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Pakeitimas 4
Neena Gill

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šio Susitarimo 11 straipsnio b punkte 
nustatyta: „Šis Susitarimas sudaromas 
pradiniam penkerių metų laikotarpiui ir po 
įvertinimo, atliekamo kiekvieno paskesnio 
laikotarpio paskutiniais metais, bendru 
Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas“.

(2) Šio Susitarimo 11 straipsnio b punkte 
nustatyta: „Šis Susitarimas sudaromas 
pradiniam penkerių metų laikotarpiui ir po 
įvertinimo, atliekamo kiekvieno paskesnio 
laikotarpio paskutiniais metais, bendru 
Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas“. Be 
to, laikotarpio viduryje būtina atlikti 
tarpinį vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Septintoji pamatinė programa sustiprina tarptautinio bendradarbiavimo su 
trečiosiomis šalimis galimybes visose srityse, tai paskatins intensyvesnį bendradarbiavimą 
vykdant mokslinius tyrimus. Todėl būtina atlikti papildomą šiuo susitarimu paremtos veiklos 
pažangos vertinimą. Vertinimas yra būtinas siekiant pabrėžti apčiuopiamą skirtumą 
Susitarimui. Jei vertinimas yra atliekamas laikotarpio viduryje, likusios programos dalyje 
galima atlikti pakeitimų, jeigu programa neišnaudojamas visas potencialas.

Pakeitimas 5
Neena Gill

Pasiūlymas dėl sprendimo
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Už veiksmingą bendradarbiavimo 
veiklos koordinavimą ir rėmimą pagal šį 
Susitarimą atsako EB ir Indijos 
iniciatyvinis mokslo ir technologijų 
komitetas, ir pageidautina, kad komiteto 
darbo tvarkos taisyklės būtų paremtos 
skaidrumo ir atskaitomybės principais.
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Or. en

Pagrindimas

Susitarimo poveikio vertinime teigiama, kad iniciatyvinis komitetas nesusirenka pakankamai 
dažnai ir dažnesni posėdžiai galėtų pagerinti koordinavimą.

Pakeitimas 6
Neena Gill

Pasiūlymas dėl sprendimo
3b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Įgyvendinant susitarimą reikia dėti 
bendras pastangas skatinant Bendrijos ir 
Indijos dalyvavimą viena kitos mokslinių 
tyrimų programose bei didinti 
mokslininkų mainų tarp Bendrijos ir 
Indijos skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinio bendradarbiavimo tarp ES ir Indijos poveikio vertinimas parodė, kad ES 
nepakankamai dalyvauja Indijos mokslinių tyrimų programose. Todėl, abiems pusėms reikia 
kartu imtis veiksmų siekiant sumažinti šį disbalansą. Bendri kvietimai teikti pasiūlymus yra 
viena iš galimybių šiai problemai spręsti. Kita problema yra nedidelis mokslininkų mainų 
skaičius. Egzistuoja didelės galimybės šį skaičių padidinti kuriant tokias programas kaip pvz. 
„Marie Curie“.

Pakeitimas 7
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3d konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3d) Informacijos, gautos atlikus bendrus 
tyrimus pagal šį Susitarimą, 
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palyginamumas turėtų būti prioritetinis 
tikslas.

Or. de

Pagrindimas

Norint įvertinti bendradarbiavimo rezultatus, galimybė gauti duomenis ir juos palyginti yra 
būtina sąlyga.

Pakeitimas 8
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3e konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3e) Nauji prioritetai, suteikti energetikos 
ir klimato politikai, o taip pat būtinam 
naujoviškų energetikos technologijų 
vystymui, turėtų atsispindėti vykdant 
Susitarimą. Bendros pastangos ir 
iniciatyvos pvz. kuriant taupias CO2 
surinkimo ir saugojimo technologijas yra 
ypač naudingos abiems pusėms.

Or. de

Pagrindimas

Vis didėjanti naujų energetikos technologijų kūrimo svarba turėtų atsispindėti ir bendroje 
mokslinių tyrimų darbotvarkėje.

Pakeitimas 9
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3f konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3f) Savitarpiškumo principą vykdant 
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Susitarimą būtina labiau pabrėžti.

Or. de

Pagrindimas

Poveikio vertinime nurodoma, kad  prieiga prie Indijos mokslinių tyrimų vystymo sukuriama 
abipusių susitarimų pagrindu, o savitarpiškumas apsunkinamas įvairiomis už skatinimą 
atsakingomis struktūromis.

Pakeitimas 10
Neena Gill

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Susitarimas, atnaujinantis Susitarimą 
dėl Europos bendrijos ir Indijos 
Respublikos Vyriausybės mokslinio ir 
technologinio bendradarbiavimo turėtų būti 
patvirtintas Bendrijos vardu.

Susitarimas, atnaujinantis Susitarimą dėl 
Europos bendrijos ir Indijos Respublikos 
Vyriausybės mokslinio ir technologinio 
bendradarbiavimo turėtų būti patvirtintas 
Bendrijos vardu, nes tai yra esminis 
elementas siekiant 2004 m. pasirašyto ES 
ir Indijos strateginės partnerystės 
susitarimo tikslų bei vykdant platesnės 
apimties politinius uždavinius.

Or. en

Pagrindimas

Mokslo ir technologijų bendradarbiavimo susitarimu būtų galima pasiekti ES ir Indijos 
strateginės partnerystės tikslų ir siekti platesnės apimties politinių uždavinių, kaip pvz. kovoti 
su klimato kaita, kurti saugų ir efektyvų kelių transportą bei sveikatos apsaugos sistemą. Yra 
svarbu turėti stipresnį grįžtamąjį ryšį, informuojantį apie rezultatus ir iškilusius poreikius, ir 
šią informaciją perkelti į politinį dialogą. Tai pabrėžti yra būtina, nes pradinis susitarimas 
buvo pasirašytas 2001 m., prieš pradedant 2004 m. strateginę partnerystę.
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