
PR\600209LT.doc PE 368.077v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

NEGALUTINIS
2005/0188(CNS)

31.3.2006

*
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo 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.)
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Vittorio Prodi



PE 368.077v01-00 2/12 PR\600209LT.doc

LT

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 „Pajėgumai“, kuria 
įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.)
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0443)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 166 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su 
Parlamentu (C6-0384/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 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
I Priedo 1 temos „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ paantraštės „Veikla“ 1.2 punkto 1 a 

papunktis (naujas)

Europos mokslo tyrimų infrastruktūros
strategijos forumas (ESFRI), 
Technologijų platformos, Bendros 
technologijų iniciatyvos ir Europos 
mokslinių tyrimų taryba turės aiškiai 

  
1 Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
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suformuluoti savo mokslinių tyrimų 
infrastruktūros poreikius. 

Pagrindimas

Visos suinteresuotos šalys turėtų pareikšti savo nuomonę apie naujų mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų plėtojimą ir esamų infrastruktūrų modernizavimą.

Pakeitimas 2
I Priedo 1 temos „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“ paantraštės „Veikla“ 1.2 punkto 2 etapo 

1 pastraipa (nauja)

Antrajame etape turėtų būti įgyvendinami 
sukūrimo planai remiantis pasiektais 
techniniais, teisiniais, administraciniais 
susitarimais, visų pirma pasitelkus 
nacionalinių ir Bendrijos priemonių 
(pagrindų programa, struktūriniai fondai, 
Europos investicijų bankas) papildomumą.
Finansinė parama pagal Pagrindų programą 
kūrimo etapui gali būti suteikta tiems 
prioritetiniams projektams, kuriuose 
išreikštas aiškus Bendrijos paramos 
poreikis. Šiais atvejais sprendimai bus 
priimami naudojant priemones, kurios 
priklausys nuo reikalingo finansavimo 
pobūdžio ir lygmens (pvz., tiesioginės 
subsidijos, EIB paskolos, kuriomis 
pasinaudoti bus lengviau dėl rizikos 
pasidalijimo finansinės priemonės (III 
priedas, 171 straipsnis).

Antrajame etape turėtų būti įgyvendinami 
sukūrimo planai remiantis pasiektais 
techniniais, teisiniais, administraciniais 
susitarimais, visų pirma pasitelkus 
nacionalinių ir Bendrijos priemonių 
(pagrindų programa, struktūriniai fondai, 
Europos investicijų bankas) papildomumą 
ir įtraukiant atitinkamas privačias 
finansų įstaigas. Finansinė parama pagal 
Pagrindų programą kūrimo etapui gali būti 
suteikta tiems prioritetiniams projektams, 
kuriuose išreikštas aiškus Bendrijos 
paramos poreikis. Šiais atvejais sprendimai 
bus priimami naudojant priemones, kurios 
priklausys nuo reikalingo finansavimo 
pobūdžio ir lygmens (pvz., tiesioginės 
subsidijos, EIB paskolos, kuriomis 
pasinaudoti bus lengviau dėl rizikos 
pasidalijimo finansinės priemonės (III 
priedas, 171 straipsnis).

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų infrastruktūroms įgyvendinti turėtų būti teikiama visa įmanoma parama.

Pakeitimas 3
I Priedo 4 temos „Mokslinių tyrimų potencialas“ paantraštės „Veikla“ 1 pastraipos 1 

ženklintoji dalis

• Pasikeisti žiniomis ir patirtimi, kai 
atrinkti centrai atrankos kriterijus 
atitinkančiuose regionuose ir viena ar 
kelios partnerių organizacijos kitoje ES 

• Pasikeisti žiniomis ir patirtimi, kai 
atrinkti centrai atrankos kriterijus 
atitinkančiuose regionuose ir viena ar 
kelios partnerių organizacijos valstybėse 
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valstybėje pasikeičia mokslinių tyrimų 
darbuotojais, užtikrinant atrankos kriterijus 
atitinkančiuose regionuose atrinktų centrų 
komandiruotų darbuotojų privalomojo 
sugrįžimo mechanizmus;

narėse, asocijuotose šalyse, kaimyninėse 
šalyse ir trečiosiose šalyse pasikeičia 
mokslinių tyrimų darbuotojais ir vadovais, 
užtikrinant atrankos kriterijus 
atitinkančiuose regionuose atrinktų centrų 
komandiruotų darbuotojų privalomojo 
sugrįžimo mechanizmus;

Pagrindimas

Svarbu, kad darbuotojų mainų programose dalyvautų mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
veiklos vadovai.

Pakeitimas 4
I priedo 5 temos „Mokslas visuomenėje“ paantraštės „Tikslas“ 1a pastraipa (nauja)

Mokslo žinios ir socialinė raida papildo 
viena kitą kaip tik vykdant aplinkos 
apsaugos politiką. Be to, diskutuojant 
reikia naudoti daugiau kiekybinių 
elementų prieš iracionalius argumentus.

Pagrindimas

Mokslo žinios ir socialinė raida turėtų būti plėtojamos lygiagrečiai.

Pakeitimas 5
I priedo 5 temos „Mokslas visuomenėje“ paantraštės „Metodas“ paantraštės „Pirmoji veiklos 

kryptis: Dinamiškesnis mokslo ir visuomenės ryšių valdymas“ 3 ženklintosios dalies 4a 
įtrauka (nauja)

– rizikos vertinimas ir valdymo 
procedūros kaip sprendimo priėmimo 
įrankiai siekiant apriboti iracionalią 
visuomenės reakciją.

Pagrindimas

Rizikos vertinimas – tai procedūra, leidžianti palyginti skirtingų alternatyvų kiekybinius 
rodiklius. Reikėtų dėti visas įmanomas pastangas siekiant informuoti piliečius ir tokiu būdu 
sumažinti iracionalias išvadas, kurios daro įtaką sprendimo priėmimo procesui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos konkurencingumui užtikrinti labai svarbi mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra. 
Jeigu norime išsaugoti Europos Sąjungos gamybinį pajėgumą, ypač svarbūs pramoniniai 
moksliniai tyrimai. Projektavimo pajėgumą Europoje taip pat galime išsaugoti, tik jeigu 
kiekviename sektoriuje bus gerai išvystytas gamybinis pajėgumas.

7-oji pagrindų programa – puiki galimybė sutelkti jėgas visos Europos Sąjungos 
konkurencingumui atkurti ir Lisabonos tikslams pasiekti.

Derėtų pabrėžti, kad 7-ojoje pagrindų programoje išreiškiama būtinybė mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtrą tvarkyti visos Europos Sąjungos lygiu, kad ši plėtra taptų Sąjungos 
socialinės ir ūkinės raidos politikos šerdimi. Konkuruoja dalyviai, kurių veikla vykdoma viso 
žemyno ar panašiu lygiu ir kuri vis dažniau išeina už konkrečios valstybės narės ribų. Dėl to 
visos Europos lygiu reikalinga derama kompetencija.

Šioje pagrindų programos dalyje numatytais veiksmais siekiama užtikrinti nuoseklią 
mokslinių tyrimų politikos plėtotę, įvardijant užduotis, kurias galima atlikti regionų lygiu, 
laikantis subsidiarumo principo.

Moksliniai tyrimai ir inovacijų pajėgumai turėtų būti skatinami:

– geriausiai panaudojant ir vystant mokslinių tyrimų infrastruktūras;

– stiprinant MVĮ inovacinius pajėgumus ir gebėjimą pasinaudoti moksliniais tyrimais;

– remiant ir vystant moksliniais tyrimais užsiimančias regionų grupes;

– realizuojant visą mokslinių tyrimų potencialą ES suartėjimo ir atokiausiuose 
regionuose;

– artinant mokslą ir visuomenę siekiant harmoningo mokslo ir technologijų integravimo 
į Europos visuomenę;

– imantis horizontaliųjų veiksmų ir priemonių tarptautiniam bendradarbiavimui remti.

Esamų ir naujų mokslinių tyrimų infrastruktūrų skatinimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 
plėtojimas turėtų tapti svarbiausia veikla.

Mokslinių tyrimų infrastruktūros yra esminės didinant pajėgumus Europoje, nes jos teikia 
mokymų, mokslinių tyrimų ir naujų veiklos galimybių. Taip pat mokslinių tyrimų 
infrastruktūros užtikrina geresnį Europos aukštos kokybės mokslinių tyrimų matomumą.

Esamos infrastruktūros Europoje naudojimui optimizuoti reikalingas nuodugnesnis 
koordinavimas ir Bendrijos veikla, nukreipta į mokslinių tyrimų infrastruktūros tinklo 
formavimą.

Kalbant apie ateinančios kartos plataus masto infrastruktūros kūrimą, būtina apibrėžti Europos 
strategiją. Pradėti būtų galima nuo mokslo bendruomenės poreikių nustatymo.
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Visos suinteresuotosios šalys galėtų pateikti savo nuomonę apie naujų mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų formavimą ir apie esamų modernizavimą. Šioje plotmėje svarbią funkciją turėtų 
atlikti EMTISF, taip pat mokslinių tyrimų infrastruktūrų poreikius galėtų išdėstyti TP, BTI ir 
EMTT.

Rūpinantis naujų infrastruktūrų formavimu, būtina užtikrinti veiksmingą Bendrijos finansinių 
priemonių, ypač pagrindų programos ir struktūrinių fondų, naudojimo koordinavimą, 
pritraukiant atitinkamas privačias finansines institucijas. Mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
diegimui turi būti teikiama plačiausia įmanoma parama.

Derėtų siekti glaudesnio ryšio tarp mokslinių tyrimų ir pramonės. Valstybės narės turėtų 
taikyti fiskalines ir (arba) kitokias pramonės inovacijų skatinimo priemones, ir ypač MVĮ 
atveju. Svarbus veiksnys, nuo kurio priklauso EMTE plėtotė, yra intelektinės nuosavybės 
apsauga.

Būtina užtikrinti aiškią ir paprastą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos procedūrą, kuri 
pirmiausia būtų naudinga MVĮ.

Visų Europos įmonių – mažųjų, vidutinių ar didelių – įtraukimas į inovacijų veiklą yra 
visiškai būtinas mūsų gamybos pramonės konkurencingumui užtikrinti. TP ir TI gali padėti 
visoms įmonėms pademonstruoti mokslinių bei technologinių tyrimų ir inovacijų privalumus.

TP turėtų tapti pagrindine Europos konkurencingumo puoselėjimo priemone, kiekvienos 
pramonės šakos organizavimo „iš apačios į viršų“ metodu. Pagrindinės suinteresuotosios šalys 
būtų įmonės, taip pat vietos institucijos, mokslinių tyrimų centrai, universitetai, bankai, 
prekybos ir pramonės rūmai.

Reikiamais atvejais TP būtų galima suteikti juridinio asmens statusą veiklos organizavimo 
reikmėms, suteikiant galimybę priimti ir tvarkyti iš įvairiausių šaltinių gaunamus išteklius.

Regionų lygiu TP galėtų veikti moksliniais tyrimais užsiimančių regionų grupių pagalba, 
siekiant visiškai išnaudojant atskirų sektorių konkurencingumo potencialą konkrečiose 
teritorijose – Žinių regionuose.

TP pagrindu, pasitelkiant VMĮ, ypač svarbu skatinti moksliniais tyrimais užsiimančias grupes 
net ir regionų lygiu. Regionų grupes derėtų įtraukti į platesnį Europos lygmenį, plačiau 
išnaudojant mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą.

Šiuo atveju labai naudinga priemone tampa atskirų MVĮ ar MVĮ asociacijų rėmimas.

Mokslinių tyrimų strategijai ir veiklai regionų lygiu reikalingas tvirtas įmonių, vietos 
institucijų, mokslinių tyrimų centrų, universitetų, bankų, prekybos ir pramonės rūmų 
atsidėjimas, padedant realizuoti MVĮ steigimo mokslinių tyrimų projektų pagrindu potencialą.

Visų suinteresuotųjų šalių veiklos sinergija padės sukurti reikiamą terpę, įgalinančią Europos 
regionus sustiprinti investavimo į mokslinius tyrimus ir plėtrą pajėgumus. TP yra tinkama 
priemonė realizuoti šio pobūdžio indėlį. Regionų valdžios įstaigoms derėtų numatyti aktyvią 
veiklą, skirtą puoselėti veiksnius, lemiančius konkrečias atskiro regiono stipriąsias puses 
(pvz., esamas ar numatomas įgyvendinti pramonės grupes). Šioje plotmėje dera siekti 
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struktūrinių fondų, 7-osios pagrindų programos išteklių, nuosavų regiono išteklių ir kitų 
finansinių priemonių panaudojimo sinergijos, skatinant, kad moksliniai tyrimai ir plėtra taptų 
pagrindiniu grupių ypatumu – kaip rodo sėkminga grupių formavimo keliuose Europos 
regionuose patirtis.

Programos tikslų realizavimas ženkliai priklauso ne tik nuo suartėjimo ir atokiausių regionų 
mokslo darbuotojų išgalių, tačiau ir nuo gebėjimo į mokslinius tyrimus ir plėtrą įtraukti visus 
kiekviename regione esančius finansinius mechanizmus.

Būtina geriau panaudoti struktūrinius fondus moksliniams tyrimams ir plėtrai regionų lygiu. 
Derėtų pateikti aiškias struktūrinių fondų ir sanglaudos fondų panaudojimo investicijoms į 
tyrimų infrastruktūrą gaires ir peržengti atotrūkį tarp tyrimų ir inovacijų. Šia prasme derėtų 
apmąstyti galimą eksperimentinių ir demonstracinių projektų finansavimo naudą. Toks 
pradinis finansavimas padėtų sukaupti žinojimą, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą 
bei inovacijas savo veiksmingumu prilygs investicijoms į tvirtąją ilgalaikės teritorijų plėtros  
infrastruktūrą.

Reikalingas ypatingas dėmesys vandenilio gamybai skirtos biomasės gamybos, surinkimo ir 
perdirbimo darbų organizavimo vietos priemonėms. Ši technologija atrodo esanti labai 
perspektyvi ir galinti net per trumpą laiką užtikrinti vandenilio tiekimą konkurencingomis 
sąlygomis kainos ir kiekio prasme.

Būtina atidžiai atsižvelgti į mokslo ir technologijos santykį su visuomene ir kultūra. Visų šių 
sričių bendru vardikliu turėtų tapti ekologija.

Klimato kaitos paskatintas tvariosios plėtros sampratos taikymas išreiškia solidarumą su 
ateities kartomis, vis labiau tampantį svarbiausiu Europos Sąjungos principu.

Svarbią piliečių gerovės užtikrinimo funkciją atlieka rizikos įvertinimas, tapęs savaime 
suprantama pilietinės kultūros dalimi, padedančia diegti sprendimų priėmimą statistiniu 
pagrindu, apribojant nepagrįstų emocinių sprendimų įtaką.

Jei Europos bendrija nori tapti konkurencinga ir pirmauti pasaulio lygiu, jai reikia tvirtos ir 
darnios tarptautinės mokslo ir technologijos politikos.

Derėtų puoselėti strateginį bendradarbiavimą su EKPI ir trečiosiomis šalimis pasirinktose 
mokslo srityse, sudarant sąlygas geriausiems mokslininkams dirbti Europoje arba atvirai su ja  
bendradarbiauti.

Šiuo atžvilgiu teminės 7-osios pagrindų programos sritys (I skyrius, Bendradarbiavimas) 
suvoktinos kaip prioritetai, tačiau neatmetant kitų dalykų, kurie galėtų iškilti plėtojant 
tarptautinį bendradarbiavimą (su kaimyninėmis ir trečiosiomis šalimis).

Mokslinių tyrimų potencialas tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo plotmėje siekiant 
kompetencijos – didžiulis, galintis reikšmingai struktūriškai paveikti sanglaudą.

Labai svarbi bus Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė (RPFP), kurią Europos investicijų 
fondams suteikia Europos investicijų bankas (EIB), pasitelkiant taip pat ir nacionalines ir 
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regionines bankininkystės sistemas. Rizikos pasidalijimo „kaskados“ daugybiškumo efektas 
padės užtikrinti „rizikos kapitalo“ išteklius inovacijoms ir suteiks galimybę vietos 
bankininkystės sistemoms tiksliau įvertinti inovacijų finansavimo riziką.

Europos konkurencingumui paskatinti, derėtų plėtoti strateginę programą EUREKA, 7-ąją 
pagrindų programą kartu su BTĮ, puoselėti MVĮ augimą skatinančias priemones.
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