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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 „Idėjos“, 
įgyvendinančios Europos bendrijos Septintąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos pagrindų programą 
(2007–2013 m.)
(KOM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0441)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 166 straipsnį, kuriuo remdamasi jį konsultavo Taryba 
(C6-0382/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto pozicijas (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, jeigu 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
4 konstatuojamoji dalis

4) Pasiūlymai dėl „inovacinių“ tyrimų 
turėtų būti vertinami vien tik išskirtinumo 
kriterijaus pagrindu, kurį turėtų nustatyti 
nepriklausomi ekspertai, ypatingą dėmesį 
skirdami tarpdisciplininiams, rizikingiems 

4) Pasiūlymai dėl „inovacinių“ tyrimų 
fundamentinių tyrimų prasme turėtų būti 
vertinami vien tik išskirtinumo kriterijaus 
pagrindu, kurį turėtų nustatyti 
nepriklausomi ekspertai, ypatingą dėmesį 

  
1 OL C ... / dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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inovaciniams projektams taip pat naujoms 
mažiau patyrusių mokslo darbuotojų 
grupėms ir sukurtoms komandoms.

skirdami tarpdisciplininiams ir 
daugiadisciplininiams rizikingiems 
inovaciniams projektams taip pat naujoms 
mažiau patyrusių mokslo darbuotojų 
grupėms ir sukurtoms komandoms.

Pagrindimas

Būtina ,,inovacinių“ tyrimų sąvoką dar konstatuojamosios dalies pagrindime aiškiai susieti 
su fundamentiniais tyrimais. Reikia skirti dėmesio ne tik tyrimų projektų tarpdiscipliniškumui, 
bet ir jų daugiadiscipliniškumui.

Pakeitimas 2
6 konstatuojamoji dalis

6) Europos Komisija turėtų imtis 
atsakomybės už šios specialiosios 
programos įgyvendinimą ir Europos 
mokslinių tyrimų tarybos autonomiją ir 
vientisumą bei užtikrinti jos funkcinį 
veiksmingumą.

6) Europos Komisija daugiausia per 2–3 
metų bandomąjį laikotarpį turėtų imtis 
atsakomybės už šios specialiosios 
programos įgyvendinimą ir Europos 
mokslinių tyrimų tarybos autonomiją ir 
vientisumą bei užtikrinti jos funkcinį 
veiksmingumą.

Pagrindimas

Ilgainiui EMTT turėtų tapti nuo ES institucijų nepriklausoma organizacine struktūra ir 
atsakingai valdoma tik tarptautinės mokslinių tyrimo bendruomenės. Bandomuoju laikotarpiu
tikslinga, kontroliuojant Komisijai, įsteigti vykdomąją agentūrą, siekiant užtikrinti greitą 
Europos mokslinių tyrimų tarybos darbo pradžią.  

Pakeitimas 3
8 konstatuojamoji dalis

8) Siekiant užtikrinti EMTT vientisumą, 
Komisija turėtų pasirūpinti, kad ši 
specialioji programa būtų vykdoma pilnai 
ją suderinus su nustatytais tikslais.

8) Siekiant užtikrinti EMTT vientisumą, 
Komisija kartu su Europos Parlamentu ir
Taryba turėtų pasirūpinti, kad ši specialioji 
programa būtų vykdoma visiškai ją 
suderinus su nustatytais tikslais.

Pagrindimas

EMTT vientisumą gali užtikrinti ne tik Komisija. Atsižvelgiant į didelę projekto svarbą ir jo 
didelį finansinį aprūpinimą, būtina, kad Taryba ir Parlamentas bent per metines ataskaitas  
būtų nuosekliai įtraukti į EMTT veiklą.
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Pakeitimas 4
17 konstatuojamoji dalis

17) Komisija atsako už EMTT veiklos 
nepriklausomą įvertinimą. Priklausomai 
nuo šio įvertinimo rezultato ir 
atsižvelgiant į EMTT patirtį dėl jos 
pagrindinių principų reiktų atsižvelgti į 
galimybę, pavyzdžiui, remiantis EB 
sutarties 171 straipsniu, vėliausiai 2010 m. 
EMTT pertvarkyti į nepriklausomą 
struktūrą.

17) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
daugiausia po 2–3 metų bandomojo 
laikotarpio būtų atliktas nepriklausomas 
EMTT veiklos įvertinimas. Remiantis 
gautais rezultatais, ilgainiui EMTT turėtų 
būti pertvarkyta į struktūrą, kuri 
užtikrintų didžiausią EMTT autonomiją ir 
skaidrumą. Kartu reikėtų atsižvelgti į 
galimybę, pavyzdžiui, remiantis EB
sutarties 171 straipsniu, vėliausiai 2010 m. 
EMTT pertvarkyti į nepriklausomą 
struktūrą.

Pagrindimas

Po vienbalsių tarptautinės mokslo ir mokslinių tyrimų bendruomenės pareikštų pageidavimų 
Europos tyrimų tarybos organizacinė struktūra turi tapti nepriklausoma nuo ES institucijų ir 
būti atsakingai valdoma tik tarptautinės tyrimų bendruomenės. Esant maksimaliai 
autonomijai, tai užtikrintų veiksmų skaidrumą. Struktūra pagal EB sutarties 171 straipsnį 
galėtų būti optacija, kurią reikėtų tiksliai kontroliuoti. 

Pakeitimas 5
2 straipsnis

Suderinus su pagrindų programos II priedu 
specialiosios programos įgyvendinimui 
reikalinga suma yra 11 milijardų 862 
milijonai eurų, iš kurių mažiau nei 6 %
numatyti Komisijos administracinėms 
išlaidoms.

Suderinus su pagrindų programos II priedu 
specialiosios programos įgyvendinimui 
reikalinga suma yra 11 milijardų 862 
milijonai eurų, iš kurių daugiausia 3%
numatyti Europos mokslinių tyrimų
tarybos kasmet disponuojamo biudžeto
administracinėms ir personalo išlaidoms.

Pagrindimas

Europos mokslinių tyrimų tarybos sėkmę lemia tai, kad projektams tenka kuo daugiau pinigų. 
Reikia užkirsti kelią neproporcingai dideliam administraciniam aparatui sukurti.

Pakeitimas 6
3 straipsnio 1 dalis

1. Visoje specialiosios programos 
mokslinių tyrimų veikloje reikia laikytis 

1. Visoje specialiosios programos 
mokslinių tyrimų veikloje reikia laikytis tų 
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pagrindinių etinių principų. pagrindinių etinių principų, kurie nustatyti
Septintojoje pagrindų programoje. 
Galioja 2 ir 3 dalyje išvardyti pagrindiniai 
principai. 

Pagrindimas

Vertybiniai apsisprendimai dėl etinių ribų, kaip jos suformuluotos Septintojoje pagrindų 
programoje, turi taip pat galioti specialiajai programai „Idėjos“. 

Pakeitimas 7
4 straipsnio 3 dalis

3. Europos mokslinių tyrimų taryba bus 
sudaryta iš nepriklausomos mokslinės 
tarybos, kuri pagal I priedą bus remiama 
specialiosios vykdomosios struktūros. 
Mokslinės tarybos darbo pagrindas yra 
mokslo aukštuomenė, autonomija, 
veiksmingumas ir skaidrumas.

3. Europos mokslinių tyrimų taryba bus 
sudaryta iš nepriklausomos mokslinės 
tarybos, kuri pagal I priedą bus remiama 
specialiosios vykdomosios struktūros. 
Mokslinės tarybos darbo pagrindas yra 
mokslo aukštuomenė, autonomija, 
veiksmingumas, skaidrumas ir 
atsakomybė.
Taryba („Board of Trustees“), kurią 
sudaro po tris narius iš Tarybos, 
Komisijos ir Europos Parlamento, 
prižiūri, kaip laikomasi šių pagrindinių 
principų.

Pagrindimas

Mokslo tarybos veikla taip pat turi būti pagrįsta atsakomybės principu. Tarybą („Board of 
Trustees“), kurią turėtų sudaryti po tris narius iš Tarybos, Komisijos ir Europos Parlamento, 
įsteigti būtina, siekiant užtikrinti EMTT veiklą reglamentuojančius pagrindinius principus.

Pakeitimas 8
4 straipsnio 4 dalis

Komisija užtikrins Europos mokslinių 
tyrimų tarybos autonomiją ir vientisumą ir 
pasirūpins tinkamu jos užduočių vykdymu.

Kartu su Taryba ir Europos Parlamentu 
Komisija užtikrins Europos mokslinių 
tyrimų tarybos autonomiją ir vientisumą ir 
pasirūpins tinkamu jos užduočių vykdymu.
Mokslo taryba ir Komisija kasmet pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai metinę 
ataskaitą apie EMTT veiklą, kurioje ypač 
nagrinėjama, kaip buvo galima pasiekti 
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nustatytų tikslų.

Pagrindimas

EMTT vientisumą gali užtikrinti ne tik Komisija. Atsižvelgiant į didelę projekto svarbą ir jos 
didelį finansinį aprūpinimą, būtina, kad ir Taryba, ir Parlamentas būtų nuosekliai per 
metines ataskaitas įtraukti į EMTT veiklą.

Pakeitimas 9
5 straipsnio 1 dalis 

1. Mokslo taryba susideda iš aukščiausio 
rango mokslininkų, inžinierių ir 
akademikų, kuriuos skiria Komisija ir
kurie veikia kaip individualūs asmenys, 
nepriklausomi nuo bet kokių pašalinių 
interesų.

1. Mokslo taryba susideda iš aukščiausio 
rango mokslininkų, inžinierių ir 
akademikų, kurie reprezentuoja kiek
įmanoma visas mokslinių tyrimų 
specialiąsias sritis ir šakas, be reikšmingo 
mokslinio rango tobulinosi mokslo 
valdymo srityje ir kurie veikia kaip 
individualūs asmenys, nepriklausomi nuo 
bet kokių pašalinių interesų.

Pagrindimas

Būtina, kad Mokslo tarybos nariai atstovautų kiek įmanoma visoms mokslinių tyrimų sritims 
ir atspindėtų viešųjų ir privačiųjų mokslinių tyrimų šakas, galėtų atlikti mokslo valdymo 
vertinimą.

Pakeitimas 10
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Mokslo tarybos narius, apsvarsčius 
Europos Parlamente, skiria Komisija, kai 
juos pasiūlo mokslo bendruomenė 
skaidrios ir nepriklausomos procedūros 
metu. 

Pagrindimas

Pasiūlymus dėl Mokslo tarybos narių pirmiausia turi teikti mokslo bendruomenė. Svarstymas 
Parlamente sukuria būtiną skaidrumą ir viešumą.

Pakeitimas 11
5 straipsnio 1b dalis (nauja)
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1b. Mokslo tarybos nario kadencija yra 
dveji metai, perrinkti galima du kartus. 
Nariai renkami pagal rotacinės sistemos 
principą, pagal kurį per kiekvienus 
rinkimus kaskart skiriama trečdalis naujų 
narių.

Pagrindimas

Mokslo tarybos nario kadencija turi būti apribota. Rotacinė sistema užtikrina darnų naujųjų 
ir senųjų narių santykį.  

Pakeitimas 12
5 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

-a) sudaro bendrą EMTT darbo strategiją, 
kuri reguliariai priderinama prie mokslo 
poreikių;

Pagrindimas

Svarbu, kad Mokslo taryba būtų atsakinga už bendrąją EMTT strategiją. Be to, tokia 
bendroji strategija turėtų būti apsvarstoma iš naujo tam tikrais laiko tarpais ir priderinama 
prie kintančių reikalavimų.  

Pakeitimas 13
6 straipsnio 1 dalis

1. Komisija tvirtina darbo programą dėl 
specialiosios programos įgyvendinimo, 
kurioje išsamiai aprašomi I priede minėti 
tikslai ir mokslo bei technologiniai 
prioritetai, finansinis aprūpinimas, taip pat 
pateikiamas detalus įgyvendinimo laiko 
planas.

1. Komisija ir Mokslo taryba tvirtina
darbo programą dėl specialiosios 
programos įgyvendinimo, kurioje išsamiai 
aprašomi I priede minėti tikslai ir mokslo 
bei technologiniai prioritetai, aprūpinimas 
finansais, taip pat pateikiamas detalus 
įgyvendinimo laiko planas.

Pagrindimas

Svarbu, kad Komisija ir Mokslo taryba kartu tvirtintų EMTT darbo programą    

Pakeitimas 14
8a straipsnis (naujas)

8a straipsnis
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1.  Po 2–3 metų bandomojo laikotarpio 
nepriklausomi ekspertai atlieka EMTT 
darbo įvertinimą, be kita ko, įvertindami, 
ar
su EMTT susiję tikslai buvo pasiekti ir 
veiksmingai bei skaidriai vykdytos 
procedūros,
užtikrintas mokslinis nepriklausomumas 
ir
atsižvelgta į mokslo aukštuomenės mintį.
Be to, vertinime išdėstoma nuomonė dėl 
klausimo, kokia EMTT struktūra ilgainiui 
yra tinkamiausia.
2. Bet kokiu atveju, nepaisant atliktino 
vertinimo, reikia pasirinkti ilgalaikę 
EMTT struktūrą, kuri užtikrintų 
didžiausią Mokslinių tyrimų tarybos 
autonomiją, kartu užtikrindama 
skaidrumą ir atskaitomybę Komisijai, 
Tarybai ir Europos Parlamentui.
3. Vertinimo ataskaitos pagrindu Komisija 
dėl tolesnės EMTT raidos pateiks 
pasiūlymą, kurį privalės pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai svarstyti ir pagal 
aplinkybes bendram sprendimui priimti. 
Dėl būsimos EMTT darbo struktūros 
reikia remtis Sutarties 171 straipsnyje 
apibūdinama struktūra, nebent yra rimtų 
priežasčių, atmetančių tokią organizacijos 
formą.

Pagrindimas

Pagal tarptautinės mokslo ir mokslinių tyrimų bendruomenės vienbalsiai pareikštus 
pageidavimus Europos mokslinių tyrimų taryba ilgainiui turi įgauti plačiai nuo ES institucijų 
nepriklausomą organizacinę struktūrą, kuriai atsakingai vadovautų vien tik tarptautinė 
mokslinių tyrimų bendruomenė. Bandomajam laikotarpiui tikslinga įsteigti vykdomąją 
agentūrą, siekiant užtikrinti greitą Europos mokslinių tyrimų tarybos veiklos pradžią. Šio 
laikotarpio patirtis turėtų būti išsamiai įvertinta. 

Pakeitimas 15
I priedo „Mokslo taryba“ papunkčio 1, 1a ir 1b (nauja) dalys

Mokslo tarybą sudaro aukščiausio lygio 
Europos mokslo bendruomenės atstovai, 
veikiantys kaip individualūs asmenys, 
nepriklausomi nuo bet kokių pašalinių 

Mokslo tarybą sudaro aukščiausio lygio 
Europos mokslo bendruomenės atstovai, 
atstovaujantys kiek įmanoma visoms 
mokslo sritims ir tyrimų šakoms, būdami 
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interesų. Tarybos narius skiria Komisija, 
po jų nepriklausomos atrankos 
procedūros.

tarp reikšmingos mokslo aukštuomenės 
sukaupę ilgalaikės mokslo vadybos 
patirties ir veikdami kaip individualūs 
asmenys, nepriklausomi nuo bet kokių 
pašalinių interesų. 

Mokslo tarybos narius po Europos 
Parlamentu svarstymo skiria Komisija, kai 
jie buvo pasiūlyti mokslo bendruomenės. 
Nario kadencija yra dveji metai, perrinkti
galima du kartus. Nariai renkami 
rotaciniu principu, pagal kurį per 
kiekvienus rinkimus kaskart išrenkama 
trečdalis naujų narių. 
Mokslo tarybos nariai, siekdami išvengti 
interesų konfliktų, priima ,,Code of 
Conduct“.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Mokslo tarybos nariai apimtų kiek įmanoma visas mokslinių tyrimų sritis 
ir atspindėtų skirtingus lygius – nuo valstybės vykdomų iki privačių tyrimų – ir turėtų mokslo 
vadybos ekspertizės žinių. Svarstymas Parlamente, skiriant narius, užtikrina būtiną 
skaidrumą. Be to, reikia įvesti rotacijos principą. 

Pakeitimas 16
I priedo „Specialioji vykdomoji struktūra“ papunktis

Specialioji vykdomoji struktūra bus 
atsakinga už visus programos 
įgyvendinimo ir vykdymo aspektus pagal 
metinę darbo programą. Pirmiausia ji atliks 
vertinimo procedūras, kolegų vertinimą ir 
atrankos procedūras, laikydamasi Mokslo 
tarybos nustatytų principų, ir užtikrins 
finansinį ir mokslinį finansinės paramos 
valdymą.

Specialioji vykdomoji struktūra 
bandomuoju laikotarpiu bus atsakinga už 
visus programos įgyvendinimo ir vykdymo 
aspektus pagal metinę darbo programą. 
Pirmiausia ji atliks vertinimo procedūras, 
kolegų vertinimą ir atrankos procedūras, 
laikydamasi Mokslo tarybos nustatytų 
principų, ir užtikrins finansinį ir mokslinį 
finansinės paramos valdymą.

Pagrindimas

EMTT ilgainiui turi įgauti plačiai nuo ES institucijų nepriklausomą organizacijos struktūrą, 
kuriai atsakingai vadovautų vien tik tarptautinė mokslinių tyrimų bendruomenė. Bandomajam 
laikotarpiui tikslinga įsteigti vykdomąją agentūrą, siekiant užtikrinti greitą Europos mokslinių 
tyrimų tarybos veiklos pradžią. Šio laikotarpio patirtis turėtų būti išsamiai įvertinta.   
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Pakeitimas 17
I priedo „ Europos Komisijos vaidmuo“ papunkčio 1 dalis

Europos Komisija užtikrins visišką 
Europos mokslinių tyrimų tarybos 
autonomiją ir vientisumą. Jos atsakomybė 
už programos vykdymą apima 
įgyvendinimo užtikrinimą, suderinus su 
pirmiau minėtais mokslo tikslais ir Mokslo 
tarybos visiškai nepriklausomai nustatytais 
mokslo kokybės reikalavimais. Komisija 
pirmiausia:

Kartu su Taryba ir Europos Parlamentu 
Europos Komisija užtikrins visišką 
Europos mokslinių tyrimų tarybos 
autonomiją ir vientisumą. Jos atsakomybė 
už programos vykdymą apima 
įgyvendinimo užtikrinimą, suderinus su 
pirmiau minėtais mokslo tikslais ir Mokslo 
tarybos visiškai nepriklausomai nustatytais 
mokslo kokybės reikalavimais. Komisija 
pirmiausia:

Pagrindimas

EMTT vientisumo negali užtikrinti vien tik Komisija. Atsižvelgiant į projekto svarbą ir 
nemažą jo finansinį aprūpinimą, būtina, kad Taryba ir Parlamentas taip pat būtų įtraukti į 
EMTT darbą. 

Pakeitimas 18
I priedo „Europos Komisijos vaidmuo“ papunkčio 2 teiginys

- tvirtins darbo programą ir, remdamasi 
Mokslo tarybos aiškinimais, nustatys 
kriterijus dėl įgyvendinimo metodikos; 

- su Mokslo taryba tvirtins darbo programą 
ir, remdamasi Mokslo tarybos aiškinimais, 
nustatys kriterijus dėl įgyvendinimo 
metodikos; 

Pagrindimas

Naudinga, kad Komisija ir Mokslo taryba kartu tvirtins EMTT veiklos programą.
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PAGRINDIMAS

I. Specialiosios programos „Idėjos“ pristatymas 

Septintąja mokslinių tyrimų pagrindų programa pirmiausia Europos lygiu turi būti įkurta 
vadinamoji Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT). EMTT yra didžiausia Pagrindų 
programos naujovė. Specialiojoje programoje ,,Idėjos“ Europos Komisija tiksliau išdėsto 
EMTT struktūrą ir uždavinius. 

1. Pagrindinė idėja

EMTT pirmiausia siekia sustiprinti fundamentinių tyrimų arba, kaip tai vadina Komisija, 
inovacinių tyrimų sritį. Tai didelis kurso keitimas. Esminių mokslinių tyrimų rezultatų 
pasiekiama tik per fundamentinių tyrimų mokslines išvadas. Be to, fundamentiniai tyrimai 
mokslinių tyrimų pagrindų programose aiškiai atsiliko nuo į taikymą orientuotų tyrimų. 
Pagaliau privatūs investuotojai dažnai delsia investuoti į šią svarbią sritį, nes tai susiję su 
nemenka finansine rizika ir savaime nežada rinkai pritaikytų produktų. 

Komisija ir pirmaujančios Europos mokslinių tyrimų institucijos iš EMTT tikisi 
konkurencijos ,,efekto“: geriausi Europos mokslininkai turi konkuruoti dėl lėšų ir taip Europą
– mokslinių tyrimų erdvę – padaryti patrauklesnę. Be to, tikimasi, kad iš atskirų mokslininkų 
laimėjimų bus galima daryti išvadas ir apie atskirų valstybių narių mokslinių tyrimų kokybę. 

2. Europos mokslinių tyrimų tarybos struktūra

Pagal Komisijos pasiūlymą EMTT iš pradžių sudarys Mokslo taryba ir vadinamoji 
įgyvendinimo struktūra.

a) Mokslo taryba

Mokslo taryba Europos mokslinių tyrimų taryboje turi atlikti pagrindinį vaidmenį. Ją turi 
sudaryti aukšto lygio Europos mokslo bendruomenės atstovai, kurie veiktų kaip individualūs 
asmenys, nepriklausomi nuo politinių ar jokių kitų interesų. Tarybos narius turi skirti 
Komisija po nepriklausomos atrankos procedūros. 

Dar prieš priimant formalų sprendimą dėl EMTT penkių asmenų atrankos komitetas, 
vadovaujamas buvusio Komisijos nario lordo Ch. Patteno, pernai į Mokslo tarybą pasiūlė 22 
narius, ir jie jau pradėjo savo darbą.

Komisijos supratimu iš esmės Mokslo tarybos uždaviniai yra parengti bendrąją mokslo 
strategiją, sudaryti darbo programą, skirtą EMTT, taip pat nustatyti tam tikrus kriterijus, kurių 
pagrindu turi būti padarytas sprendimas dėl atskirų projektų finansavimo. Be to, Mokslo 
taryba turi užtikrinti priežiūrą ir kokybės kontrolę moksliniu požiūriu, nes jos apima ekspertų 
atranką ir įvertinimo procedūras. 

b) specialioji įgyvendinimo struktūra 
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Už programos vykdymą iš pradžių turi būti atsakinga specialioji vykdomoji struktūra. Ji 
praktiškai atlieka ekspertų ir projektų atranką. Programos įgyvendinimo pradžioje Komisija 
kaip vykdomąją struktūrą pasiūlė Komisijos vykdomąją agentūrą. Vis dėlto pageidaujama, 
kad agentūra pagal nepriklausomą vertinimą iki 2010 m. galėtų būti pertvarkyta į alternatyvią 
ir teisiškai nepriklausomą struktūrą, pvz., pagal EB sutarties 171 straipsnį. 

II. Pranešėjos įvertinimas 

Europos mokslinių tyrimų taryba yra svarbus žingsnis, padarytas tinkamu laiku, siekiant 
įtvirtinti Europą kaip mokslo erdvę ir stiprinti fundamentinių tyrimų vykdymą. Sėkminga 
EMTT gali pasiekti pritraukimo poveikį – to skubiai reikia, siekiant išlaikyti geriausius 
mokslininkus Europoje ar pritraukti naujų. Taigi suprantama, kad Mokslinių tyrimų tarybos 
idėja mokslininkų bendruomenėje sulaukė didelės paramos, ją plačiai deklaruoja ir Europos 
Parlamentas. Vis dėlto svarbūs pasiūlymo punktai, anot pranešėjos, kelia daug klausimų, ir 
jiems reikia specialiai skirti dėmesio. 

1. Galutinė Europos mokslinių tyrimų tarybos struktūra

Galutinei EMTT struktūrai su minėta įgyvendinimo agentūra, kuriai Komisija gana 
akivaizdžiai teikia pirmenybę, taip pat nepriklausomai struktūrai pagal EB sutarties 171 
straipsnį yra dvi alternatyvos ir dėl jų diskutuojama. Abi, anot pranešėjos, turi ir pranašumų, ir 
trūkumų. Vykdomoji agentūra garantuotų stiprią Komisijos įtaką Mokslinių tyrimų tarybai, o 
tai keltų problemų dėl jos nepriklausomumo. Vis dėlto ir institucija pagal EB sutarties 171 
straipsnį kelia daug svarstytinų klausimų, kurių kyla dėl gana praktiškų dalykų, pvz., buveinės 
vietos parinkimo. 

Todėl, pranešėjos nuomone, po bandomojo, daugiausia 2–3 metų, laikotarpio nepriklausomi 
ekspertai turėtų įvertinti EMTT veiklą pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Be kita ko, turi 
būti įvertinti tokie aspektai kaip mokslinė autonomija kartu užtikrinant skaidrumą ir 
atskaitomybę Komisijai, Tarybai ir Parlamentui.

2. Europos mokslinių tyrimų tarybos veiklos skaidrumas 

Atsižvelgiant į nemenkas lėšas, dėl kurių spręs EMTT, būtina, kad būtų užtikrinta tam tikra 
atskaitomybė Tarybai, Parlamentui ir Komisijai. Reikia užkirsti kelią susidaryti įspūdžiui, kad 
EMTT galėtų tapti „closed shop“. 

Europos institucijų įtraukimas, pvz., per Tarybą („Board of Trustees“), yra naudingas 
skaidrumui ir Mokslinių tyrimų tarybai suteikia galimybę pagrįsti savo darbą. Pasikliauti vien 
Audito Rūmais ar Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), pasak pranešėjos, 
nepakanka. Nacionalinių mokslinių tyrimų tarybų pavyzdys rodo, kad visais atvejais yra 
didesnė ar mažesnė valstybės, kaip lėšų skirstytojos, kontrolė. 

Pvz., visus Amerikos „National Science Foundation“ valdybos narius ir direktorių skiria JAV 
prezidentas, o Senatas juos tvirtina. Vokietijos mokslinių tyrimų bendruomenėje federacijos ir 
žemių atstovai įeina į pagrindinį komitetą, kuriame nustatomos gairės ir netgi sprendžiama dėl 
atskirų projektų.
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Pranešėja laikosi nuomonės, kad reikia užtikrinti atitinkamą politinės atsakomybės lygį bent 
per reguliariai teikiamas ataskaitas.

3. Mokslo tarybos atranka ir sudėtis 

Mokslo taryba privalo, jeigu tai įmanoma dvidešimties mokslininkų komitete, apimti visas 
tyrimų sritis ir skirtingus lygius – nuo universitetinio iki pramoninio. Ypač svarbu, kad nariai 
pagal savo užduotis turėtų praktinės patirties ir mokslo vadybos ekspertizės žinių.

Siekiant, kad Mokslinių tyrimų taryba būtų atvira naujoms idėjoms ir naujoms tyrimų sritims, 
narių kadencija turėtų būti apribota. Be to, naudinga tam tikra rotacinė sistema, užtikrinanti 
nuolatinę kaitą, kartu išlaikant tęstinumą. 

Mokslo tarybos nariai taip pat turėtų būti renkami ir skiriami vien tik Europos mokslininkų. 
Tai yra EMTT mokslinio nepriklausomumo garantija. 

4. Veiksmingos administracinės struktūros užtikrinimas 

Projektų vykdymas bus EMTT išbandymas. Atsižvelgiant į didelę temų įvairovę, reikia tikėtis 
daug užsakymų, ir jie turi būti vykdomi greitai ir veiksmingai. Iš Mokslo tarybos ir 
įgyvendinimo struktūros čia ypač reikalaujama kurti intelektualius sprendimus. Todėl,
atsižvelgiant į menkus finansinius išteklius, administracinėms funkcijoms skirtos lėšos nuo 
pat pradžių turėtų sudaryti nustatytą bendro biudžeto dalį, siekiant užtikrinti „Lean 
Management“.

5. Mokslo tarybos darbo principai 

Kritikai baiminasi pavojaus, kad EMTT bus perkrauta užsakymų. Atsižvelgiant į tai, siūloma 
dar specialiojoje programoje pateikti ERC darbo principus, nustatant tam tikrus kriterijus 
projektų atrankai. Pranešėja laiko šį pasiūlymą nenaudingu. Juk pagrindinė sąlyga – principus 
dėl darbo turinio autonomiškai turi nustatyti mokslininkai Mokslo taryboje, atsižvelgdami į 
mokslinių tyrimų poreikius. Ši nuostata turėtų būti taikoma ir Komisijai. Tačiau būtinos
aiškios etinės ribos. 

6. Finansinis Mokslinių tyrimų tarybos aprūpinimas 

Sutariama, kad EMTT sėkmė labai priklauso nuo jos finansinio aprūpinimo. Tik jeigu pavyks 
investuoti būtiną „kritinę“ dalį, galimi pradžioje minėti konkurencijos efektai. Komisija 
anksčiau buvo suplanavusi visam Septintosios mokslinių tyrimų pagrindų programos 
laikotarpiui 11 861 mlrd. eurų sumą, skirtą EMTT. Vargu ar tokia suma išliks. 

Ekspertų nuomone, pagrįsta būtina ,,kritinė“ dalia  – mažiausiai 1 mlrd. eurų per metus. Tokia 
suma turi būti skiriama per visą programos laikotarpį, nuosekliai ją didinant. Pranešėjos 
nuomone, tai galėtų reikšti, kad pradiniu laikotarpiu bus skiriama mažiau lėšų nei programos 
pabaigoje. 
III. Išvada 

Pranešėja džiaugiasi dėl pasiūlymo dėl Europos mokslinių tyrimų tarybos steigimo. Visi 
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suinteresuoti asmenys raginami užtikrinti greitą Mokslinių tyrimų tarybos darbo pradžią. 
Todėl Europos įstatymų leidėjas turi rasti atsakymus į pirmiau iškeltus klausimus. Tik jeigu 
tai pavyks, EMTT taps sėkmės modeliu, galinčiu turėti žadėtą teigiamą poveikį mokslo 
erdvei.


