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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kurią vykdys 
Jungtinis tyrimų centras savo tiesiogine veikla pagal Europos bendrijos 7-ąją mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programą 
(2007–2013 m.)
(KOM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0439)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 166 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su 
Parlamentu (C6-0380/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos ir Biudžeto komiteto 
nuomonę (A6-0000/2006)

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 
dalį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Attention should be paid to the fact 
that publicly-funded research needs to be  
directed primarily towards public needs 
and priorities and seek complementarity 
with privately-funded research.

  
1 Dar nepaskelbtas OL.
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Pakeitimas 2
4 konstatuojamoji dalis

(4) Jungtinio tyrimų centro (JTC) vykdoma 
tiesioginė veikla turi būti įgyvendinama 
pagal šią specialiąją programą. 
Įgyvendindamas savo paskirtį atitinkančią 
specialiąją programą, JTC turėtų ypatingą 
dėmesį skirti Sąjungai labiausiai rūpimoms 
sritims: žinių panaudojimą skatinančios 
visuomenės klestėjimui, solidarumui ir 
atsakingam išteklių valdymui, saugumui ir 
laisvei bei Europai, kaip pasaulinei 
partnerei. 

(4) Jungtinio tyrimų centro (JTC) vykdoma 
tiesioginė veikla turi būti įgyvendinama 
pagal šią specialiąją programą. 
Įgyvendindamas savo paskirtį atitinkančią 
specialiąją programą, JTC turėtų ypatingą 
dėmesį skirti Sąjungai labiausiai rūpimoms 
sritims: žinių panaudojimą skatinančios 
visuomenės klestėjimui, solidarumui ir 
atsakingam išteklių valdymui, saugumui ir 
laisvei bei Europai, kaip pasaulinei 
partnerei. 

Pakeitimas 3
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

... (4a) No Community assistance will be 
given to any research activity which gives 
incentives to exploit women and to 
commercialize their bodies for the supply 
of egg cells as "raw material" for the 
production of embryos, embryonic stem 
cells and embryonic stem cell lines. EU 
funding  in this field should concentrate 
on alternatives like somatic stem cell and 
umbilical cord stem cell research, which 
are accepted in all Member States and
have already led to successful patient 
treatment.

Pakeitimas 4
4b konstatuojamoji dalis (nauja)

. (4b) The European Parliament stresses, in 
the light of the United Nations General 
Assembly resolution of 8 March 2005 
(A/RES/59/280), which refers explicitly to 
the need to avert health risks and prevent 
the exploitation of women, the importance 
of  ruling out support and funding for 
human cloning under any EU 
programme.
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Pakeitimas 5
9 konstatuojamoji dalis

(9) Pagal šią programą vykdant mokslinių 
tyrimų veiklą, turėtų būti laikomasi 
būti laikomasi pagrindinių etikos principų, 
įskaitant tuos, kurie įtraukti į Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. 

(9) Pagal šią programą vykdant mokslinių 
tyrimų veiklą, turėtų būti laikomasi 
fundamental ethical principles, as laid 
down in the recommendations of the 
Göterborg European Council, including 
those which are reflected in the Charter 
ofFundamental Rights of the European 
Union and the Council of Europe 
Convention on Human Rights and 
Biomedicine, and as recalled in the 
European Parliament Resolution of 10 
March 2005 on the trade in human egg 
cells1.

____________________________

OL C 320 E, 2005 12 15, p. 251.

Pakeitimas 6
10 konstatuojamoji dalis

(10) JTC, dalyvaudamas konkurencinėje 
veikloje, ir toliau turėtų kurti papildomus 
išteklius; tokią veiklą sudaro dalyvavimas 
netiesioginėje pagrindų programos 
veikloje, trečiųjų šalių veikloje ir, šiek tiek 
mažiau, intelektinės nuosavybės 
išnaudojimas. 

(10) JTC, dalyvaudamas konkurencinėje 
veikloje, ir toliau turėtų kurti papildomus 
išteklius; tokią veiklą sudaro dalyvavimas 
netiesioginėje pagrindų programos 
veikloje, trečiųjų šalių veikloje ir, šiek tiek 
mažiau, intelektinės nuosavybės 
išnaudojimas while enhancing flows of 
knowledge.

Pagrindimas

This is in accordance with what the Commission itself claims on page 2.

Pakeitimas 7
13 konstatuojamoji dalis

(13) Komisija laiku turėtų imtis priemonių, 
kad būtų atliktas šios programos sričių 
veiklos nepriklausomas įvertinimas.

(13) Komisija laiku turėtų imtis priemonių, 
kad būtų atliktas šios programos sričių 
veiklos nepriklausomas įvertinimas that 
would include environmental, social, 
health  and animal welfare criteria.
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Pagrindimas

The protocol on protection and welfare of animals annexed to the Treaty requires that the 
Community pays full regard to the welfare requirements of animals in formulating and 
implementing Community policies, including research.

Pakeitimas 8
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, kurios tikslas –
klonuoti žmones reprodukciniams 
tikslams,

–mokslinių tyrimų veikla, kurios tikslas –
klonuoti žmones 

–mokslinių tyrimų veikla, skirta žmogaus 
genetiniam paveldui pakeisti, kai šie 
pakeitimai gali būti paveldimi

–mokslinių tyrimų veikla, skirta žmogaus 
genetiniam paveldui pakeisti, kai šie 
pakeitimai gali būti paveldimi

–mokslinių tyrimų, skirtų žmogaus 
embrionams kurti, kai jų tikslas – tik atlikti 
tyrimus ar įsigyti kamieninių ląstelių, 
įskaitant ir somatinių ląstelių branduolių 
perkėlimą, veikla.

–mokslinių tyrimų, skirtų žmogaus 
embrionams kurti, kai jų tikslas – tik atlikti 
tyrimus ar įsigyti kamieninių ląstelių, 
įskaitant ir somatinių ląstelių branduolių 
perkėlimą, veikla,
– research activity involving the 
commercialisation of life forms.

Pakeitimas 9
Priedo 2 dalies 2 įtrauka

–daugiau dėmesio skirdamas visuomenei 
svarbiems klausimams, kurie yra susiję su 
moksliniais tyrimais ir kuriuose dominuoja 
visuomeninis aspektas; 

- daugiau dėmesio skirdamas visuomenei 
svarbiems klausimams, kurie yra susiję su 
moksliniais tyrimais ir kuriuose dominuoja 
visuomeninis aspektas with a special 
emphasis on inter-disciplinarity and joint 
work between natural and social science 
experts;

Pakeitimas 10
Priedo 2 dalies 3 įtrauka

–kurdamas partnerystes su valstybių narių 
mokslinių tyrimų centrais, universitetais, 
pramone, valstybės valdžios institucijomis 
ir reguliavimo institucijomis, taip pat su 

- developing partnerships with research 
centres, universities, industry, public 
authorities, civil society organizations, 
regulatory bodies in the Member States and 
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trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis;

with third countries and international 
bodies;

Pagrindimas

Developing partnerships with Civil Society Organisations (CSOs) is important and should be 
emphasised as a mean to enhance the dialogue between science and society.

Pakeitimas 11
Priedo 2 dalies 3a įtrauka (nauja)

- intensifying its cooperation with other 
European institutions, in particular the 
European Parliament;

Pagrindimas

This principle was agreed upon by the Competitiveness Council of 13.09.2002 (see the formal 
declaration by the Commission, addendum to the minutes of 2451 meeting of the 
Competitiveness Council of the EU held in Brussels on 13.09.2002 (12S23/02ADD1rev1, 21 
Oct. 2002) and the  EP-JRC Interface Working Group has resumed its works and started new 
cycle of regular meetings.

Pakeitimas 12
Priedo 2 skirsnio 3 dalis

Žinių perdavimas įvairioms šiame procese 
dalyvaujančioms suinteresuotosioms 
šalims taip pat bus svarbus šios programos 
bruožas. Vykdoma veikla taip pat bus 
siekiama remti teisės aktų įgyvendinimą ir 
stebėseną ir geriausios praktikos perdavimą 
ES-25 valstybėse, šalyse kandidatėse ir 
kaimyninėse šalyse.

Žinių perdavimas įvairioms šiame procese 
dalyvaujančioms suinteresuotosioms 
šalims taip pat bus svarbus šios programos 
bruožas. In this regard, the dialogue 
between science and society will be 
encouraged. Vykdoma veikla taip pat bus 
siekiama remti teisės aktų įgyvendinimą ir 
stebėseną ir geriausios praktikos perdavimą
ES-25 valstybėse, šalyse kandidatėse ir 
kaimyninėse šalyse.

Pagrindimas

The dialogue between science and society is important to address the crisis of confidence in 
science and avoid rejection by citizens of some products of science (see the GMOs for eg.).
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Pakeitimas 13
Annex, section 2, paragraph 6

7-osios pagrindų programos metu JTC bus 
iškelti nauji reikalavimai ES išorės 
santykių ir saugumo politikos srityse. Šiose 
srityse darbą palengvins vidinės saugios 
informacinės (analizės) sistemos, kurios 
sudarys galimybes reaguoti nedelsiant. Be 
to, įgyvendinant šią programą bus toliau 
plėtojami pasauliniai ir tarptautiniai JTC 
veiklos aspektai.

7-osios pagrindų programos metu JTC bus 
iškelti nauji reikalavimai ES išorės 
santykių ir saugumo politikos srityse. Šiose 
srityse darbą palengvins vidinės saugios 
informacinės (analizės) sistemos, kurios 
sudarys galimybes reaguoti nedelsiant.
Special attention will be given to scientific 
support to the European neighbourhood 
policy. Be to, įgyvendinant šią programą 
bus toliau plėtojami pasauliniai ir 
tarptautiniai JTC veiklos aspektai.

Pagrindimas

The JRC provides support for EU policies.

Pakeitimas 14
Annex, section 2, paragraph 8

Prireikus, siekdamas remti temines sritis, 
JTC vykdys specifines užduotis, kurios 
sudarys galimybes geriau panaudoti 
atitinkamus ES mokslinių tyrimų 
rezultatus. Tokiu būdu JTC padidins žinių 
visuomenės teikiamą naudą.

When requested in the context of its 
support to thematic policies the JRC will 
engage into specific exercises leading to a 
better dissemination and exploitation of 
relevant EU-wide research results. Tokiu 
būdu JTC padidins žinių visuomenės 
teikiamą naudą.

Pagrindimas

Knowledge must be able to flow in order to be translated into innovation.

Pakeitimas 15
Priedo 3 dalies 3,1 punkto antraštinė dalis

1 politikos tema: žinių visuomenės 
klestėjimas

1 politikos tema: Prosperity and well-
being in a knowledge intensive society

Pakeitimas 16
Priedo 3 dalies 3.1.1 punkto 6 dalis
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Lisabonos darbotvarkės ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo tikslai bus 
remiami atliekant tiesioginę kiekybinę 
socialinę ekonominę analizę (taip pat 
atsižvelgiant į „geresnio reglamentavimo“ 
principą) įvairiose srityse: 
makroekonominio stabilumo ir augimo, 
finansinių paslaugų, konkurencingumo 
aspektų, Lisabonos strategijoje numatytose
mokymosi visą gyvenimą ir žmogiškojo 
kapitalo srityse, taip pat žemės ūkio, 
klimato kaitos, tvarios energijos ir 
transporto sistemų srityse. JTC veikla 
padės geriau suprasti ryšį tarp švietimo 
programų ir žinių visuomenės poreikių, 
taip pat geriau suprasti, kokie faktoriai turi 
įtakos vienodoms galimybėms švietimo 
srityje ir kaip veiksmingiau panaudoti 
švietimo išteklius

Lisabonos darbotvarkės ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo tikslai bus 
remiami atliekant tiesioginę kiekybinę 
socialinę ekonominę analizę (taip pat 
atsižvelgiant į „geresnio reglamentavimo“ 
principą) įvairiose srityse: 
makroekonominio stabilumo ir augimo, 
finansinių paslaugų, konkurencingumo 
aspektų, Lisabonos strategijoje numatytose 
mokymosi visą gyvenimą ir žmogiškojo 
kapitalo srityse, taip pat žemės ūkio, 
klimato kaitos, tvarios energijos ir 
transporto sistemų srityse. JTC veikla 
padės geriau suprasti ryšį tarp švietimo 
programų ir žinių visuomenės poreikių, 
taip pat geriau suprasti, kokie faktoriai turi 
įtakos vienodoms galimybėms švietimo 
srityje ir kaip veiksmingiau panaudoti 
švietimo išteklius

Pagrindimas

The globalization of knowledge makes it crucial to understand mechanisms of dissemination 
of knowledge.

Pakeitimas 17
Priedo 3 dalies 3.1.3 punkto 1 dalies 1 įtrauka

–parengti tvarios energijos etaloninę 
sistemą, kurios dėka būtų galima 
pasinaudoti ES politikos poreikius 
atitinkančia MT patirtimi technologinių 
inovacijų ir plėtros srityse (visų energijos 
šaltinių atveju);

–parengti tvarios energijos etaloninę 
sistemą, kurios dėka būtų galima 
pasinaudoti ES politikos poreikius 
atitinkančia MT patirtimi technologinių 
inovacijų ir plėtros srityse (visų energijos 
šaltinių atvejuand energy end-use 
efficiency);

Pakeitimas 18
Priedo 3 dalies 3.1.3 punkto 1 dalies 3 įtrauka

–teikti informaciją apie energijos tiekimo 
patikimumą Europoje.

–teikti informaciją apie energijos tiekimo 
patikimumą Europoje and on the 
availability of renewable energy 
resources.
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Pakeitimas 19
Priedo 3 dalies 3.1.3 punkto 2 dalies 3 įtrauka

–socialinius aspektus, vykdydamas veiklą, 
susijusią su erdvių planavimu, poveikiu 
sveikatai ir informuotumo didinimu; taip 
pat daug dėmesio bus skiriama oro, 
sausumos ir jūrų transporto saugumo ir 
saugos aspektams. 

–socialinius aspektus, vykdydamas veiklą, 
susijusią su erdvių planavimu, poveikiu 
sveikatai ir informuotumo didinimu; taip 
pat daug dėmesio bus skiriama oro, 
sausumos ir jūrų transporto saugumo ir 
saugos aspektams. 

Pakeitimas 20
Priedo 3 dalies 3.1.4 punktas

JTC padės rengti informacinės visuomenės 
technologijų politiką ir priemones, kurios 
prisidės kuriant konkurencingą Europos 
žinių visuomenę, rengs su žinių visuomene 
susijusias perspektyvines analizes ir 
strategijas. Daug dėmesio bus skiriama 
augimui, solidarumui, integracijai ir 
tęstinumui. JTC taip pat padės įgyvendinti 
ES politikos kryptis, kurios yra glaudžiai 
susijusios su informacinės visuomenės 
technologijų plėtra ar kurioms tokia plėtra 
yra ypač svarbi. Ši sritis apima programas 
e.verslo, e.sveikatos, asmens saugumo, 
e.mokymosi, e.valdžios ir aplinkosaugos 
srityse, taip pat naujų galimybių nustatymą 
siekiant įgyvendinti bendras Europos 
augimo, integracijos ir gyvenimo kokybės 
strategijas. 

JTC padės rengti informacinės visuomenės 
technologijų politiką ir priemones, kurios 
prisidės kuriant konkurencingą Europos 
žinių visuomenę, rengs su žinių visuomene 
susijusias perspektyvines analizes ir 
strategijas with a focus on Free and Open 
Source Software. Daug dėmesio bus 
skiriama augimui, solidarumui, integracijai 
ir tęstinumui. JTC taip pat padės 
įgyvendinti ES politikos kryptis, kurios yra 
glaudžiai susijusios su informacinės 
visuomenės technologijų plėtra ar kurioms 
tokia plėtra yra ypač svarbi. The JRC will 
also conduct an assessment of the impact 
of intellectual property regimes on growth 
and competitiveness and support the 
development of mechanisms for the flow 
of knowledge in the digital era.
Ši sritis apima programas e.verslo, 
e.sveikatos, asmens saugumo, e.mokymosi, 
e.valdžios ir aplinkosaugos srityse, taip pat 
naujų galimybių nustatymą siekiant 
įgyvendinti bendras Europos augimo, 
integracijos ir gyvenimo kokybės 
strategijas. The JRC will aim at 
enhancing access by disabled people to 
the knowledge-based society.

JTC taip pat tęs darbą informacinės 
visuomenės technologijų (IVT) 
„konvergencijos“ srityje, siekdamas 
įvertinti galimą poveikį visuomenei 
konkurencingumo, privatumo, nuosavybės 

JTC taip pat tęs darbą informacinės 
visuomenės technologijų (IVT) 
„konvergencijos“ srityje, siekdamas 
įvertinti galimą poveikį visuomenei 
konkurencingumo, privatumo, nuosavybės 



PR\600206LT.doc 13/23 PE 368.074v01-00

LT

ir socialinės integracijos požiūriu. Su 
konvergencinėmis technologijomis susijusi 
veikla bus vykdoma sveikatos apsaugos 
(biojutikliai, nanotechnologijos ir 
pažintinis mokslas), saugumo (jutikliai, 
visuomenės saugumas ir asmens 
neliečiamybė) ir aplinkosaugos (stebėsenos 
technologijos ir tvarus aplinkosaugos 
valdymas) srityse.

ir socialinės integracijos požiūriu. Su 
konvergencinėmis technologijomis susijusi 
veikla bus vykdoma sveikatos apsaugos 
(biojutikliai, nanotechnologijos ir 
pažintinis mokslas), saugumo (jutikliai, 
visuomenės saugumas ir asmens 
neliečiamybė) ir aplinkosaugos (stebėsenos 
technologijos ir tvarus aplinkosaugos 
valdymas) srityse.

Justification

Social-linguistic coherence with other linguistic version

Pakeitimas 21
Priedo 3 dalies 3.1.5 punkto 1 dalis

Gyvosios gamtos mokslai ir 
biotechnologija yra susiję su daugeliu 
politikos sričių ir gali labai prisidėti prie 
Lisabonos tikslų įgyvendinimo. Šios 
galimybės yra plačiai pripažįstamos 
sveikatos apsaugos, žemės ūkio, maisto, 
aplinkosaugos ir kituose sektoriuose, 
kuriuose sparčiai kuriamos taikomosios 
programos. Kad galima būtų pateikti 
etalonines medžiagas ir patvirtintus 
metodus, būtina turėti galimybę 
kontroliuoti ir naudotis daugeliu pažangių 
biotechnologinių priemonių. JTC ir toliau 
plės savo kompetenciją šioje srityje, 
atsižvelgdamas į teisinį ir reglamentavimo 
kontekstą. 

Gyvosios gamtos mokslai ir 
biotechnologija yra susiję su daugeliu 
politikos sričių ir gali labai prisidėti prie 
ES tikslų įgyvendinimo. Šios galimybės 
yra plačiai pripažįstamos sveikatos 
apsaugos, žemės ūkio, maisto, 
aplinkosaugos ir kituose sektoriuose, 
kuriuose sparčiai kuriamos taikomosios 
programos.
Kad galima būtų pateikti etalonines 
medžiagas ir patvirtintus metodus, būtina 
turėti galimybę kontroliuoti ir naudotis 
daugeliu pažangių biotechnologinių 
priemonių. JTC ir toliau plės savo 
kompetenciją šioje srityje, atsižvelgdamas į 
teisinį ir reglamentavimo kontekstą. 

Pakeitimas 22
Priedo 3 dalies 3.1.5 punkto 2 dalis

Būsimiems teisės aktams remti JTC visų 
pirma atliks pasirinktų taikomųjų programų 
biotechnologijų ir gyvosios gamtos mokslų 
srityje socialinio ekonominio poveikio 
tyrimus. Integruotomis pastangomis nano-
biotechnologijas, fiziką, biologiją ir 
chemiją taikant aptikimo metodams JTC 

Būsimiems teisės aktams remti JTC visų 
pirma atliks pasirinktų taikomųjų programų 
biotechnologijų ir gyvosios gamtos mokslų 
srityje socialinio ekonominio poveikio 
tyrimus. Integruotomis pastangomis nano-
biotechnologijas, fiziką, biologiją ir 
chemiją taikant aptikimo metodams JTC 
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prisidės kuriant naujas aplinkos ir sveikatos 
stebėsenos, (eko) toksikologinių tyrimų, 
maisto kontrolės ir saugos strategijas ir 
technologijas.

prisidės kuriant naujas aplinkos ir sveikatos 
stebėsenos, (eko) toksikologinių tyrimų, 
maisto kontrolės ir saugos strategijas ir 
technologijas. This endeavour will be 
guided by a clear application of the 
precautionary principle in respect of 
privacy and ethics.

Pakeitimas 23
Priedo 3 dalies 3.1.5 punkto 3 dalies 1 punkto 1 įtrauka

–kokybės užtikrinimo priemonių 
pateikimas genetiniams tyrimams; 

– provision of quality assurance tools and 
checks to ensure adequate social 
utilization for genetic testing;

Pakeitimas 24
Priedo 3 dalies 3.1.5 punkto 3 dalies 2 punkto 1 įtrauka

– naujų biotechnologijų pritaikymo maisto 
produktų gamybai perspektyviniai tyrimai 
(pvz., funkcinis maistas, klonuoti ūkio 
gyvuliai ir genetiškai modifikuotų javų 
naudojimas vaistų gamybai (molecular 
pharming);

-prospective studies on possible 
repercussions of emerging 
biotechnological applications in food 
production (e.g. functional food, cloned 
farm animals and molecular “pharming” 
crops);

Pakeitimas 25
Priedo 3 dalies 3.2.1 punkto 1 dalies 2 įtrauka

–Aplinkos aspektai: gerų žemės ūkio ir 
aplinkos sąlygų poveikio vertinimas ir 
ekologiško ūkininkavimo priemonių 
efektyvumo ir poveikio dirvožemio ir 
vandens būklei, biologinei įvairovei ir 
Europos kraštovaizdžiui tyrimas; žemės 
ūkio, kaimo plėtros ir regioninės politikos 
ir jos poveikio žemės naudojimo 
pokyčiams Europoje sąsajų analizavimas 
pasitelkus rodiklius ir erdvinius modelius;
parama kaimo plėtros programoms 
įgyvendinti skirtų tikslinių teritorinių 
strategijų rengimui; klimato kaitos 
poveikio žemės ūkiui vertinimas 
atsižvelgiant į padedančias prisitaikyti 

–Aplinkos aspektai: gerų žemės ūkio ir 
aplinkos sąlygų poveikio vertinimas ir 
ekologiško ūkininkavimo priemonių 
efektyvumo ir poveikio dirvožemio ir 
vandens būklei, biologinei įvairovei ir 
Europos kraštovaizdžiui tyrimas; žemės 
ūkio, kaimo plėtros ir regioninės politikos 
ir jos poveikio žemės naudojimo 
pokyčiams Europoje sąsajų analizavimas 
pasitelkus rodiklius ir erdvinius modelius;
Evaluation of promotion measures for 
low-input and organic agriculture.
parama kaimo plėtros programoms 
įgyvendinti skirtų tikslinių teritorinių 
strategijų rengimui; klimato kaitos 



PR\600206LT.doc 15/23 PE 368.074v01-00

LT

priemones; veikla siekiant mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą naudojant kuro augalus ir 
gaminant energiją iš žemės ūkio atliekų.

poveikio žemės ūkiui vertinimas 
atsižvelgiant į padedančias prisitaikyti 
priemones; veikla siekiant mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą naudojant kuro augalus ir 
gaminant energiją iš žemės ūkio atliekų.

Pakeitimas 26
Priedo 3 dalies 3.2.1 punkto 1 dalies 3 įtrauka

–Gamintojo (vartotojo) aspektai:  
strateginės politikos analizės tokiose 
srityse: BŽŪP reformos poveikis 
ūkininkavimo sistemų tvarumui; žemės 
ūkio sektoriaus gebėjimas reaguoti į 
vartotojo poreikius: maisto apibūdinimas 
ir kontrolė, tiekimo grandinėje valdomų 
kokybės užtikrinimo ir sertifikavimo 
schemų poveikis, gebėjimas laikytis 
aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės 
standartų;pagrindinių Europos žemės 
ūkio produktų prognozavimo ir politikos 
poveikio analizė gamybos, pasaulinės 
rinkos, kainų, pajamų ir vartotojų gerovės 
atžvilgiu; pokyčių prekybos politikoje ir 
pasaulio prekių rinkose poveikis; žemės 
ūkio politika ir kitos politikos kryptys 
kaimo plėtros srityje. Ypatingas dėmesys 
bus skiriamas BŽŪP reformos poveikiui 
naujosiose valstybėse narėse ir šalyse 
kandidatėse. 

–Gamintojo (vartotojo) aspektai:  
strateginės politikos analizės tokiose 
srityse: BŽŪP reformos poveikis 
ūkininkavimo sistemų tvarumui; žemės 
ūkio sektoriaus gebėjimas reaguoti į 
vartotojo poreikius: maisto apibūdinimas 
ir kontrolė, tiekimo grandinėje valdomų 
kokybės užtikrinimo ir sertifikavimo 
schemų poveikis, gebėjimas laikytis 
aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės 
standartų;pagrindinių Europos žemės 
ūkio produktų prognozavimo ir politikos 
poveikio analizė gamybos, pasaulinės 
rinkos, kainų, pajamų ir vartotojų gerovės 
atžvilgiu; pokyčių prekybos politikoje ir 
pasaulio prekių rinkose poveikis; žemės 
ūkio politika ir kitos politikos kryptys 
kaimo plėtros srityje. Ypatingas dėmesys 
bus skiriamas BŽŪP reformos poveikiui 
naujosiose valstybėse narėse ir šalyse 
kandidatėse and multi-functional rural 
development programmes and their 
efficacy.

Pakeitimas 27
Priedo 3 dalies 3.2.1 punkto 2 dalis

Bendrosios žuvininkystės politikos tikslų 
bus siekiama gerinant mokslo duomenų 
kokybę ir savalaikiškumą ir kuriant 
procesus valdymo būdų ekonominiam ir 
socialiniam poveikiui įvertinti.
Neatitikimams nustatyti bus naudojamos 
naujos technologijos, įskaitant žuvų kilmės 
nustatymą remiantis DNR analize. Daugiau 
dėmesio bus skiriama metodams, 

Bendrosios žuvininkystės politikos tikslų 
bus siekiama gerinant mokslo duomenų 
kokybę ir savalaikiškumą ir kuriant 
procesus valdymo būdų ekonominiam ir 
socialiniam poveikiui įvertinti.
Neatitikimams nustatyti bus naudojamos 
naujos technologijos, įskaitant žuvų kilmės 
nustatymą remiantis DNR analize. Daugiau 
dėmesio bus skiriama metodams, 
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sudarantiems palankias sąlygas dalyvauti 
suinteresuotosioms šalims. Remiantis 
naująja ES jūrų politika, žuvininkystei 
skirtos paslaugos – pavyzdžiui, laivų 
stebėjimas nuotoliniu būdu ir elektroniniai 
pranešimai – bus teikiamos ir komercinių 
laivų identifikavimui. Bus įvertintas 
augančio akvakultūros sektoriaus poveikis.

sudarantiems palankias sąlygas dalyvauti 
suinteresuotosioms šalims. Remiantis 
naująja ES jūrų politika, žuvininkystei 
skirtos paslaugos – pavyzdžiui, laivų 
stebėjimas nuotoliniu būdu ir elektroniniai 
pranešimai – bus teikiamos ir komercinių 
laivų identifikavimui. The impact of a 
growing aquaculture sector, including in 
environmental, social and health terms,
will be assessed.

Pakeitimas 28
Priedo 3 dalies 3.2.2 punkto 2 dalies 6 įtrauka

–struktūrinių ir sanglaudos programų 
poveikio vertinimui ir paramai apibrėžiant 
ir vertinant ES regioninės politikos kryptis 
taikant teritorinius rodiklius regionų ir 
miestų lygiu.

–struktūrinių ir sanglaudos programų 
poveikio vertinimui ir paramai apibrėžiant 
ir vertinant ES regioninės politikos kryptis 
taikant teritorinius rodiklius regionų ir 
miestų lygiu, the neighbourhood policy 
and its action plans..

Pakeitimas 29
Priedo 3 dalies 3.2.3 punkto1 a įtrauka (nauja)

- Development and validation of advanced 
methods for refining, reducing and 
replacing animal tests for biotechnological 
pharmaceuticals, and for the prediction of 
the toxicity of chemicals by in vitro cell 
cultures, high throughput techniques and 
toxicogenomics;

Pagrindimas

See the explanatory statement of the rapporteur.

Pakeitimas 30
Priedo 3 dalies 3.2.3 punkto 2 dalis

–poveikio sveikatai vertinimas atliekant 
eksperimentinę veiklą, biologinę stebėseną, 
toksikogenominę analizę, naudojantis 
informacinėmis technologijomis ir 
analitinėmis priemonėmis.

– assessment of health effects through 
experimental work, biomonitoring, 
toxicogenomic and epidemiologic
analyses, computational techniques and 
analytical tools;
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Pakeitimas 31
Priedo 3 dalies 3.2.3 punkto3a įtrauka (nauja)

- Health analyses based on three factors:
(i) syndromes and chronique exposures, 
(ii) interaction with toxic substances and 
mixes of substances and (iii) analysis of 
genetic polymorphysms and immunology 
tests, including tests of transformation 
and lymphocytary activation

Pagrindimas

La médecine de l'environnement diffère de la médecine du travail en ce sens que les 
expositions aux doses de substances provoquant une intoxication peuvent être faibles mais 
sont continues ; ce domaine nécessite donc des outils d'analyses propres : l'analyse repose 
sur trois parties et permet de prendre en compte le profil génétique différent des individus qui 
rendent certains plus sensibles que d'autres à certaines substances toxiques.

Pakeitimas 32
Priedo 3 dalies 3.3.1 punkto 2 dalies 4 įtrauka

–pasienio saugumas ir kontrolė pasitelkus 
biometrinių jutiklių standartus ir 
bandymus, stebėsenos sistemas neteisėtos 
prekybos atvejams nustatyti, migracijos 
srautų stebėjimą;

- border security and management through 
standards and testing for biometric sensors, 
monitoring systems to detect illicit 
trafficking, monitoring migration flows, 
with special reference to the prevention of 
human rights violations;

Pagrindimas

Human trafficking leads to blatant violation of basic human rights.

Pakeitimas 33
Priedo 3 dalies 3.3.3 punkto 2 dalies 6a įtrauka (nauja)

- Development and validation of advanced 
methods for refining, reducing and 
replacing animal tests for 
biotechnological pharmaceuticals, and  
for the prediction of the toxicity of 
chemicals by in vitro cell cultures, high 
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throughput techniques and 
toxicogenomics;

Pakeitimas 34
Priedo 3 dalies 3.4 punkto 1 dalis

JTC teiks paramą ES sprendimų priėmimo 
procesui išorės santykių (bendradarbiavimo 
plėtros, prekybos) ir reagavimo į krizes 
priemonių srityse, įskaitant stabilumo ir 
humanitarinės pagalbos priemones.

The JRC will support EU decision-making 
in the framework of external relations 
instruments (development cooperation, 
trade, instruments responding to crises and
peaceful conflict resolution, including the 
instruments for Stability and Humanitarian 
Aid.

Pagrindimas

The JRC aims also at supporting the EU policies.

Pakeitimas 35
Priedo 3 dalies 3.4.2 punkto 4 dalis

Bus stiprinamas bendradarbiavimas su 
pagrindiniais dalyviais (FAO, 
EUMETSAT, WFP, ESA GMES-GMFS).

Cooperation with major actors (UNEP, 
FAO, EUMETSAT, WFP, ESA GMES-
GMFS) will be reinforced.

Pagrindimas

The United Nations Environment Programme is a major international organisation.

Pakeitimas 36
Annex, section 3, point 3.4, subtitle "Ethical aspects", paragraph 1

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

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

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.

Pagrindimas

The fundamental ethical principle in the protocol on the Protection and Welfare of Animals 
should be included here. Practical implications of these principles, also in view of the 
revision of the Commission's ethical review process, need to be taken into account in all 
research activities supported by the Framework Programme.
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EXPLANATORY STATEMENT 

Introduction

The rapporteur welcomes the Commission's proposal and considers that it forms proper 
continuation of JRC activities, focused on providing the scientific advice and technical 
know-how to support EU policies. Nevertheless, several suggestions are made to strengthen 
its role, broaden its activities and reinforce the consumer-driven aspect of the JRC.

Role of the JRC
The JRC, created in 1957, is a research-based, policy-support organisation and an integral part 
of the European Commission. Its principal task is to provide the policy makers, in particulars 
the European Commission, the Council, the European Parliament and Member States, with 
independent scientific and technical support. The JRC supports European institutions in 
shaping key European policies and, specialised in measurements, analyses and testing, the 
JRC provides the scientific base, necessary for the EU legislative processes.

Your rapporteur believes, however, that the JRC should be more open to the outside world as 
it carries out research that EU citizens would be proud of if they knew about it – of course, 
with necessary confidentiality. The JRC should be open to collaboration with Civil Society 
Organisations that may have needs of research.

JRC activities 

The JRC activities, as proposed in the Specific Programme, are concentrated around four 
policy themes:

– Prosperity in a knowledge intensive society
– Solidarity and the responsible management of resources
– Security and freedom
– Europe as world partner

These policy themes encompass a number of different research activities grouped in more 
detailed agendas. However diversified, some of these very worthy activities should receive 
further reinforcement:  
o Health: studies on the exposure to dangerous chemicals, standards of measurement of 

outdoor and indoor air quality, health and consumer protection, public health;
o Environment: vehicle emission checks in compliance with EC4 and EC5, a broad study of 

the health and environmental challenges of nanotechnology and climatic and natural 
disaster mapping, environmental health;

o Agriculture: low input agriculture, organic agriculture, traceability of GMOs;
o International cooperation and foreign affairs in particular in the context of the European 

neighbourhood policy;

http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
http://www.europarl.eu.int/
http://www.jrc.cec.eu.int/page.asp@sidsz=what_we_do&sidstsz=serving_european_institutions.htm
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o Renewable energy: validation and review of renewable technologies;
o ECVAM and the promotion of efficient alternative testing methods; 
o Social sciences, and science and society, including interaction between social and natural 

sciences, in view of the need of more interdisciplinary work at the JRC;
o ICT: Free and Open Source Software, including legal protection. (The JRC has produced 

the only software ever distributed under the GPL licence. This experiment could not only 
be repeated but even be further extended, and in particular the legal aspects dealing with 
the IP rights. This would facilitate the diffusion of the work of the JRC and could provide 
a legal framework for other Commission's DGs produced software.) 

JRC as a public research institute

A. Open Science

Funded mostly with public funds, the JRC generates knowledge that shall, when possible, be 
reverted into knowledge that is accessible to the public and to the scientific community in 
particular. Sciences depend on access to and use of factual data, and scientific inquiry is 
becoming more data-intensive whether the field is meteorology, genomics, medicine, or high-
energy physics, research depends on the availability of multiple databases, from multiple 
public and private sources, and their openness to easy recombination, search and processing. 

At the same time, the role of public funds for research is changing: publicly-funded 
researchers are encouraged to look for potential commercial use of their research. Universities 
have become partners in developing and reaping the fruits of research. This process has 
shown excellent results in many cases but that has created complex legal requirements. The 
cost in terms of time and money of such complex, multi-party legal work can take intellectual 
property "out of play" - it is more expensive to do the lawyer work than the product might 
reap on the open markets after the legal work is done. This delays scientific innovation, as the 
value of scientific information increases in connection with other scientific information, and it 
has a very low value when left apart from law. Many scientists have pointed out the irony 
that, at the historical moment when we have the technologies to permit worldwide availability 
and distributed processing of scientific data, legal restrictions on transfer make it harder to 
connect the dots.

Therefore your rapporteur considers appropriate that the JRC studies the model of Creative 
Commons Science and of the Berlin Declaration on Open Access. Open access contributions 
include original scientific research results, raw data and metadata, source materials, digital 
representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material. Open 
access contributions must satisfy two conditions: 

1. The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, 
irreversible, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and 
display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium 
for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship (community standards, 
will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible 
use of the published work, as they do now), as well as the right to make small numbers of 
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printed copies for their personal use.

2. A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the 
permission as stated above, in an appropriate standard electronic format is deposited (and thus 
published) in at least one online repository using suitable technical standards (such as the 
Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic institution, 
scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to 
enable open access, unrestricted distribution, inter operability, and long-term archiving. 

B. Independent Science

The other crucial role of the JRC is to provide a public resource of scientific knowledge, when 
the lawmaker needs neutral and independent scientific expertise. This independence of the 
JRC needs to be guaranteed, therefore your rapporteur shares the view that 10-15% tender is a 
good threshold.  

C. Science in Society

Finally, the JRC is a crucial institution to help to recover public confidence in science as it 
provides an independent research, with an agenda that is based on the needs of European 
society. This is important at a time when many Europeans are quite sceptical on many areas of 
scientific work, as outlined by Commissioner Potočnik in his Vienna speech.

Extended role of the JRC

The JRC support in providing scientific base for EU legislation should be extended to other 
institutions and enhanced in the case of the European Parliament. Your rapporteur regrets that 
the JRC's expertise is not enough utilised by the EP where such support would be of great 
help for lawmakers in the decision making process (given the fact that more than 25% of EU 
legislation has indeed a technical or scientific basis). To facilitate mutual contacts, the 
activities of a stable liaison group between EP and the JRC have been resumed,   to continue 
what was agreed upon by the Competitiveness Council of 13.09.20021. 

Ethics

During the implementation of this specific programme and in the research activities arising 
from it, fundamental ethical principles are to be respected. These include, inter alia, the 
principles reflected in the Charter of Fundamental Rights of the EU, including the following: 
protection of human dignity and human life, protection of personal data and privacy, as well 
as animals and the environment in accordance with Community law and the latest versions of 
relevant international conventions and codes of conduct, e.g. the Helsinki Declaration, the 
Convention of the Council of Europe on Human Rights and Biomedicine signed in Oviedo on 
4 April 1997 and its Additional Protocols, the UN Convention on the Rights of the Child, the 

  
1 see the formal Commission declaration, addendum to the minutes of 2451 meeting of the Competitiveness 
Council of the EU held in Brussels on 13.09.2002 (12S23/02ADD1rev1, 21 Oct. 2002.
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Universal Declaration on the human genome and human rights adopted by UNESCO, UN 
Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture, the United Nations General Assembly resolution of 8 
March 2005 (A/RES/59/280,) the European Parliament resolutions of 10 March 2005 about 
the trade with human ova and of 26 October 2005 on patents on biotechnological inventions
and the relevant World Health Organisation (WHO) resolutions. 

In compliance with the principle of subsidiarity and the diversity of approaches existing in 
Europe, participants in research projects must conform to current legislation, regulations and 
ethical rules in the countries where the research will be carried out. In any case, national 
provisions apply and no research forbidden in any given Member State or other country will 
be supported by Community funding to be carried out in that Member State or country. 

Where appropriate, those carrying out research projects shall seek the approval of the relevant 
national or local ethics committees prior to the start of the RTD activities. An ethical review 
will also be implemented systematically by the Commission for proposals dealing with 
sensitive issues or where ethical aspects have not been adequately addressed. 

The Protocol on protection and welfare of animals annexed to the Treaty requires that the 
Community pays full regard to the welfare requirements of animals in formulating and 
implementing Community policies. Council Directive 86/6209/EEC on the protection of 
animals used for experimental and other scientific purposes requires that all experiments be 
designed to avoid distress and unnecessary pain and suffering to the experimental animals, 
use the minimum number of animals; involve animals with the lowest degree of 
neurophysiological sensitivity; and cause the least pain, suffering, distress or lasting harm. 
Altering the genetic heritage of animals and cloning of animals' welfare is guaranteed and the 
principles of biodiversity are respected. During the implementation of this programme, 
scientific advances and national and international provisions will be regularly monitored by 
the Commission so as to take account of any developments. 


