanų partnerystė, ES–AKR 
(Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo 
vandenyno valstybių) ir Rytų Europos, 
Kaukazo ir Vidurio Azijos ir dvišaliai bei 
daugiašaliai susitarimai, taip pat neoficialūs 
mokslininkų ir kitų socialinių partnerių 
tarpregioniniai susitikimai. 

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas padėtų parodyti, kad bendradarbiavimas su asocijuotosiomis šalimis, kai jis 
grindžiamas vystymąsi skatinančiais kaimynystės santykiais, ar bet koks kitoks 
bendradarbiavimas turėtų būti nustatomas pagal ankstesnės Šeštosios pagrindų programos 
pavyzdį ir vykdomas pasitelkiant INCO rūšies programas (pripažįstamas tarptautinės 
bendruomenės).   

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 115
III priedo 1 dalis

Pagal II priedą Bendrija suteiks subsidiją 
(koordinavimo ir paramos veikla) Europos 
investicijų bankui (EIB). Šia subsidija bus 
prisidedama prie Bendrijos tikslo skatinti 
privataus sektoriaus investicijas į mokslinius 
tyrimus padidinant banko rizikos valdymo 
galimybes; subsidija jam leis i) suteikti 
didesnį EIB paskolų su tam tikra rizika 
skaičių ir ii) finansuoti rizikingesnę, nei būtų 
galima be tokios Bendrijos paramos, 

Pagal II priedą Bendrija suteiks subsidiją 
(koordinavimo ir paramos veikla) Europos 
investicijų bankui (EIB), kuris bus partneris 
dalijantis rizika. Šia subsidija bus 
prisidedama prie Bendrijos tikslo skatinti 
privataus sektoriaus investicijas į mokslinius 
tyrimus, technologijų plėtrą ir 
demonstravimą padidinant banko rizikos 
valdymo galimybes; subsidija jam leis i) 
suteikti didesnį EIB paskolų ir garantijų su 
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europinę MTTP veiklą. tam tikra rizika skaičių ir ii) finansuoti 
rizikingesnę, nei būtų galima be tokios 
Bendrijos paramos, europinę MTTP veiklą.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant paaiškinti EIB vaidmenį.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 116
III priedo 2 dalis

EIB skolins lėšas iš tarptautinių finansų 
rinkų pagal savo standartines taisykles, 
reglamentus ir procedūras. Jis naudos 
subsidiją ir savo lėšas atidėjimams ir 
kapitalo paskirstymui banke ir tokiu būdu 
padengs dalį rizikos, susijusios su tomis 
paskolomis, suteiktomis plačiai europinei 
MTTP veiklai finansuoti.

EIB skolins lėšas iš tarptautinių finansų 
rinkų pagal savo standartines taisykles, 
reglamentus ir procedūras. Jis naudos 
subsidiją ir savo lėšas atidėjimams ir 
kapitalo paskirstymui banke ir tokiu būdu 
padengs dalį rizikos, susijusios su tomis 
paskolomis, suteiktomis europinei MTTP 
veiklai finansuoti.

Or. es

Pagrindimas

Nėra jokios būtinybės apriboti prieigą prie EIB paskolų; paskolos neturėtų būti teikiamos tik 
„plačiai veiklai“ finansuoti.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 117
III priedo 5 dalies 2 punktas

Reikalavimus atitinkanti plataus masto
europinė MTTP veikla. Bendrijos 
finansuojamas mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų plėtojimas pagal šią 
specialiąją programą automatiškai yra 
reikalavimus atitinkanti veikla. Gali būti 
svarstoma ir kitų mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų finansavimo galimybė. 
Remiantis pagal Sutarties 167 straipsnį 
priimtu reglamentu, subsidijos susitarime 

Reikalavimus atitinkanti europinė MTTP 
veikla. Bendrijos finansuojamas mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų plėtojimas pagal šią 
specialiąją programą automatiškai yra 
reikalavimus atitinkanti veikla. Gali būti 
svarstoma ir kitų mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų finansavimo galimybė. 
Neatsižvelgiant į pareiškėjų dydį, jie 
(įskaitant MVĮ) gali naudotis šia priemone 
norėdami finansuoti savo veiklą. Remiantis 
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taip pat bus nustatyta procedūrinė tvarka, ir 
Bendrijai bus užtikrinta galimybė uždrausti 
tam tikromis aplinkybėmis naudoti subsidiją 
EIB siūlomos paskolos atidėjimui.

pagal Sutarties 167 straipsnį priimtu 
reglamentu, subsidijos susitarime taip pat 
bus nustatyta procedūrinė tvarka, ir 
Bendrijai bus užtikrinta galimybė uždrausti 
tam tikromis aplinkybėmis naudoti subsidiją 
EIB siūlomos paskolos atidėjimui.

Or. es

Pagrindimas

Nustačius pareiškėjų dydį ribojamuosius reikalavimus EIB paskoloms gauti, MVĮ atsidurtų 
nepalankioje padėtyje ir tai neatitiktų šios specialiosios programos esmės.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 118
IV priedo pavadinimas ir 1 dalis

Ne Bendrijos mokslinių tyrimų programų 
koordinavimas

Bendras ne Bendrijos mokslinių tyrimų 
programų įgyvendinimas

Viena bendro nacionalinių mokslinių tyrimų 
programų įgyvendinimo iniciatyva yra 
pateikta toliau, ir jai bus skirtas atskiras 
sprendimas remiantis Sutarties 169 
straipsniu. Įgyvendinant Septintąją pagrindų 
programą gali būti nustatomos ir siūlomos 
kitos iniciatyvos. 

Viena bendro nacionalinių mokslinių tyrimų 
programų įgyvendinimo pavyzdinė 
iniciatyva yra pateikta toliau, ir jai galėtų 
būti skirtas atskiras sprendimas remiantis 
Sutarties 169 straipsniu. Įgyvendinant 
Septintąją pagrindų programą gali būti 
nustatomos ir siūlomos kitos iniciatyvos.

Or. es

Pagrindimas

Patikslinamasis pakeitimas, nes programos ne vien koordinuojamos, bet ir drauge 
įgyvendinamos.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 119
IV priedo 2 dalis

Jeigu bus priimtas šis sprendimas, bus 
sukurta speciali įgyvendinimo struktūra, 
organizacinė struktūra ir tinkamos šios 
veiklos įgyvendinimo valdymo įstaigos.  
Pagal II priedą Bendrija iniciatyvai suteiks

Jeigu būtų priimtas šis sprendimas, būtų
sukurta speciali įgyvendinimo struktūra, 
organizacinė struktūra ir tinkamos šios 
veiklos įgyvendinimo valdymo įstaigos.  
Pagal II priedą Bendrija iniciatyvai suteiktų
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finansinę paramą ir dalyvaus ją 
įgyvendinant, pasitelkdama šiai veiklai 
atlikti tinkamiausias priemones.

finansinę paramą ir dalyvautų ją 
įgyvendinant, pasitelkdama šiai veiklai 
atlikti tinkamiausias priemones.

Or. es

Pagrindimas

Savaime aiškus pakeitimas.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 120
IV priedo 1 punkto paantraštė ir 1 dalis 

169 straipsnio iniciatyva, susijusi su 
mokslinius tyrimus vykdančiomis MVĮ

169 straipsnio iniciatyva, susijusi su 
technologijų plėtrą vykdančiomis MVĮ

Tikslas bus imtis ir įgyvendinti MTP 
programą, skirtą mokslinius tyrimus 
vykdančioms MVĮ, kad būtų sustiprinti jų 
mokslo tyrimų ir inovacijų pajėgumai. 
Naudojant programos EUREKA pajėgumus, 
šia iniciatyva bus skatinami ir remiami MVĮ 
vykdomi tarptautiniai MTP projektai. Ši 
iniciatyva papildo kitą į MVĮ orientuotą 
veiklą, atliekamą pagal 7-ąją pagrindų 
programą.

Tikslas bus imtis ir įgyvendinti MTP 
programą, skirtą technologijų plėtrą
vykdančioms MVĮ, kad būtų sustiprinti jų 
mokslo tyrimų ir inovacijų pajėgumai. 
Naudojant programos EUREKA pajėgumus, 
šia iniciatyva bus skatinami į naujoviškas 
rinkas orientuoti projektai ir remiami MVĮ 
vykdomi tarptautiniai MTP projektai. Ši 
iniciatyva papildo kitą į MVĮ orientuotą 
veiklą, atliekamą pagal 7-ąją pagrindų 
programą.

Or. es

Pagrindimas

Kartu su moksliniais tyrimais pristatoma technologijų plėtra ir naujovės.


