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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 
„Bendradarbiavimas“, kuria įgyvendinama Europos Bendrijų Septintoji mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–13 m.)
(KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2005)0440)1,

– atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 166 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su 
Parlamentu (C6-0381/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto 
bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 
antrą 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
4 konstatuojamoji dalis

(4) Septintoji pagrindų programa turėtų 
papildyti valstybėse narėse atliekamą 
veiklą, taip pat kitą Bendrijos veiklą, 
kurios reikia bendroms strateginėms 
pastangoms įgyvendinti Lisabonos tikslus, 
visų pirma greta veiklos, susijusios su

Ši specialioji programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse atliekamą veiklą, taip pat 
kitą Bendrijos veiklą, kurios reikia 
bendroms strateginėms pastangoms 
įgyvendinti Lisabonos tikslus. Todėl 
didinant kitų Bendrijos programų ir 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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struktūriniais fondais, žemės ūkiu, 
švietimu, mokymu, konkurencija ir 
inovacijomis, pramone, sveikatos priežiūra, 
vartotojų apsauga, užimtumu, energetika, 
transportu ir aplinka.

veiksmų, visų pirma veiklos, susijusios su 
struktūriniais fondais, žemės ūkiu, 
švietimu, mokymu, konkurencija ir 
inovacijomis, pramone, sveikatos priežiūra, 
vartotojų apsauga, užimtumu, energetika, 
transportu, aplinka ir informacine 
visuomene, tarpusavio papildomumą ir 
sąveiką turi būti siekiama, kad pagal 
programą vykdoma veikla būtų kuo 
veiksmingesnė.

Pagrindimas

Pagal specialiąją programą finansuojama veikla turi būti glaudžiai susijusi su veikla, 
vykdoma pagal kitas programas ir veiksmus, siekiant užtikrinti, kad viena iš jų papildytų kitą 
ir kad skirtingos su šia sritimi susijusios ES politikos kryptys būtų koordinuojamos.

Turėtų būti siekiama ir su informacine visuomene susijusių veiksmų sąveika. 

Pakeitimas 2
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Įgyvendinant specialiąją programą 
„Bendradarbiavimas“ ypatingą dėmesį 
reikia kreipti į daugiadiscipliniškumą ir 
tarpdiscipliniškumą, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų 
patariamosios tarybos rekomendacijas 
(EURAB 04.009, balandžio mėn.) ir 2005 
m. kovo 10 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją dėl mokslo ir technologijų –
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų 
rėmimo politikos gairės1. 
________________________
OL C 320 E, 2005 12 15, p. 259.

Pagrindimas

Įgyvendinant specialiąją programą negalima nekreipti dėmesio į tai, kas mokslo ir 
technologijų srities darbuotojų manymu yra labai svarbu, todėl reikia imtis specialių 
priemonių didesniam programų ir projektų daugiadiscipliniškumui ir tarpdiscipliniškumui 
užtikrinti. 

Pakeitimas 3
4b konstatuojamoji dalis (nauja)
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(4b) Įgyvendinant šią specialiąją 
programą daugiausia dėmesio reikia skirti 
viešųjų mokslinių tyrimų sektoriaus žinių, 
veiklos rezultatų ir technologijų 
perdavimui verslo įmonėms, ypač MVĮ, ir 
mechanizmams, kuriais užtikrinama, kad 
mokslinių tyrimų grupėms efektyviai ir 
koordinuotai būtų pranešama apie verslo 
įmonių poreikius. 

Pagrindimas

Vienas iš specialiosios programos tikslų – padaryti Europos ekonomiką konkurencingesnę. 
Todėl svarbu, kad pagal programą remiamų ir viešųjų įstaigų vykdomų mokslinių tyrimų 
rezultatais, siekdamos pagerinti savo produktus ir procesus, naudotųsi verslo įmonės. 
Siekiant užtikrinti, kad perduodamos žinios, pajėgumai ir technologijos būtų žinomi verslo 
įmonėms, ypač MVĮ, kad jos juos įsisavintų ir jais naudotųsi, reikia imtis naujų mechanizmų 
ir skatinamųjų priemonių ir patobulinti dabartinius. 

Pakeitimas 4
5 konstatuojamoji dalis

(5) Pagal šią Pagrindų programą remiama
su inovacijomis ir MVĮ susijusi veikla
turėtų papildyti veiklą, atliekamą pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų 
programą.

Įgyvendinant specialiąją programą 
„Bendradarbiavimas“ reikia ypač siekti 
užtikrinti, kad į visus programos veiksmus 
ir projektus būtų deramai įtrauktos MVĮ. 
Reikia siekti maksimalios pagal šią 
specialiąją programą remiamos su 
inovacijomis ir MVĮ susijusios veiklos ir 
veiklos, atliekamos pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų 
programą, sąveikos ir papildomumo.

Pagrindimas

MVĮ yra Europos pramonės kertinis akmuo, tačiau visiems žinoma apie sunkumus, kurių 
tokioms įmonėms kyla kuriant naujoves, atliekant mokslinius tyrimus vykdant taikomąją 
veiklą. Todėl, siekiant paskatinti MVĮ dalyvauti programose, reikia imtis praktiškesnių ir 
labiau į šį tikslą nukreiptų priemonių. 

Pakeitimas 5
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Įgyvendinant specialiąją programą 
„Bendradarbiavimas“ reikia deramai 
atsižvelgti į svarbų regionų vaidmenį 
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Europos mokslinių tyrimų erdvės veikloje, 
kaip pripažįstama Komisijos komunikate 
dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės 
regioninio aspekto (KOM(2001)0549).

Pagrindimas

Komisijos komunikate (KOM(2001)0549) teigiama, kad regioniniai moksliniai tyrimai, 
naujovių politika ir iniciatyvos gali labai prisidėti prie aglomeracijos ekonomijos ir sėkmingų 
pramonės telkinių atsiradimo. Kadangi pagrindinė komunikato idėja yra ta, kad svarbių 
Bendrijos politikos sričių, įskaitant mokslinius tyrimus, atžvilgiu reikia stengtis susieti 
regionus į tikrą Europos mokslinių tyrimų erdvės struktūrą.

Pakeitimas 6
7 konstatuojamoji dalis

(7) Ši specialioji programa turėtų prisidėti 
prie subsidijos Europos investicijų bankui 
Rizikos pasidalijimo finansinei priemonei 
sukurti, gerinant galimybes gauti EIB 
paskolų.

(7) Ši specialioji programa turėtų prisidėti 
prie subsidijos Europos investicijų bankui 
Rizikos pasidalijimo finansinei priemonei 
sukurti, gerinant galimybes gauti EIB 
paskolų. Be to, siekiant apsidrausti nuo 
rizikos, kurią kelia MVĮ dalyvavimas 
projektuose, nereikalaujant iš jų banko 
garantijų, pagal specialiąją programą 
reikėtų skirti tokio pat dydžio finansinę 
paramą.

Pagrindimas

Dėl savo ypatingo pobūdžio ir struktūros MVĮ yra tokios verslo įmonės, kurioms daugiausia 
reikia, kad būtų supaprastinta procedūra EIB lėšoms gauti.

Pakeitimas 7
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Bendradarbiaujant tarptautiniu 
mastu daugiausia dėmesio reikia skirti 
šiems dviems prioritetiniams tikslams: 
bendradarbiavimui su išsivysčiusiomis 
šalimis tam tikraisbendros svarbos 
klausimais, visų pirma susijusiais su šia 
programa, ir bendradarbiavimui su 
besivystančiomis, pvz., Lotynų Amerikos, 
šalimis, įgyvendinant projektus, kuriais 
siekiama, inter alia, skatinti didesnę 
ekonominę ir socialinę gerovę bei saugoti 
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aplinką ir gamtos išteklius. 

Pagrindimas

Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis daugiausia dėmesio reikiai skirti dviems 
skirtingiems, bet vienas kitą papildantiems prioritetiniams tikslams: bendradarbiavimui su 
išsivysčiusiomis šalimis (pvz., JAV, Kanada ir Japonija), nes tai labai svarbu siekiant išlikti 
įvairių dalykų ir kompetencijos sričių priešakyje, ir bendradarbiavimui, kuriuo siekiama 
skatinti ekonominį ir socialinį besivystančių šalių vystymąsi, teikiant ypatingą dėmesį šalims, 
turinčioms senų istorinių ryšių ir kultūrinio bei socialinio bendrumo su ES šalimis – pvz., 
Lotynų Amerikos šalims.

Pakeitimas 8
8b konstatuojamoji dalis (nauja)

(8b) Kadangi tarpvyriausybinių struktūrų, 
tokių kaip EUREKA, atliekama veikla 
gali būti naudingas pavyzdys, parodantis, 
kaip verslo įmonės galėtų daugiau 
įsitraukti įgyvendinant specialiąją 
programą „Bendradarbiavimas“, ir 
atskleidžiantis, kad EUREKA grupės daug 
prisidėjo prie tam tikrų mokslinių tyrimų 
strateginių sričių plėtotės, reikia užtikrinti 
didesnį EUREKA ir šios specialiosios 
programos papildomumą ir sąveiką.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visos šalys geriau išnaudotų patirtį ir išteklius, turi būti derinami 
aiškiai Bendrijos sričiai nepriklausančių tarpvyriausybinių struktūrų, tokių kaip Eureka, ir 
pagal Pagrindų programą atliekami moksliniai tyrimai ir taikomoji  bei naujovių diegimo 
veikla.

Pakeitimas 9
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Įgyvendinant šią specialiąją 
programą reikia deramai atsižvelgti į 
universitetų kaip pagrindinių 
aukščiausios kokybės mokslinių ir 
technologinių tyrimų srities institucijų 
vaidmenį ir į Europos mokslinių tyrimų 
erdvės sukūrimą, kaip pripažįstama 
Komisijos komunikate dėl universitetų 
vaidmens žinių Europoje 
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(KOM(2003)0058).

Pagrindimas

Minėtajame komunikate pripažįstama, kad Europos Sąjungai reikalingas sėkmingai 
veikiančių ir klestinčių universitetų pasaulis ir kad siekiant optimizuoti procesus, kuriais 
grindžiama žinių visuomenė, Europai reikalingi aukščiausio lygio universitetai. Be to, 
dokumente pabrėžiama, kad reikia sustiprinti universitetų šioje srityje atliekamą vaidmenį ir 
padaryti juos konkurencingesnius labiausiai išsivysčiusių ne ES šalių universitetų atžvilgiu. 
Todėl specialiojoje programoje reikia pabrėžti Europos universitetų vaidmenį.

Pakeitimas 10
9c konstatuojamoji dalis (nauja)

(9c) Specialiąja programa 
„Bendradarbiavimas“ turėtų būti 
stiprinama ES valstybių narių ir regionų 
sanglauda mokslo ir technologijų srityje ir 
taip padedama sumažinti skirtingų sričių 
technologinį atotrūkį.

Pagrindimas

ES didžiausios svarbos veikla – veikla, kuria siekiama užtikrinti geografinių vietovių 
sanglaudą, turi apimti visas kitas Europos politikos sritis, įskaitant politiką, susijusią su 
mokslu, technologijomis ir naujovėmis. Todėl specialioji programa turėtų padėti sumažinti ES 
valstybių narių ir regionų technologinį atotrūkį. 

Pakeitimas 11
10 konstatuojamoji dalis

(10) Pagrindų programa turėtų prisidėti 
prie darnaus vystymosi propagavimo.

(10) Specialioji programa 
„Bendradarbiavimas“ ir visa Pagrindų 
programa turėtų prisidėti prie darnaus 
vystymosi propagavimo. 

Justification

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti šios konstatuojamosios dalies aprėptį ir taip užtikrinti, kad ir 
specialiąja programa, ir Septintąja pagrindų programa, kaip numatyta Lisabonos 
strategijoje, visais aspektas būtų siekiama darnaus vystymosi.   

Pakeitimas 12
10a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(10) Įgyvendinant specialiąją programą 
„Bendradarbiavimas“ reikia stengtis 
prisidėti prie mokslinių ir technologinių 
žinių sklaidos siekiant, kad mokslas ir 
technologijos taptų artimesni visuomenei.

Pagrindimas

Mokslas ir technologijos – tai svarbi XXI amžiaus kultūros dalis, taigi pagal programą 
vykdoma veikla turėtų padėti didinti visuomenės žinias apie mokslą.

Pakeitimas 13
10b konstatuojamoji dalis (nauja)

(10b) Europos Parlamento ir Tarybos 
sudarytame susitarime dėl 2007–2013 m. 
finansinės perspektyvos nenumatyti 
finansiniai ištekliai, reikalingi 
specialiosios programos 
„Bendradarbiavimas“ tikslams pasiekti. 
Todėl per naują finansinės perspektyvos 
svarstymą, kuris vyks 2009 m., reikia 
pateikti naują pasiūlymą, kad būtų 
atsižvelgta į Sąjungos užmojus.

Pagrindimas

2005 m. gruodžio mėn. įvykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, o vėliau ir Europos 
Parlamento ir Tarybos susitarime dėl 2007–2013 m. finansinės perspektyvos, asignavimai 
Septintajai pagrindų programai buvo sumažinti beveik 30 proc., palyginti su pateiktaisiais 
pirminiame pasiūlyme. Todėl atitinakmai bus sumažintos specialiajai programai skiriamos 
lėšos.

Tačiau Europos Parlamento ir Tarybos susitarime numatyta 2009 m. iš naujo apsvarstyti 
Bendrijos biudžetą. Tada Komisija ir Taryba turėtų susitarti su Parlamentu iš esmės padidinti 
asignavimus.

Pakeitimas 14
11 konstatuojamoji dalis

(11) Patikimas Pagrindų programos 
finansų valdymas ir jos įgyvendinimas
turėtų būti užtikrintas kuo veiksmingesniu 
ir vartotojui patogiu būdu, taip pat turėtų 
būti užtikrinta patogi galimybė ja
pasinaudoti visiems dalyviams, kaip 

(11) Komisija turėtų apsiimti užtikrinti 
patikimą Pagrindų programos ir 
specialiosios programos 
„Bendradarbiavimas“ finansų valdymą ir 
programų įgyvendinimą kuo paprastesniu 
ir veiksmingesniu būdu, taip pat turėtų būti 
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numatyta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamente (EB, EURATOMAS) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento, 2002 m. gruodžio 23 d. 
Komisijos reglamente (EB, 
EURATOMAS) Nr. 2342/2002, 
nustatančiame išsamias finansinio 
reglamento įgyvendinimo taisykles, ir 
visuose būsimuose pakeitimuose.

užtikrintas skaidrumas, aiškumas ir patogi 
galimybė jomis pasinaudoti visiems 
dalyviams, kaip numatyta 2002 m. birželio 
25 d. Tarybos reglamente (EB, 
EURATOMAS) Nr. 1605/2002 dėl 
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento, 2002 m. 
gruodžio 23 d. Komisijos reglamente (EB, 
EURATOMAS) Nr. 2342/2002, 
nustatančiame išsamias finansinio 
reglamento įgyvendinimo taisykles, ir 
visuose būsimuose pakeitimuose.

Pagrindimas

Dėl šio principo konstatuojamąsias dalis reikia padaryti aiškesnes.

Pakeitimas 15
3 straipsnio pirma dalis (nauja)

1a. Minėtieji skaičiai po naujo 2009 m. 
vyksiančio finansinės perspektyvos 
svarstymo bus pakoreguoti.

Pagrindimas

2005 m. gruodžio mėn. įvykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, o vėliau ir Europos 
Parlamento ir Tarybos susitarime dėl 2007–2013 m. finansinės perspektyvos, asignavimai 
Septintajai pagrindų programai buvo sumažinti beveik 30 proc., palyginti su pateiktaisiais  
pirminiame pasiūlyme. Todėl atitinakmai bus sumažintos specialiajai programai skiriamos 
lėšos.

Tačiau Europos Parlamento ir Tarybos susitarime numatyta 2009 m. iš naujo apsvarstyti 
Bendrijos biudžetą. Tada Komisija ir Taryba turėtų susitarti su Parlamentu iš esmės padidinti 
asignavimus.

Pakeitimas 16
6 straipsnio antra dalis

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
atitinkamą mokslinių tyrimų veiklą, kurią 
atlieka valstybės narės, asocijuotos šalys ir 
Europos bei tarptautinės organizacijos. 
Prireikus ji atnaujinama.

2. Darbo programoje atsižvelgiama į 
atitinkamą mokslinių tyrimų veiklą, kurią 
atlieka valstybės narės, asocijuotos šalys ir 
Europos bei tarptautinės organizacijos bei 
sudaromos palankesnės sąlygos 
koordinuoti šią veiklą su veikla, vykdoma 
pagal darbo programą, ir skatinti veinos ir 
kitos tobulinimą Prireikus ji atnaujinama.
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Justification

Siekiant geriau organizuoti Bendrijos mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą bei optimizuoti 
jos poveikį, gavus paramą vykdoma veikla turi padėti sudaryti palankesnes sąlygas 
koordinuoti atskirų šalių darbą ir padidinti jo poveikį Bendrijos mastu.  

Pakeitimas 17
6 straipsnio antra dalis

3. Darbo programoje nurodomi kriterijai, 
pagal kuriuos vertinami netiesioginės 
veiklos pagal finansavimo schemas 
pasiūlymai ir atrenkami projektai. Tokie 
kriterijai bus nustatomi kompetencijai, 
poveikiui ir įgyvendinimui, o remiantis 
šiomis pagrindinėmis nuostatomis darbo 
programoje gali būti toliau nurodomi ar 
išplečiami papildomi reikalavimai, 
svertiniai koeficientai ir ribinės vertės.

3. Darbo programoje nurodomi kriterijai, 
pagal kuriuos vertinami netiesioginės
veiklos pagal finansavimo schemas 
pasiūlymai ir atrenkami projektai. Tokie 
kriterijai bus nustatomi mokslinei ir 
techninei kompetencijai, poveikiui 
ekonominiam ir socialiniam vystymuisi ir 
įgyvendinimo kokybei bei veiksmingumui, 
įskaitant išteklių naudojimo 
veiksmingumą. Remiantis šiomis 
pagrindinėmis nuostatomis darbo 
programoje gali būti toliau nurodomi ar 
išplečiami papildomi reikalavimai, 
svertiniai koeficientai ir ribinės vertės.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnę investicijų grąžą reikia aiškiai išdėstyti projektų atrankos 
kriterijus, atkreipiant ypatingą dėmesį į mokslinės ir techninės kompetencijos, poveikio 
ekonominiam ir socialiniam vystymuisi ir įgyvendinimo kokybės, ypač išteklių naudojimo 
veiksmingumo, kriterijus, ir atrinkti grupes, kurios už tokio paties dydžio sumą pasitelkia 
daugiausia išteklių.

Pakeitimas 18
7 straipsnio antros dalies a punktas

a) 6 straipsnio 1 dalyje minėtą darbo 
programą;

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

Pagrindimas

Tokio patikslinimo reikia siekiant užtikrinti geresnį 8 straipsnio nuostatų įgyvendinimą.
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Pakeitimas 19
8a straipsnis (naujas)

8a straipsnis
1. Komisija reguliariai teikia Europos 
Parlamentui ataskaitas apie bendrą 
specialiosios programos įgyvendinimo 
padėtį ir visą Parlamento reikalaujamą 
informaciją, kad šis galėtų tinkamai 
stebėti programos įgyvendinimą.
2. Europos Parlamentas teikia nuomonę 
dėl:
a) 6 straipsnio 1 dalyje minimos darbo 
programos;
b) bet kokio II priede pateikto sumos 
orientacinio paskirstymo pakeitimo.

Pagrindimas

Kadangi Sutartyje numatyta, kad su Parlamentu turi būti konsultuojamasi dėl specialiosios 
programos priėmimo, logiška, kad su juo turi būti konsultuojamasi dėl darbo programos ir 
bet kokio sumos orientacinio paskirstymo pakeitimo.

Pakeitimas 20
I priedo penkta a dalis (nauja)

Bus skiriamas ypatingas dėmesys ES 
valstybių narių ir regionų sanglaudos 
mokslo ir technologijų srityje stiprinimui, 
ypač atsižvelgiant į priemones, kuriomis 
siekiama sumažinti skirtingų sričių 
technologinį atotrūkį, selektyviai 
stiprinant visų lygmenų įmonių 
technologinius pajėgumus. Šiuo tikslu 
pagal Pagrindų programą vykdoma veikla 
bus koordinuojama su veikla, vykdoma 
kitose Komisijos politikos srityse, ypač 
regioninės politikos ir konkurencingumo 
bei naujovių politikos veikla.

Pagrindimas

ES esminės svarbos veikla – veikla, kuria siekiama užtikrinti geografinių vietovių sanglaudą, 
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turi apimti visas kitas Europos politikos sritis. ES valstybių narių ir regionų technologiniai 
skirtumai, t. y. technologinis atotrūkis, paprastai ryškesni už ekonominius arba gyvenimo 
kokybės skirtumus. Svarbu, kad Bendradarbiavimo programa padėtų sumažinti ES valstybių 
narių ir regionų įmonių technologinių pajėgumų skirtumus ir kad šiuo tikslu pagal programą 
ir įgyvendinant regionų politiką būtų imtasi bendrų veiksmų.

Pakeitimas 21
1 priedo dalies „Daugiadiscipliniškumas ir bendri keleto temų moksliniai tyrimai, įskaitant 

bendrus kvietimus teikti paraiškas“ pirmos pastraipos įvadinė dalis

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į 
keletui temų bendras prioritetines mokslo 
sritis, pavyzdžiui, jūrų mokslus ir 
technologijas. Daugiadiscipliniškumas bus 
skatinamas temoms bendrais mokslinių 
tyrimų metodais ir technologijų objektais, 
susijusiais su daugiau nei viena tema. 
Tokie kelioms temoms bendri metodai, be 
kita ko, bus taikomi:

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į 
keletui temų bendras prioritetines mokslo 
sritis, pavyzdžiui, jūrų mokslus ir su 
turizmu susijusias technologijas. 
Daugiadiscipliniškumas bus skatinamas 
temoms bendrais mokslinių tyrimų 
metodais ir technologijų objektais, 
susijusiais su daugiau nei viena tema. 
Tokie kelioms temoms bendri metodai, be 
kita ko, bus taikomi:

Pagrindimas

Turizmo sektorius ir su juo susijusios technologijos puikiai atskleidžia, kad  skirtingų temų 
moksliniams tyrimams reikia bendrų metodų. Reikia atsižvelgti ne tik į paties turizmo poveikį, 
bet ir į kitus veiksnius, pvz., pakrantės tvarumą, hidraulinių įrenginių poveikį, atliekų 
tvarkymo įrenginių ir kaimo bei miesto aplinkos tarpusavio poveikį ir kt. 

Pakeitimas 22
1 priedo antraštinės dalies „Daugiadiscipliniškumas ir bendri keleto temų moksliniai tyrimai, 

įskaitant bendrus kvietimus teikti paraiškas“
pirma dalis (nauja) 

Darbo programoje bus numatytos 
specialios priemonės, kuriomis bus 
siekiama skatinti bendrą ir atskirų 
prioritetinių teminių sričių 
daugiadiscipliniškumą, ypatingą dėmesį 
skiriant specialiems kvietimams teikti 
paraiškas. 

Pagrindimas

Darbo programoje turėtų būti apibrėžtos priemonės ir veiklos būdai, naudojami siekiant 
skatinti daugiadiscipliniškumą, įskaitant specialius kiekvienai prioritetinei teminei sričiai 
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skirtus ir kelioms temoms bendrus kvietimus teikti paraiškas.   

Pakeitimas 23
1 priedo antraštinės dalies „Daugiadiscipliniškumas ir bendri keleto temų moksliniai tyrimai, 

įskaitant bendrus kvietimus teikti paraiškas“
antra dalis 

Šios specialiosios programos temų 
tarpusavio koordinavimą ir veiklą pagal 
kitas Septintosios pagrindų programos 
specialiąsias programas, pavyzdžiui, dėl 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų pagal 
specialiąją programą „Pajėgumai“, 
užtikrins Europos Komisija.

Šios specialiosios programos temų 
tarpusavio koordinavimą ir veiklą pagal 
kitas Septintosios pagrindų programos 
specialiąsias programas, pavyzdžiui, dėl 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų pagal 
specialiąją programą „Pajėgumai“, 
užtikrins Europos Komisija. Darbo 
programoje bus apibrėžta veikla, kuri bus 
specialiai koordinuojama su kitų 
specialiųjų programų veikla, ir numatytos 
priemonės, kurių reikia siekiant užtikrinti, 
kad šis koordinavimas būtų veiksmingas.  

Pagrindimas

Ypatingą dėmesį reikia skirti specialiosios mokslinių tyrimų veiklos programos koordinavimui 
su kitų specialiųjų programų veikla ir taip palengvinamas jų įgyvendinimas, žinių skleidimas 
ir naudojimas. 

Pakeitimas 24
1 priedo antraštinės dalies „Pritaikymas kintantiems poreikiams ir galimybėms“ pirma dalis

Tai, kad temos ilgai išliktų aktualios 
pramonei, bus užtikrinta greta kitų šaltinių 
remiantis ir įvairių Europos technologijų 
platformų darbu. Todėl ši specialioji 
programa padės įgyvendinti Europos 
technologijų platformų sudarytas ir 
išplėtotas strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes, kai jos yra iš tikrųjų 
naudingos Europai. Apibendrinti 
mokslinių tyrimų poreikiai, nustatyti 
esamose strateginėse mokslinių tyrimų 
darbotvarkėse, jau gerai aprašyti toliau 
apibrėžtose devyniose temose. Išsamesnis 
jų techninis turinys bus atspindėtas vėliau, 
kai konkretiems kvietimams teikti 
paraiškas bus sudaroma išsami darbo 

Tai, kad temos ilgai išliktų aktualios 
pramonei, bus užtikrinta greta kitų šaltinių 
remiantis ir įvairių Europos technologijų 
platformų darbu. Todėl ši specialioji 
programa padės įgyvendinti Europos 
technologijų platformų sudarytas ir 
išplėtotas strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes, kai jos yra iš tikrųjų 
naudingos Europai. Įgyvendinant 
pagrindų programą ir atsižvelgiant į 
iniciatyvos naujoviškumą, reikia parengti 
naujas priemones, skirtas koordinuoti 
strateginės mokslinių tyrimų darbotvarkės 
pasiūlymus dėl teminių prioritetų ir 
bendrų klausimų, siekiant palengvinti 
galimą jų įgyvendinimo koordinavimą ir 
derinimą. Atsižvelgiant į tai, kad yra 
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programa. maždaug 30 Europos technologijų 
platformų, reikės naudoti vienodus 
kriterijus ir optimizuoti šių platformų 
veikimą, ypatingą dėmesį skiriant faktui, 
kad šios platformos išreiškia pramonės 
atstovų poziciją ir įsipareigojimus. 
Išsamesnis jų techninis turinys bus 
atspindėtas vėliau, kai konkretiems 
kvietimams teikti paraiškas bus sudaroma 
išsami darbo programa.

Pagrindimas

Technologijų platformos yra naujovė, kuria siekiama stiprinti veiksmų pagal Septintąją 
pagrindų programą konkurencingumą ir skatinti pramonės atstovus didinti privačias 
investicijas į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad šios naujosios 
priemonės skirtos konsultuotis su pramonės atstovais, reikia užtikrinti, kad pasiūlymai dėl 
strateginės mokslinių tyrimų darbotvarkės įgyvendinimo, susiję su teminiais prioritetais ir 
bendraisiais klausimais, bus suderinti ir lengvai valdomi. Ypatingą dėmesį reikia skirti 
galimai jų sąveikai, siekiant išvengti finansavimo dubliavimosi ir skatinti 
daugiadiscipliniškumą. 

Pakeitimas 25
1 priedo antraštinės dalies „Pritaikymas kintantiems poreikiams ir galimybėms“ trečia dalis 

Pagal kiekvieną temą be nustatytos veiklos 
laisvai ir lanksčiai bus atliekama speciali 
veikla reaguojant į „naujus poreikius“ ir 
„nenumatytus politinius poreikius“. Šių 
veiksmų įgyvendinimas užtikrins paprastą, 
darnų ir koordinuotą metodą visai 
specialiajai programai ir kelioms 
disciplinoms bendrų mokslinių tyrimų, 
susijusių ar nesusijusių su minėtomis 
temomis, finansavimą.

Pagal kiekvieną temą be nustatytos veiklos 
ir neatsižvelgiant į prioritetinių temų ribas
laisvai ir lanksčiai bus atliekama speciali 
veikla reaguojant į „naujus poreikius“ ir 
„nenumatytus politinius poreikius“. Šių 
veiksmų įgyvendinimas užtikrins paprastą, 
darnų ir koordinuotą metodą visai 
specialiajai programai ir kelioms 
disciplinoms bendrų mokslinių tyrimų, 
susijusių ar nesusijusių su minėtomis 
temomis, finansavimą.

Pagrindimas

Reikia priimti sprendimą siekiant užtikrinti mokslinę paramą politikai neatsižvelgiant į 
prioritetinių temų ribas.

Pakeitimas 26
1 priedo antraštinės dalies „Pritaikymas kintantiems poreikiams ir galimybėms“ trečios dalies 

2 punktas
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• Nenumatyti politiniai poreikiai:
lanksčiai reaguoti į naujus 
politinius poreikius, iškylančius 
vykdant Pagrindų programą, 
pavyzdžiui, į nenumatytus greitų 
atsakomųjų veiksmų 
reikalaujančius pokyčius ar įvykius 
– epidemijas, naujus rūpesčius dėl 
maisto saugos, stichines nelaimes ir 
solidarumo veiksmų reikalingas 
situacijas. Tai bus įgyvendinama 
užtikrinant glaudžias sąsajas su 
atitinkama Europos Sąjungos 
politika. Atsiradus skubiems 
mokslinių tyrimų poreikiams 
metinė darbo programa gali būti 
pakeista.

• Nenumatyti politiniai poreikiai:
lanksčiai reaguoti į naujus 
politinius poreikius, nustatytus 
bendradarbiaujant su valstybėms 
narėms ir iškylančius vykdant 
Pagrindų programą, pavyzdžiui, į 
nenumatytus greitų atsakomųjų 
veiksmų reikalaujančius pokyčius 
ar įvykius – epidemijas, naujus 
rūpesčius dėl maisto saugos, 
stichines nelaimes ir solidarumo 
veiksmų reikalingas situacijas. Tai 
bus įgyvendinama užtikrinant 
glaudžias sąsajas su atitinkama 
Europos Sąjungos politika. 
Atsiradus skubiems mokslinių 
tyrimų poreikiams metinė darbo 
programa gali būti pakeista.

Pagrindimas

Reikia įtraukti valstybes nares į sprendimų dėl nenumatytų naujų politinių poreikių priėmimo 
procesą. 

Pakeitimas 27
1 priedo antraštinės dalies „Informacijos skleidimas, žinių perdavimas ir platesnis 

įsitraukimas“ pirmos dalies įžanga

Siekiant padidinti ES mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaidą ir pritaikymą, visose 
teminėse srityse bus remiamas žinių 
skleidimas ir rezultatų perdavimas, taip pat 
ir už politikos formavimą atsakingiems 
asmenims, be kita ko finansuojant tinklų 
kūrimo ar tarpininkavimo iniciatyvas, 
seminarus ir renginius, išorės ekspertų 
teikiamą pagalbą ir elektronines 
informavimo paslaugas. Kiekvienoje 
teminėje srityje tai bus įgyvendinama:

Siekiant padidinti ES mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaidą, pritaikymą ir poveikį, 
visose teminėse srityse bus remiamas žinių 
skleidimas ir perdavimas bei rezultatų 
pritaikymas, taip pat informacijos 
perdavimas už politikos formavimą 
atsakingiems asmenims, be kita ko 
finansuojant tinklų kūrimo ar 
tarpininkavimo iniciatyvas, seminarus ir 
renginius, išorės ekspertų teikiamą pagalbą 
ir elektronines informavimo ir 
konsultavimo paslaugas. Kiekvienoje 
teminėje srityje tai bus įgyvendinama:

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų gerai panaudojami, reikia įtraukti 
nuostatą apie rezultatų pritaikymą.
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Pakeitimas 28
1 priedo antraštinės dalies „Informacijos skleidimas, žinių perdavimas ir platesnis 

įsitraukimas“ pirmos dalies antra įtrauka

− projektams ir konsorciumams siūlant 
kryptingą pagalbą siekiant suteikti jiems 
galimybę naudotis reikalingais įgūdžiais, 
kad rezultatai būtų kuo geriau 
panaudojami;

− projektams ir konsorciumams siūlant 
kryptingą pagalbą siekiant suteikti jiems 
galimybę naudotis reikalingais įgūdžiais ir 
ištekliais, ypač finansiniais, kad rezultatai 
būtų kuo geriau panaudojami;

Pagrindimas

Reikia imtis veiksmų ir mažinti kliūtis, su kuriomis susiduria mokslo darbuotojai, siekdami 
gauti finansavimą, reikalingą norint komerciškai panaudoti tyrimų rezultatus.   

Pakeitimas 29
1 priedo antraštinės dalies „Informacijos skleidimas, žinių perdavimas ir platesnis 

įsitraukimas“ antra dalis 

Visoje Pagrindų programoje bus užtikrintas 
informacijos skleidimo koordinavimas ir 
žinių perdavimas. Pagal Konkurencingumo 
ir inovacijų programą bus atliekama 
papildoma veikla inovacijoms remti. Bus 
išnaudota galima švietimo ir mokslinių 
tyrimų sąveika ir nustatyta geriausia darbo 
tvarka, visų pirma propaguojant 
mokslininko karjerą.

Visoje Pagrindų programoje bus užtikrintas 
informacijos skleidimo koordinavimas ir 
žinių perdavimo bei pritaikymo skatinimas
įgyvendinant ir nuolat prižiūrint 
integruotą strategiją ir jos sąveiką su
papildoma veikla inovacijoms remti pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų programą.  
Bus išnaudota galima švietimo ir mokslinių 
tyrimų sąveika ir nustatyta geriausia darbo 
tvarka, visų pirma propaguojant 
mokslininko karjerą ir judumą.

Struktūriniai fondai, kurie yra pagrindinė 
regionų plėtros politikos priemonė, bus 
naudojami siekiant stiprinti veiksmų 
pagal šią specialią programą 
koordinavimą. Atsižvelgiant į tai, 
Komisija iš naujo apsvarstys abiejų 
programų įgyvendinimo normas, kad būtų 
pašalintos kliūtys, trukdančios tinkamai 
bendradarbiauti ir užtikrintas pagrindinių 
principų, kuriais grindžiami atskiri 
veiksmai, papildomumas. Kvietimuose 
teikti paraiškas pagal Bendradarbiavimo 
programą bus numatytos atitinkamos 
nuostatos, kuriomis bus siekiama 
palengvinti apjungti išteklius. Dalyvavimo 
taisyklėse bus įtrauktos nuostatos dėl šių 
dviejų programų koordinavimo.
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Pagrindimas

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimas iš struktūrinių fondų, remiantis 
teritoriniu lėšų paskirstymu ir pagrindiniais konvergenciniais kriterijais, sutvirtino mokslinių 
tyrimų ir taikomosios veiklos struktūrą. Pagrindų programos finansavimas iš esmės buvo 
skirtas moksliniams tyrimams, remiantis šalių kompetencijos, konkurencingumo ir 
bendradarbiavimo principais.  

Dėl atskiro ir nesuderinto šių dviejų kriterijų taikymo atsirado rimtų struktūros ir veiklos 
neatitikimų.

Atsižvelgiant į tai, Bendradarbiavimo programa turėtų būti suderinta su priemonėms, 
įgyvendintomis pagal struktūrinių fondų programas.

Pakeitimas 30
1 priedo antraštinė dalis „MVĮ dalyvavimas“

Visose teminėse srityse bus sudaromos kuo 
geresnės sąlygos įsitraukti mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), visų pirma 
patobulinus finansinę ir administracinę 
tvarką ir leidus lanksčiau pasirinkti 
tinkamą finansinę schemą. Be to, rengiant 
šios specialiosios programos teminių sričių 
turinį deramai atsižvelgta į MVĮ mokslinių 
tyrimų poreikius ir potencialą, o darbo 
programoje bus įvardytos ypatingą MVĮ 
susidomėjimą keliančios sritys. Speciali 
veikla moksliniams tyrimams, 
atliekamiems MVĮ ar MVĮ asociacijų 
naudai, remti yra įtraukta į specialiąją 
programą „Pajėgumai“, o veikla, skatinanti
MVĮ dalyvavimą visoje Pagrindų 
programoje, bus finansuojama pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų programą.

Visose teminėse srityse bus sudaromos kuo 
geresnės sąlygos įsitraukti mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), visų pirma 
patobulinus finansinę ir administracinę 
tvarką ir leidus lanksčiau pasirinkti 
tinkamą finansinę schemą ir taikant 
specialias, dalyvauti skatinančias 
priemones. Be to, rengiant šios 
specialiosios programos teminių sričių 
turinį deramai atsižvelgta į MVĮ mokslinių 
tyrimų poreikius ir potencialą, įskaitant 
žemesnio technologijų lygio įmones.
Siekiant skatinti MVĮ dalyvavimą darbo 
programoje ir integruotoje strategijoje bus 
įvardyti praktiniai veiksmai šiam tikslui 
siekti, įskaitant specialioms MVĮ 
reikmėms pritaikytus kvietimus teikti 
paraiškas ir ypatingą MVĮ susidomėjimą 
keliančias sritis. Speciali veikla 
moksliniams tyrimams, atliekamiems MVĮ 
ar MVĮ asociacijų naudai, remti yra 
įtraukta į specialiąją programą 
„Pajėgumai“ siekiant skatinti MVĮ 
dalyvavimą visoje Pagrindų programoje. 
Šie veiksmai papildys veiksmus pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų programą ir 
bus su jais suderinti.

Pagrindimas

Siekiant tinkamai panaudoti MVĮ naujovių potencialą kiekvienoje teminėje srityje ir 
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sektoriuje, reikia suformuluoti, įgyvendinti ir nuolat vertinti specialią strategiją. Jei reikia, 
turėtų būti skelbiami specialioms MVĮ reikmėms pritaikyti kvietimai teikti paraiškas, įskaitant 
žemesnio technologijų lygmens sektorių MVĮ skirtus kvietimus. Siekiant skatinti augimą ir 
užimtumą Europos Sąjungoje, nepaprastai svarbu modernizuoti technologijas šiuose 
sektoriuose. 

Pakeitimas 31
1 priedo antraštinės dalies „MVĮ dalyvavimas“ 1a, 1b, 1c dalys (naujos) 

Iš esmės, turi būti siekiama ne tik 
įgyvendinti specialius veiksmus, skirtus 
MVĮ specialioje „Pajėgumų“ programoje, 
bet ir skirti MVĮ mažiausiai 20 proc. 
bendro biudžeto, numatyto visoms 
Bendradarbiavimo programos temoms.  
MVĮ bus skatinamos dalyvauti apjungiant 
prioritetinius teminius projektus ir 
technologines platformas.  
Projektams, kuriuose dalyvauja MVĮ, 
finansuoti bus siekiama skirti didžiausią 
visų Bendrijos finansavimo šaltinių, 
įskaitant Europos investicijų banką (EIB) 
ir Europos investicijų fondą (EIF), 
paramą.      
Ši speciali programa užtikrins finansinę 
paramą MVĮ dalyvavimo projektuose 
rizikai apdrausti, todėl iš šių įmonių 
nebebus reikalaujama pateikti banko 
garantiją.  

Pagrindimas

MVĮ dalyvavimą reikia skatinti apjungiant veiksmus. Norint, kad šios priemonės būtų 
veiksmingos, būtina užtikrinti garantuotą minimalų biudžetą ir protingo valdymo 
įsipareigojimus.

Pakeitimas 32
1 priedo antraštinė dalis „Etiniai aspektai“

Vykdant šią specialiąją programą ir 
atliekant joje numatytą mokslinių tyrimų 
veiklą, reikia laikytis pagrindinių etikos 
principų. Tarp jų inter alia yra principai, 
išdėstyti ES pagrindinių teisių chartijoje, 
įskaitant šiuos: žmogaus orumo ir gyvybės 

Vykdant šią specialiąją programą ir joje 
numatytą mokslinių tyrimų veiklą, reikia 
laikytis pagrindinių etikos principų ir imtis 
priemonių siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui mokslo srityje. Tarp jų inter 
alia yra principai, išdėstyti ES pagrindinių 
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apsaugą, asmens duomenų ir privatumo, 
taip pat gyvūnų ir aplinkos apsaugą pagal 
Bendrijos teisės aktus ir naujausius 
atitinkamų tarptautinių konvencijų, gairių 
bei elgesio kodeksų variantus, pavyzdžiui, 
Helsinkio deklaraciją, 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.

teisių chartijoje, įskaitant šiuos: žmogaus 
orumo ir gyvybės apsaugą, asmens 
duomenų ir privatumo, taip pat gyvūnų ir 
aplinkos apsaugą pagal Bendrijos teisės 
aktus ir naujausius atitinkamų tarptautinių 
konvencijų, gairių bei elgesio kodeksų 
variantus, pavyzdžiui, Helsinkio 
deklaraciją, 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

Atskiri sukčiavimo mokslo srityje atvejai gali padaryti žalą mokslo darbuotojų ir jų darbo 
patikimumui ir mažinti pasitikėjimą jais.

Šioje specialioje programoje turi būti numatytos priemonės, skirtos užkirsti kelią neteisėtiems 
veiksmams vykdant veiklą ir taip pašalinti bet kokias abejones mokslinės veiklos tinkamumu.    

Pakeitimas 33
1 priedo antraštinės dalies „Bendri moksliniai tyrimai“ 1a dalis (nauja)

Siekiant stiprinti ES mokslo ir 
technologijų bazę, nepaprastai svarbus 
vaidmuo tenka universitetams, kadangi jie 
yra pagrindinės institucijos, atliekančios 
aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus 
ir padedančios kurti Europos mokslinių 
tyrimų erdvę.   

Pagrindimas

Savo komunikate dėl universitetų vaidmens žinių Europoje (KOM(2003)0058) Komisija 
pripažįsta, kad „siekiant optimizuoti procesus, būtinus žinių visuomenei kurti, Europai reikia 
aukščiausios kompetencijos universitetų“. Šiame dokumente taip pat nurodoma, kad reikia 
stiprinti universitetų vaidmenį šioje srityje, siekiant užtikrinti jų konkurencigumą palyginti su 
universitetais iš labiausiai išsivysčiusių ES nepriklausančių šalių. Taigi specialiojoje 
programoje Europos universitetų vaidmeniui reikia skirti ypatingą dėmesį. 
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Pakeitimas 34
1 priedo antraštinė dalis „Bendros technologijų iniciatyvos“

Tam tikrais atvejais dėl MTTP tikslo 
apimties ir pasitelktų išteklių masto reikia 
steigti viešąsias ir privačias partnerystes 
bendrų technologijų iniciatyvų forma. 
Tokios iniciatyvos, daugiausia 
atsirandančios dėl Europos technologijų 
platformų darbo ir dirbančios vienu ar 
keliais rinktiniais savo mokslinių tyrimų 
srities klausimais, gauna privataus 
sektoriaus investicijas ir valstybinį bei 
viešąjį Europos finansavimą, įskaitant 
Mokslinių tyrimų pagrindų programos 
dotacijas ir Europos investicijų banko 
paskolas. Sprendimas dėl bendrų 
technologijų iniciatyvų gali būti priimamas 
remiantis atskirais pasiūlymais (pvz., 
remiantis Sutarties 171 straipsniu).

Tam tikrais atvejais dėl MTTP tikslo 
apimties ir pasitelktų išteklių masto reikia 
steigti viešąsias ir privačias partnerystes 
bendrų technologijų iniciatyvų forma. 
Tokios iniciatyvos, daugiausia 
atsirandančios dėl Europos technologijų 
platformų darbo ir dirbančios vienu ar 
keliais rinktiniais savo mokslinių tyrimų 
srities klausimais, turi gauti privataus 
sektoriaus investicijas ir valstybinį bei 
viešąjį Europos finansavimą, įskaitant 
kapitalo įnašus ir Mokslinių tyrimų 
pagrindų programos dotacijas. Septintosios 
pagrindų programos priemonės ir
Europos investicijų banko paskolos turi 
būti struktūrizuotos taip, kad palengvintų 
galimybę Europos investicijų bankui 
(EIB) dalyvauti bendrose įmonėse, 
atsakingose už bendrų technologijų 
iniciatyvų įgyvendinimą. Sprendimas dėl 
bendrų technologijų iniciatyvų gali būti 
priimamas remiantis atskirais pasiūlymais 
(pvz., remiantis Sutarties 171 straipsniu).

Bendros technologijų iniciatyvos 
nustatomos pagal tam tikrus kriterijus, tarp 
jų pagal:

Bendros technologijų iniciatyvos 
nustatomos pagal tam tikrus kriterijus, tarp 
jų pagal:

– europinio masto įsikišimo pridėtinę vertę; - europinio masto įsikišimo pridėtinę vertę 
siekiant nustatytų tikslų;

- privačiojo ir viešojo sektoriaus 
partnerystės įrodymą;

– siektino tikslo apibrėžimo laipsnį ir 
aiškumą;

– siektino tikslo apibrėžimo laipsnį ir 
aiškumą;

– pramonės įmonių skiriamo finansavimo 
ir išteklių dydį;

– pramonės įmonių skiriamo finansavimo 
ir išteklių dydį;

– poveikio pramonės konkurencingumui ir 
augimui mastą;

– poveikio pramonės konkurencingumui ir 
augimui mastą;

– įnašo į platesnius politikos tikslus svarbą; – įnašo į platesnius politikos tikslus svarbą;

– pajėgumą pritraukti papildomos 
valstybinės pagalbos ir įtaką esamam ar 
būsimam pramonės skiriamam 
finansavimui;

– pajėgumą pritraukti papildomos 
valstybinės pagalbos ir įtaką esamam ar 
būsimam pramonės skiriamam 
finansavimui;

– esamų priemonių nepajėgumą pasiekti šį – esamų priemonių nepajėgumą pasiekti šį 
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tikslą. tikslą.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas visa 
apimančiam bendrų technologijų 
iniciatyvų, nacionalinių programų ir 
projektų tose pačiose srityse derinimui ir 
koordinavimui. Tam tikrais atvejais taip 
pat bus skatinamos įsitraukti ir MVĮ.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas visa 
apimančiam bendrų technologijų 
iniciatyvų, nacionalinių programų ir 
projektų tose pačiose srityse derinimui ir 
koordinavimui. Tam tikrais atvejais taip 
pat bus skatinamos įsitraukti ir MVĮ, 
mažinant minimalų privalomo kapitalo 
įnašą, kurio reikia norint dalyvauti 
bendrose įmonėse, atsakingose už bendrų 
technologijų iniciatyvų įgyvendinimą.

Pirmas bendrų technologijų iniciatyvų 
rinkinys išvardytas III priede, kai kuriais 
atvejais dėl jų bus teikiami atskiri 
pasiūlymai (pvz., pagal Sutarties 171 
straipsnį). Įgyvendinant Septintąją 
pagrindų programą, remiantis minėtais 
kriterijais gali būti atrinktos ir pasiūlytos 
kitos bendros technologijų iniciatyvos.

Pirmas bendrų technologijų iniciatyvų 
rinkinys išvardytas III priede, kai kuriais 
atvejais dėl jų bus teikiami atskiri 
pasiūlymai (pvz., pagal Sutarties 171 
straipsnį). 

Įgyvendinant Septintąją pagrindų 
programą, remiantis minėtais kriterijais 
gali būti atrinktos ir pasiūlytos kitos 
bendros technologijų iniciatyvos. 
Prioritetai, į kuriuos atsižvelgiama 
priimant sprendimą dėl šių iniciatyvų 
įgyvendinimo, bus nustatyti remiantis
suderintais valdymo aspektais. 
Atsižvelgiant į tai, kad bendros 
technologijų iniciatyvos yra nauja 
techninė ir finansinė valdymo priemonė ir 
naujas būdas dalyvauti specialioje 
bendradarbiavimo programoje Komisija 
turi parengti valdymo priemones, kurios 
užtikrintų, kad laikomasi nustatytų 
kriterijų ir kad prioritetai yra skaidrūs. Be 
to, Komisija turės teikti Europos 
Parlamentui nuolatines ataskaitas.  

Pagrindimas

Bendros technologijų iniciatyvos yra Septintojoje pagrindų programoje numatyta nauja 
priemonė, kuri turi būti įgyvendinama remiantis 171 straipsnio nuostatomis ir kurią 
įgyvendinant būtina steigti bendras įmones. Taigi nustatant prioritetus nepaprastai svarbu 
užtikrinti, kad bendrų įmonių kapitalą sudarytų tiek viešojo, tiek ir privačiojo sektoriaus 
kapitalo dalys. 
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Pakeitimas 35
1 priedo antraštinė dalis „Ne Bendrijos mokslinių tyrimų programų koordinavimas“

Šios srities veikloje bus naudojamasi 
dviem pagrindinėmis priemonėmis: schema 
ERA-NET ir Bendrijos dalyvavimu 
bendrai įgyvendinamose nacionalinėse 
mokslinių tyrimų programose (Sutarties 
169 straipsnis). Šia veikla bus didinamas 
Pagrindų programos ir tarpvyriausybinių 
struktūrų, tokių kaip EUREKA, 
EIROforum ir COST, atliekamos veiklos 
tarpusavio papildomumas ir sąveika. Bus 
skiriama finansinė parama COST 
administravimo ir koordinavimo veiklai, 
kad COST galėtų toliau prisidėti prie 
nacionalinių institucijų finansuojamų 
mokslinių tyrimų komandų koordinavimo 
ir informacijos keitimosi.

Šios srities veikloje bus naudojamasi 
dviem pagrindinėmis priemonėmis: schema 
ERA-NET ir Bendrijos dalyvavimu 
bendrai įgyvendinamose nacionalinėse 
mokslinių tyrimų programose (Sutarties 
169 straipsnis). Šia veikla bus didinamas 
Pagrindų programos ir tarpvyriausybinių 
struktūrų, tokių kaip EUREKA, 
EIROforum ir COST, atliekamos veiklos 
tarpusavio papildomumas ir sąveika, jei 
šios struktūros remia bendrus pagrindų 
programos tikslus ir jų veikla akivaizdžiai 
patenka į teminių prioritetų sritį. Bus 
skiriama finansinė parama COST 
administravimo ir koordinavimo veiklai, 
kad COST galėtų toliau prisidėti prie 
nacionalinių institucijų finansuojamų 
mokslinių tyrimų komandų koordinavimo 
ir informacijos keitimosi, atsižvelgiant į 
pagrindų programos tikslus ir siekiant 
aktyvesnio kitų Bendrijos lygmens 
organizacijų dalyvavimo.

Į vienos iš temų sritį patenkanti veikla bus 
remiama kaip sudėtinė veiklos pagal tą 
temą dalis. Kai veikla yra horizontalaus 
pobūdžio, ji bus remiama bendrai visose 
atitinkamose temose.

Į vienos iš temų sritį patenkanti veikla bus 
remiama kaip sudėtinė veiklos pagal tą 
temą dalis. Kai veikla yra horizontalaus 
pobūdžio, ji bus remiama bendrai visose 
atitinkamose temose.

Į kitos specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama Septintoji pagrindų 
programa, sritį patenkanti veikla bus 
remiama pagal tą specialiąją programą.

Į kitos specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama Septintoji pagrindų 
programa, sritį patenkanti veikla bus 
remiama pagal tą specialiąją programą.

Schema ERA-NET plėtos ir stiprins 
nacionalinės ir regioninės mokslinių tyrimų 
veiklos koordinavimą:

Schema ERA-NET plėtos ir stiprins 
nacionalinės ir regioninės mokslinių tyrimų 
veiklos koordinavimą:

Suteikdama pagrindą viešųjų mokslinių 
tyrimų programų įgyvendintojams, skirtą 
veiklos koordinavimui pagerinti. Tai apims 
paramą naujiems ERA-NET tinklams, taip 
pat esamų ERA-NET apimties plėtrai ir 
didinimui, pvz., plėtojant jų partnerystę ir 
atveriant vieni kitiems savo programas;

Suteikdama pagrindą viešųjų ir (arba) 
privačiųjų mokslinių tyrimų programų 
įgyvendintojams, skirtą veiklos 
koordinavimui pagerinti, įskaitant 
programas, skirtas remti technologijų 
platformų ir kitų didelių privačiojo ir 
viešojo sektoriaus asociacijų kūrimą, 
siekiant užtikrinti sąveiką su pagrindų 
programa. Tai apims paramą naujiems 
ERA-NET tinklams, taip pat esamų ERA-
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NET apimties plėtrai ir didinimui, pvz., 
plėtojant jų partnerystę ir atveriant vieni 
kitiems savo programas;

- Suteikdama papildomą ES finansinę 
paramą tiems dalyviams, kurie bendriems 
kvietimams teikti paraiškas sukuria bendrą 
fondą atitinkamoms savo nacionalinėms ir 
regioninėms programoms („ERA-NET+“).

- Suteikdama ES finansinę paramą tiems 
dalyviams, kurie bendriems kvietimams 
teikti paraiškas sukuria bendrą fondą 
atitinkamoms savo nacionalinėms ir 
regioninėms programoms arba 
koordinuoja didelio masto 
mobilizuojančią veiklą („ERA-NET+“).

Bendrijos dalyvavimas nacionalinėse 
mokslinių tyrimų programose, 
įgyvendinamose bendrai pagal 169 
straipsnį, ypač svarbus europiniam didelio 
masto „kintamos geometrijos“ valstybių 
narių, turinčių bendrų poreikių ir (arba) 
interesų, bendradarbiavimui. Tokios 169 
straipsnio iniciatyvos bus pradėtos srityse, 
nustatytose glaudžiai bendradarbiaujant 
su valstybėmis narėmis, įskaitant galimą 
bendradarbiavimą su tarpvyriausybinėmis 
programomis, remiantis sprendime dėl 
Septintosios pagrindų programos 
apibrėžtais kriterijais.

Bendrijos dalyvavimas nacionalinėse 
mokslinių tyrimų programose, 
įgyvendinamose bendrai pagal 169 
straipsnį, ypač svarbus europiniam didelio 
masto „kintamos geometrijos“ valstybių 
narių, turinčių bendrų poreikių ir (arba) 
interesų, bendradarbiavimui. Tokios 169 
straipsnio iniciatyvos bus pradėtos srityse, 
nustatytose pagal kriterijus, apibrėžtus 
sprendime dėl Septintosios pagrindų 
programos.

IV priede pateiktame aprašyme nustatytos 
kelios bendro nacionalinių mokslinių 
tyrimų programų įgyvendinimo 
iniciatyvos, dėl kurių remiantis Sutarties 
169 straipsniu, bus priimtas atskiras 
sprendimas. Įgyvendinant Septintąją 
pagrindų programą gali būti nustatomos ir 
siūlomos kitos iniciatyvos.

IV priede pateiktame aprašyme nustatytos 
kelios bendro nacionalinių mokslinių 
tyrimų programų įgyvendinimo 
iniciatyvos, dėl kurių remiantis Sutarties 
169 straipsniu, bus priimtas atskiras 
sprendimas. Įgyvendinant Septintąją 
pagrindų programą gali būti nustatomos ir 
siūlomos kitos iniciatyvos.

Pagrindimas

Bus remiamos bendros daugiau kaip vienos valstybės narės privačiojo ir viešojo sektoriaus 
įmonių iniciatyvos, jei jos laikosi Septintosios pagrindų programos tikslų ir nediskriminuoja 
kitų dalyvių.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas nacionalinių ir regioninių iniciatyvų, kuriomis 
siekiama remti didelio masto privačiojo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo platformų 
kūrimą, koordinavimui. Šių iniciatyvų koordinavimas Bendrijos lygmeniu gali būti naudingas 
siekiant užtikrinti naujos inovacijų rinkos raidą.  
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Pakeitimas 36
I priedo antraštinės dalies „Tarptautinis bendradarbiavimas“ trečia pastraipa

Tarptautinis bendradarbiavimas pagal šios 
specialiosios programos kiekvieną teminę 
sritį atskirai ir visose srityse vyks:

Tarptautinis bendradarbiavimas pagal šios 
specialiosios programos kiekvieną teminę 
sritį atskirai ir visose srityse vyks:

– Atveriant visą veiklą, atliekamą teminėse 
srityse, visų šalių tarptautinio 
bendradarbiavimo partnerių ir pramoninių 
šalių mokslo darbuotojams ir mokslo 
įstaigoms. Be to, trečiosios šalys bus 
ypatingai skatinamos dalyvauti nustatytose 
abipusio intereso srityse.

– Atveriant visą veiklą, atliekamą teminėse 
srityse, ir skatinant dalyvauti visų šalių 
tarptautinio bendradarbiavimo partnerių ir 
pramoninių šalių mokslo darbuotojus ir 
mokslo įstaigas. Be to, trečiosios šalys bus 
ypatingai skatinamos dalyvauti nustatytose 
abipusio intereso srityse.

– Kiekvienoje teminėje srityje atliekant 
specialią bendradarbiavimo veiklą, skirtą 
trečiosioms šalims abipusio intereso 
bendradarbiauti konkrečiais klausimais 
atveju. Ypatingų poreikių ir prioritetų 
nustatymas bus glaudžiai susietas su 
atitinkamais dvišaliais bendradarbiavimo 
susitarimais ir su vykstančiais daugiašaliais 
ir dviejų regionų dialogais tarp ES ir šių 
šalių ar šalių grupių. Prioritetai bus 
nustatomi remiantis konkrečiais poreikiais, 
potencialu ir regiono ar šalies ekonominio 
išsivystymo lygiu. Šiam tikslui bus sukurta 
tarptautinio bendradarbiavimo strategija ir 
įgyvendinimo planas atskiroms temoms 
arba joms kartu, pavyzdžiui, sveikatos, 
žemės ūkio, sanitarijos, vandens, maisto 
saugumo, socialinės sanglaudos, 
energetikos, aplinkos, žuvininkystės, 
akvakultūros ir gamtinių išteklių, darnios 
ekonomikos politikos bei informacijos ir 
ryšių technologijų temoms bus parengta 
speciali kryptinga veikla. Ši veikla bus 
privilegijuota priemonė ES ir tų šalių 
tarptautiniam bendradarbiavimui 
įgyvendinti. Tokia veikla visų pirma yra 
veikla, kuria siekiama padidinti šalių 
kandidačių, kaimyninių šalių bei 
besivystančių ir naujų šalių mokslinių 
tyrimų ir bendradarbiavimo pajėgumus. 
Dėl šios veiklos bus skelbiami tiksliniai 
kvietimai teikti paraiškas, taip pat bus 
ypatingai stengiamasi palengvinti 

– Kiekvienoje teminėje srityje atliekant 
specialią bendradarbiavimo veiklą, skirtą 
trečiosioms šalims abipusio intereso 
bendradarbiauti konkrečiais klausimais 
atveju. Ypatingų poreikių ir prioritetų 
nustatymas bus glaudžiai susietas su 
atitinkamais dvišaliais bendradarbiavimo 
susitarimais ir su vykstančiais daugiašaliais 
ir dviejų regionų dialogais tarp ES ir šių 
šalių ar šalių grupių. Prioritetai bus 
nustatomi remiantis konkrečiais poreikiais, 
potencialu ir regiono ar šalies ekonominio 
išsivystymo lygiu. Šiam tikslui bus sukurta 
tarptautinio bendradarbiavimo strategija, 
kurioje bus nustatyti regioniniai 
prioritetai, ir įgyvendinimo planas 
atskiroms temoms arba joms kartu, 
pavyzdžiui, sveikatos, žemės ūkio, 
sanitarijos, vandens, maisto saugumo, 
socialinės sanglaudos, energetikos, 
aplinkos, žuvininkystės, akvakultūros ir 
gamtinių išteklių, darnios ekonomikos 
politikos bei informacijos ir ryšių 
technologijų temoms bus parengta speciali 
kryptinga veikla. Ši veikla bus 
privilegijuota priemonė ES, tų šalių ir 
regionų tarptautiniam bendradarbiavimui 
įgyvendinti. Tokia veikla visų pirma yra 
veikla, kuria siekiama padidinti šalių 
kandidačių, kaimyninių šalių bei 
besivystančių ir naujų šalių mokslinių 
tyrimų ir bendradarbiavimo pajėgumus. 
Dėl šios veiklos bus skelbiami tiksliniai 
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atitinkamų trečiųjų šalių, visų pirma 
besivystančių šalių, dalyvavimą veikloje.

kvietimai teikti paraiškas, taip pat bus 
ypatingai stengiamasi palengvinti 
atitinkamų trečiųjų šalių, visų pirma 
besivystančių šalių, dalyvavimą veikloje.

Pagrindimas

Reikia skatinti kurti pasauliui atvirą Europos mokslinių tyrimų erdvę. To siekiant reikia ne tik 
leisti, bet ir iš tikrųjų skatinti joje dalyvauti. Taigi nustatant prioritetus reikės skirti ypatingą 
dėmesį regionams, siekiant nustatyti konkrečias regionų bendradarbiavimo sritis ir pritaikyti 
temas atsižvelgiant į mokslinį pajėgumą ir ekonominės bei socialinės raidos prioritetus.

Pakeitimas 37
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnis „Tikslas“

Gerinti Europos piliečių sveikatą ir didinti 
su sveikata susijusių Europos pramonės ir 
verslo įmonių konkurencingumą, tuo pat 
metu sprendžiant visuotines sveikatos 
problemas, įskaitant ir naujas epidemijas. 
Bus akcentuojami pritaikymo moksliniai 
tyrimai (pagrindinių atradimų pritaikymo 
klinikinėje praktikoje), naujų gydymo 
metodų kūrimas ir patvirtinimas, 
sveikatinimo ir ligų prevencijos metodai, 
diagnostikos priemonės ir technologijos, 
taip pat darnios ir veiksmingos sveikatos 
priežiūros sistemos.

Gerinti Europos piliečių sveikatą ir didinti 
su sveikata susijusio Europos sektoriaus
konkurencingumą, tuo pat metu 
sprendžiant visuotines sveikatos 
problemas, įskaitant ir naujas epidemijas. 
Bus akcentuojami pritaikymo moksliniai 
tyrimai (pagrindinių mokslinių tyrimų
pritaikymo klinikinėje praktikoje), 
įskaitant eksperimentų rezultatų mokslinį 
patvirtinimą ir jų pritaikymą kasdieninėje 
klinikinėje praktikoje, naujų vaistų ir
gydymo metodų kūrimas ir patvirtinimas, 
sveikatinimo ir ligų prevencijos metodai, 
parama sveikam senėjimui, diagnostikos 
priemonės ir technologijos, taip pat darnios 
ir veiksmingos sveikatos priežiūros 
sistemos, ypatingą dėmesį skiriant 
visuomenės sveikatai.

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant akcentuoti „pritaikymo“ (pagrindinių ir eksperimentinių 
mokslinių tyrimų pritaikymo kasdieninėje klinikinėje praktikoje) mokslinius tyrimus.

Būtina skirti didžiausią dėmesį gyvenimo kokybei, siekiant skatinti sveiką senėjimą, ir 
konkrečiais veiksmais remti visuomenės sveikatą.

Pakeitimas 38
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Metodas“ pirma pastraipa

Šie moksliniai tyrimai didins mūsų Šie moksliniai tyrimai didins mūsų 
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supratimą, kaip veiksmingiau propaguoti 
gerą sveikatą, gydyti pagrindines ligas ir 
užkirsti joms kelią bei kaip teikti 
medicinos priežiūros paslaugas. Jie padės 
sujungti į visumą didžiulį kiekį genomo 
duomenų, kad jais remiantis galima būtų 
kurti naujas žinias ir medicinos bei 
biotechnologijos taikymus. Jie skatins 
tarptautinius sveikatos mokslinius tyrimus, 
labai svarbius užtikrinant praktinę 
biomedicininių mokslinių tyrimų naudą. 
Jie leis Europai veiksmingiau prisidėti prie 
tarptautinių pastangų kovojant su visuotinį 
susirūpinimą keliančiomis ligomis, kaip tai 
rodo dabar vykdoma programa dėl 
„Europos ir besivystančių šalių klinikinių 
bandymų partnerystės“ (EBŠKBP), skirta 
kovai su ŽIV/AIDS, maliarija ir 
tuberkulioze (169 straipsnis). Jie suteiks 
tvirtesnį pagrindą su sveikatos politika 
susijusiems moksliniams tyrimams 
Europos lygiu ir ypač modelių, sistemų ir 
nacionalinių duomenų bazių duomenų 
palyginimams.

supratimą, kaip veiksmingiau propaguoti 
gerą sveikatą, gydyti pagrindines ligas ir 
užkirsti joms kelią bei kaip teikti 
medicinos priežiūros paslaugas. Jie padės 
sujungti į visumą didžiulį kiekį genomo 
duomenų, kad jais remiantis galima būtų 
kurti naujas žinias ir medicinos bei 
biotechnologijos taikymus. Jie skatins 
tarptautinius sveikatos mokslinius tyrimus, 
labai svarbius užtikrinant praktinę 
biomedicininių mokslinių tyrimų naudą, o 
tai leis pagerinti visuomenės sveikatą ir 
gyvenimo kokybę.

Daugelio ligų (pvz., vėžio, širdies ir 
kraujagyslių ligų, įskaitant trombozę, 
reumatinių ligų, kvėpavimo ligų, 
infekcinių ligų ir psichikos bei 
neurologinių ligų, visų pirma susijusių su 
senėjimu, kaip Alzheimerio ar Parkinsono 
ligos) klinikiniai moksliniai tyrimai 
grindžiami tarptautiniais bandymais, 
kurie atliekami daugiau nei viename 
centre siekiant per trumpą laikotarpį 
užsitikrinti reikiamą skaičių pacientų. 
Atliekant epidemiologinius mokslinius 
tyrimus reikia įvairių gyventojų (jų 
grupių) ir tarptautinių tinklų tam, kad 
būtų padarytos prasmingos išvados. Taip 
pat reikia, kad, kuriant naujus retų 
sveikatos sutrikimų diagnostikos ir 
gydymo metodus ir atliekant tokių 
sveikatos sutrikimų epidemiologinius 
mokslinius tyrimus, dalyvautų daugiau 
nei viena šalis, siekiant padidinti 
kiekviename tyrime dalyvaujančių 
pacientų skaičių. Be to, atliekant su 
sveikatos politika susijusius mokslinius 
tyrimus europiniu lygmeniu, atsiranda 
galimybė palyginti modelius, sistemas ir 
pacientų duomenis bei pavyzdžius, 
saugomus nacionalinėse duomenų bazėse 
ir biologiniuose bankuose, o tai leis 
Europai veiksmingiau prisidėti prie 
tarptautinių pastangų kovojant su visuotinį 
susirūpinimą keliančiomis ligomis, kaip tai 
rodo dabar vykdoma programa dėl 
„Europos ir besivystančių šalių klinikinių 
bandymų partnerystės“ (EBŠKBP), skirta 
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kovai su ŽIV/AIDS, maliarija ir 
tuberkulioze (169 straipsnis). Jie suteiks 
tvirtesnį pagrindą su sveikatos politika 
susijusiems moksliniams tyrimams 
Europos lygiu ir ypač modelių, sistemų ir 
nacionalinių duomenų bazių duomenų 
palyginimams.

Pagrindimas

Reikia turėti mintyje tai, kad svarbiausias biomedicininių mokslinių tyrimų tikslas – pagerinti 
visuomenės sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Tai tik kelių atvejų, kuriais ES parama duoda didelę naudą ir labai padeda užtikrinti 
mokslinių tyrimų sėkmę, pavyzdžiai.

Pakeitimas 39
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Metodas“ 1a pastraipa (nauja)

Šiuo tikslu bus siekiama kuo didesnio 
papildomumo ir sąveikos su kitomis 
Bendrijos programomis ir veiksmais bei 
įvairių valstybių narių nacionalinėmis ir 
regioninėmis mokslinių tyrimų 
programomis.

Pagrindimas

Siekiant apjungti pastangas užuot jas dubliavus, visos programos (nesvarbu, ar jos 
įgyvendinamos Bendrijos, ar valstybės narės lygmenimis) turi būti tinkamai koordinuojamos.

Pakeitimas 40
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Metodas“ antra pastraipa

Šie tyrimai padės gerinti Europos sveikatos 
priežiūros biotechnologijų ir medicinos 
technologijų sektorių, kuriuose pagrindinė 
varomoji ekonominė jėga yra MVĮ, ir 
farmacijos pramonės įmonių 
konkurencingumą. Visų pirma numatoma 
remti naujų vaistų Europos technologijų 
platformą, siekiančią įveikti vaistų kūrimo 
proceso mokslinių tyrimų kliūtis. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas mažinant 
mokslinių tyrimų veiklos ir panaudojimo 
atotrūkį, remiant idėjos pagrindimo ir 

Šie tyrimai padės gerinti Europos sveikatos 
priežiūros biotechnologijų ir medicinos 
technologijų sektorių, kuriuose pagrindinė 
varomoji ekonominė jėga yra MVĮ, ir 
farmacijos pramonės įmonių 
konkurencingumą. Todėl bus imtasi 
priemonių, skirtų skatinti MVĮ aktyviau 
dalyvauti mokslinių tyrimų, technologijų 
plėtros ir naujovių kūrimo veikloje, šiam 
tikslui numatant ne mažiau kaip 20 % šiai 
prioritetinei temai skirto biudžeto. Visų 
pirma numatoma remti naujų vaistų 
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klinikinio patvirtinimo veiklą. Šie 
moksliniai tyrimai taip pat padės rengti 
naujų pažangių gydymo metodų (pvz., 
regeneracinės medicinos), kurių reikia, kad 
ES pramonė galėtų lengviau konkuruoti 
pasaulyje, normas ir standartus.

Europos technologijų platformą, siekiančią 
įveikti vaistų kūrimo proceso mokslinių 
tyrimų kliūtis. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas mažinant mokslinių tyrimų 
veiklos ir panaudojimo atotrūkį, remiant 
idėjos pagrindimo ir klinikinio patvirtinimo 
veiklą. Šie moksliniai tyrimai taip pat 
padės rengti naujų pažangių gydymo 
metodų (pvz., regeneracinės medicinos), 
kurių reikia, kad ES pramonė galėtų 
lengviau konkuruoti pasaulyje, normas ir 
standartus.

Pagrindimas

Šioje srityje MVĮ yra kertinis Europos ekonomikos akmuo, tačiau visiems žinoma apie 
sunkumus, kurių tokioms įmonėms kyla atliekant mokslinius tyrimus, plėtojant technologijas ir 
kuriant naujoves. Taigi, siekiant paskatinti MVĮ dalyvauti Septintojoje pagrindų programoje, 
reikėtų imtis tinkamesnių ir kryptingesnių priemonių.

Norint, kad tokios priemonės būtų veiksmingos, reikės užtikrinti būtinas lėšas ir patikimą jų 
valdymą.

Pakeitimas 41
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Metodas“ 2a pastraipa (nauja)

Moksliniai tyrimai, kurių metu naudojami 
ankstyvo raidos etapo (ne daugiau kaip
14 dienų) atliekami žmonių embrionai, 
kurie buvo užauginti specialiai 
nevaisingumui gydyti siekiant padidinti 
sėkmingo in vitro apvaisinimo tikimybę, 
tačiau yra nebereikalingi ir todėl 
sunaikinami, turi būti finansuojami, nes 
tokius mokslinius tyrimus leidžiama atlikti 
tam tikrose valstybėse narėse, kuriose juos 
griežtai reglamentuoja ir prižiūri 
kompetentingos institucijos.

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai naudojant atliekamus embrionus, kurie sunaikinami, yra būtini siekiant 
gauti naujų kamieninių ląstelių, kurios leidžia sėkmingiau gydyti nevaisingumą ir sužinoti 
daugiau apie įgimtų ligų ir išsigimimų priežastis. Tokie moksliniai tyrimai atliekami 
vadovaujantis griežtomis kontrolės taisyklėmis ir griežtai prižiūrint valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

Reikia naujų kamieninių ląstelių linijų, norint sudaryti sąlygas išsiaiškinti visas tokio tipo 
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mokslinių tyrimų galimybes ir šioje srityje išlaikyti Europos pirmavimą ir savarankiškumą. 

Pakeitimas 42
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Metodas“ 2b pastraipa (nauja)

Sveikatą lemiančių veiksnių supratimas 
yra lemiamas skatinant sveiką elgesį, 
užtikrinant ligų prevenciją ir planuojant 
paslaugas. Šios srities moksliniai tyrimai 
turi leisti geriau suprasti susijusius 
aplinkos, socialinius ir genetinius 
veiksnius bei jų įtaką ligų raidai. 

Pagrindimas

Šiandieniniame pasaulyje ligų prevencija yra gyvybiškai svarbi. Todėl būtina plėsti veiksnių, 
kurie lemia ligų atsiradimą, mokslinius ir kitus tyrimus.

Pakeitimas 43
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Metodas“ 2c pastraipa (nauja)

Moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir 
naujovės, skirti biomediciniuose 
moksliniuose tyrimuose rasti alternatyvių 
būdų bandymams su gyvūnais, yra būtini 
siekiant reaguoti į visuomenės 
susirūpinimą šiais klausimais, ir į juos 
reikia atsižvelgti vykdant visą aktualiausią 
su šios srities moksliniais tyrimais 
susijusią veiklą. Turint tai mintyje, visų 
pirma reikia išnagrinėti galimus 
kamieninių ląstelių technologijų, ypač 
embrionų kamieninių ląstelių 
technologijų, panaudojimo būdus.

Pagrindimas

Siekdama įgyvendinti protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės išdėstytus reikalavimus, 
reaguoti į didelį visuomenės susirūpinimą bandymais su gyvūnais, padėti įgyvendinti tikslus, 
išdėstytus Tarybos direktyvoje 86/609/EEB dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais 
naudojamų gyvūnų apsaugos, ir pasiekti, kad moksliniuose tyrimuose būtų naudojama mažiau 
žmonių giminei nepriklausančių primatų, Europos Sąjunga turėtų pakartoti, kad reikia kurti 
ir tvirtinti bandymų su gyvūnais alternatyvas.
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Pakeitimas 44
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Metodas“ trečia pastraipa

Tinkamais atvejais bus atkreiptas dėmesys 
į lyčių aspektus ir projektuose į juos bus 
atsižvelgta. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas mokslinių tyrimų rezultatų 
pranešimui ir dialogo su pilietine 
visuomene, visų pirma su pacientų 
grupėmis, inicijavimui kuo ankstesniame 
etape, aptariant biomedicinos ir genetikos 
mokslinių tyrimų naujienas. Taip pat bus 
užtikrinta, kad rezultatai bus plačiai 
paskleisti ir panaudoti.

Tinkamais atvejais bus atkreiptas dėmesys 
į lyčių aspektus ir projektuose į juos bus 
atsižvelgta. Moterų ir vyrų ligų rizikos 
veiksniai, biologiniai mechanizmai, 
priežastys, klinikiniai požymiai, pasekmės 
ir gydymas dažnai skiriasi. Be to, tam 
tikromis ligomis serga tik vyrai ar tik 
moterys arba tokios ligos vieniems iš jų 
yra labiau būdingos (pvz., fibromialgija ir 
nuolatinis nuovargis tarp moterų paplitę 
daug labiau nei tarp vyrų). Taigi visos 
pagal šią temą finansuojamos veiklos 
mokslinių tyrimų protokoluose, 
metodikoje ir rezultatų analizėje turi 
atsispindėti tokių skirtumų galimybė. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
mokslinių tyrimų rezultatų pranešimui ir 
dialogo su pilietine visuomene, visų pirma 
su pacientų grupėmis, inicijavimui kuo 
ankstesniame etape, aptariant biomedicinos 
ir genetikos mokslinių tyrimų naujienas. 
Taip pat bus užtikrinta, kad rezultatai bus 
plačiai paskleisti ir panaudoti.

Pagrindimas

Rengiant ir įgyvendinant sveikatos politikos priemones, reikia nedelsiant integruoti lyčių 
aspektą. Nuolatinis nuovargis ir fibromialgija yra vadinamosios užslėptos ligos, nes jas sunku 
diagnozuoti ir trūksta moksliniams tyrimams bei gydymui skiriamų išteklių. Kadangi 90 % 
ligonių yra moterys, minėtos ligos gali būti laikomos tam tikrai lyčiai būdingomis ligomis.

Reikia nedelsiant išsiaiškinti šių ligų kilmę ir priežastis bei pagerinti jų gydymą. Todėl būtina 
padidinti moksliniams tyrimams skiriamą finansavimą.

Pakeitimas 45
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Veiklos sritys“ pirmos antraštės 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
1 įtrauka

– Didelio našumo moksliniai tyrimai: kurti 
naujas šiuolaikinės biologijos mokslinių 
tyrimų priemones, kurios reikšmingai 
patobulintų duomenų generavimą ir 
pagerintų duomenų ir pavyzdžių 
(biologinių bankų) standartizavimą, įgijimą 

– Didelio našumo moksliniai tyrimai: kurti 
naujas šiuolaikinės biologijos mokslinių 
tyrimų priemones, kurios reikšmingai 
patobulintų duomenų generavimą ir 
pagerintų duomenų ir pavyzdžių 
(biologinių bankų) standartizavimą, įgijimą 



PE 368.072v03-00 34/120 PR\613357LT.doc

LT

ir analizę. Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas naujosioms technologijoms, 
skirtoms: sekos nustatymui, genų 
ekspresijai, genotipo ir fenotipo 
nustatymui, struktūrinei genomikai; 
bioinformatikai ir sistemų biologijai, 
kitoms panašioms mokslo šakoms.

ir eksperimentinę bei bioinformacinę
analizę. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
naujosioms technologijoms, skirtoms: 
sekos nustatymui, genų ekspresijai, 
genotipo ir fenotipo nustatymui, 
struktūrinei genomikai; bioinformatikai ir 
sistemų biologijai, kitoms panašioms 
mokslo šakoms.

Pagrindimas

Duomenys turi būti analizuojami ir eksperimentiniu būdu, ir pasinaudojant visais žinomais 
bioinformaciniais būdais, atveriančiais naują galimybių sritį.

Pakeitimas 46
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Veiklos sritys“ pirmos antraštės 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
2 įtrauka

– Aptikimas, diagnozė ir stebėjimas: kurti 
vizualizavimo, vaizdo gavimo, aptikimo ir 
analizės priemones ir technologijas 
biomedicininiams tyrimams, ligų 
numatymui, diagnozei, stebėsenai ir 
prognozavimui, ir terapinės intervencijos 
pagalbinėms priemonėms ir gairėms. 
Pagrindinis dėmesys bus sutelktas į 
daugiadisciplininį metodą, integruojantį 
šias sritis: molekulinė ir ląstelių biologija, 
fiziologija, genetika, fizika, chemija, 
nanotechnologijos, mikrosistemos, 
prietaisai ir informacinės technologijos. 
Bus akcentuojami neintervenciniai ar 
minimaliai intervenciniai bei kiekybiniai 
metodai ir kokybės užtikrinimo aspektai.

– Aptikimas, diagnozė ir stebėjimas: kurti 
vizualizavimo, vaizdo gavimo, aptikimo ir 
analizės priemones ir technologijas 
biomedicininiams tyrimams, ligų 
numatymui, diagnozei, stebėsenai ir 
prognozavimui, ir terapinės intervencijos 
pagalbinėms priemonėms ir gairėms. 
Pagrindinis dėmesys bus sutelktas į 
daugiadisciplininį metodą, integruojantį 
šias sritis: molekulinė ir ląstelių biologija, 
fiziologija, genetika, fizika, chemija, 
nanotechnologijos, mikrosistemos, 
prietaisai, vaizdo analizė ir apdorojimas 
diagnostikos tikslais, telemedicina ir 
informacinės technologijos. Bus 
akcentuojami neintervenciniai ar 
minimaliai intervenciniai bei kiekybiniai 
metodai ir kokybės užtikrinimo aspektai.

Pagrindimas

Medicinos mokslų ir pažangos, pasiektos telekomunikacijų bei informacijos technologijų 
srityje, integravimas – tai pokytis, turintis labai didelį teigiamą poveikį įvairiai sveikatos 
sektoriuje vykdomai veiklai. Gerinant ir asmeninę, ir kolektyvinę sveikatą, labai svarbi 
telemedecina, kai sveikatos specialistai naudojasi informacijos ir telekomunikacijų 
technologijomis, siekdami keistis informacija, susijusia su ligų ar traumų diagnostika, 
gydymu ir prevencija, taip pat naudoja šias technologijas moksliniams tyrimams, įvertinimui 
ir tolesniam visuomenės sveikatos specialistų mokymui.
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Pakeitimas 47
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Veiklos sritys“ pirmos antraštės 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
3 įtrauka

– Novatoriški gydymo metodai ir 
intervencijos: konsoliduoti ir užtikrinti 
tolesnę pažangių gydymo metodų ir 
technologijų, turinčių didelį pritaikymo 
potencialą, raidą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas genų ir ląstelių terapijai, 
regeneracinei medicinai, transplantacijoms, 
imunoterapijai ir vakcinoms bei kitiems 
vaistams. Taip pat bus tiriamos atitinkamos 
technologijos, pavyzdžiui, pažangios 
kryptingo poveikio sistemos, pažangūs 
implantai ir protezai bei neinvazinės ar 
minimaliai invazinės technologinės 
intervencijos.

– Novatoriški gydymo metodai ir 
intervencijos: konsoliduoti ir užtikrinti 
tolesnę pažangių gydymo metodų ir 
technologijų, turinčių didelį pritaikymo 
potencialą, raidą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas genų ir ląstelių terapijai, 
regeneracinei medicinai, kamieninėms 
ląstelėms, audinių inžinerijai,
transplantacijoms, imunoterapijai ir 
vakcinoms bei kitiems vaistams. Ypatingai 
akcentuojant individualias ligos istorijas,
taip pat bus tiriamos atitinkamos 
technologijos ir audinių inžinerija, 
pavyzdžiui, pažangios kryptingo poveikio 
sistemos, pažangūs implantai ir protezai 
bei neinvazinės ar minimaliai invazinės 
technologinės intervencijos.

Pagrindimas

Reikėtų tinkamai atsižvelgti į kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų svarbą visuomenės 
sveikatai ir į šioje srityje daromą pažangą.

Taip pat reikėtų paminėti audinių inžineriją – naują ir sparčiai plėtojamą technologiją, 
leidžiančią pagaminti gyvybingų pakaitalų, kurie atkuria, palaiko ar pagerina žmogaus 
audinių ir organų funkcijas, ir labai padedančią gerinti asmeninę ir kolektyvinę sveikatą bei 
gyvenimo kokybę.

Pakeitimas 48
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Veiklos sritys“ pirmos antraštės 

(„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai gerinti“) 
4 įtrauka

– Gydymo metodų tinkamumo, saugumo ir 
veiksmingumo numatymas: parengti ir 
patvirtinti parametrus, priemones, metodus 
ir standartus, reikalingus tam, kad 
pacientams būtų tiekiami saugūs ir 
veiksmingi nauji biovaistai (įprastinių 
vaistų atveju šie klausimai bus sprendžiami 

– Gydymo metodų tinkamumo, saugumo ir 
veiksmingumo numatymas: parengti ir 
patvirtinti parametrus, priemones, metodus 
ir standartus, reikalingus tam, kad 
pacientams būtų tiekiami saugūs ir 
veiksmingi nauji biovaistai (įprastinių 
vaistų atveju šie klausimai gali būti
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pasitelkus bendrąją technologijų iniciatyvą 
dėl naujų vaistų). Pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas tokiems metodams, kaip 
farmakogenomika, metodams ir modeliams 
in silico, in vitro (įskaitant bandymų su 
gyvūnais alternatyvas) ir in vivo.

sprendžiami pasitelkus bendrąją 
technologijų iniciatyvą dėl naujų vaistų). 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas tokiems 
metodams, kaip farmakogenomika, 
metodams ir modeliams in silico, in vitro
(įskaitant bandymų su gyvūnais 
alternatyvas, visų pirma naudojant 
kamieninių ląstelių technologijas, ypač 
embrionų kamieninių ląstelių 
technologijas) ir in vivo.

Pagrindimas

Siekdama įgyvendinti protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės išdėstytus reikalavimus, 
reaguoti į didelį visuomenės susirūpinimą bandymais su gyvūnais, padėti įgyvendinti tikslus, 
išdėstytus Tarybos direktyvoje 86/609/EEB dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais 
naudojamų gyvūnų apsaugos, ir pasiekti, kad moksliniuose tyrimuose būtų naudojama mažiau 
žmonių giminei nepriklausančių primatų, Europos Sąjunga turėtų pakartoti, kad reikia kurti 
ir tvirtinti bandymų su gyvūnais alternatyvas.

Pakeitimas 49
I priedo „Temos“ 1 skirsnio („Sveikata“) poskirsnio „Veiklos sritys“ antros antraštės 

(„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“) 2 paantraštės 1 įtrauka

Smegenų ir su jomis susijusios ligos: 
geriau suprasti bendrą smegenų sandarą ir 
dinamiką ir tirti smegenų ligas bei ieškoti 
naujų gydymo būdų. Pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas smegenų funkcijų tyrimams 
– nuo molekulių lygmens iki pažinimo, 
taip pat neurologinių ir psichiatrinių ligų ir 
sutrikimų tyrimams, įskaitant 
regeneracinius ir atstatomuosius gydymo 
metodus.

Smegenų ir su jomis susijusios ligos: 
geriau suprasti bendrą smegenų sandarą ir 
dinamiką ir tirti smegenų ir panašias ligas, 
susijusias su senėjimu (pvz., 
silpnaprotystę, Alzheimerio ar Parkinsono 
ligas) bei ieškoti naujų gydymo būdų. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
smegenų funkcijų tyrimams – nuo 
molekulių lygmens iki pažinimo, visų 
pirma siekiant įgyti bendrą supratimą apie 
smegenis taikant kompleksinius sąveikos 
modelius. Atliekant mokslinius tyrimus 
dėmesys bus skiriamas neurologinių ir 
psichiatrinių ligų ir sutrikimų tyrimams, 
įskaitant regeneracinius ir atstatomuosius 
gydymo metodus.

Pagrindimas

Dėl demografinių pokyčių tokios ligos Europos Sąjungoje tampa vis labiau įprastos.

Siekiant suprasti įvairias ligas, pvz., Alzheimerio ligą ir epilepsiją, tampa vis svarbiau kurti 
sąveika grindžiamus bendruosius smegenų modelius.
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Pakeitimas 50
I priedo skyriaus „Temos“ 1 dalies („Sveikata“) skirsnio „Veikla“ antros antraštinės dalies 
(„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“) 3 paantraštės 2 įtrauka

ŽIV/AIDS, maliarija ir tuberkuliozė: 
pagrindinis dėmesys bus skiriamas kurti 
naujus gydymo metodus, diagnostikos 
priemones, prevencines vakcinas ir 
chemines perdavimo užtvaras, pavyzdžiui, 
ŽIV mikrobicidus. Moksliniai tyrimai bus 
nukreipti kovai su minėtomis trimis
ligomis pasauliniu lygiu, tačiau taip pat bus 
atsižvelgiama į Europai būdingus aspektus. 
Bus akcentuojama ikiklinikinė ir 
ankstyvoji klinikinė mokslinių tyrimų 
veikla, taip pat prireikus tokia veikla, kai 
numatomas atitinkamas bendradarbiavimas 
(pvz., dėl ŽIV/AIDS vakcinų) su 
pasaulinėmis iniciatyvomis.

ŽIV/AIDS, maliarija, hepatitas C ir 
tuberkuliozė: pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas kurti naujus gydymo metodus, 
diagnostikos priemones, prevencines 
strategijas, vakcinas ir chemines 
perdavimo užtvaras, pavyzdžiui, ŽIV 
mikrobicidus. Moksliniai tyrimai (taip pat 
epidemiologiniai tyrimai) bus nukreipti 
kovai su šiomis ligomis pasauliniu lygiu, 
tačiau taip pat bus atsižvelgiama į Europai 
būdingus aspektus. Bus akcentuojama 
ikiklinikinė ir ankstyvoji klinikinė 
mokslinių tyrimų veikla, taip pat prireikus 
tokia veikla, kai numatomas atitinkamas 
bendradarbiavimas (pvz., dėl ŽIV/AIDS 
vakcinų) su pasaulinėmis iniciatyvomis.

Pagrindimas

Hepatitas C yra chroniška sveikatos problema, kuria serga daug žmonių ir kuri turi 
atvirkštinį poveikį ligoninių tinklui ir specialioms paslaugoms, pvz., dializei.

Pakeitimas 51
I priedo skyriaus „Temos“ 1 dalies („Sveikata“) skirsnio „Veikla“ antros antraštinės dalies 
(„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“) 4 paantraštės 1 įtrauka

Vėžys: pagrindinis dėmesys bus skiriamas
etiologijai, vaistų poveikio tikslo 
nustatymui ir patvirtinimui bei 
biologiniams žymenims, kurie palengvina 
prevenciją, ankstyvą diagnostiką ir 
gydymą, bei prognozavimo, diagnostikos ir 
terapinių intervencijų veiksmingumo 
įvertinimui.

Vėžys: pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
etiologijai, vaistams/terapijoms ir rizikos 
veiksniams; aplinkos sąlygotų veiksnių, 
vaistų poveikio tikslo nustatymui ir 
patvirtinimui bei biologiniams žymenims, 
kurie palengvina prevenciją, ankstyvą 
diagnostiką ir gydymą, bei prognozavimo, 
diagnostikos ir terapinių intervencijų 
veiksmingumo įvertinimui.

Pagrindimas

Kovojant su vėžiu nuolatos daroma pažanga pradedant taikyti naujas terapijas ir vartoti 
naujus vaistus. Reikėtų tinkamai atsižvelgti į visus šios pažangos aspektus.

Reikalingi išsamūs rizikos veiksnių, kurie daugeliu atvejų lemia vėžio susirgimus, moksliniai 
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tyrimai, kadangi šių veiksnių analizė yra ypač svarbi vėžio prevencijai ir rizikos mažinimui. 

Pakeitimas 52
I priedo skyriaus „Temos“ 1 dalies („Sveikata“) skirsnio „Veikla“ antros antraštinės dalies 
(„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“) 4 paantraštės 2 įtrauka

Širdies ir kraujagyslių liga: pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas širdies ir kraujo 
indų ligų (įskaitant kraujagyslių aspektus 
insulto atveju) diagnozavimui, prevencijai, 
gydymui ir stebėsenai, taikant plačius 
daugiadisciplininius metodus.

Širdies ir kraujagyslių liga, taip pat 
trombozinės ligos: pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas aplinkos sąlygotiems 
veiksniams, širdies ir kraujo indų ligų 
(įskaitant kraujagyslių aspektus insulto 
atveju) diagnozavimui, prevencijai, 
naujiems gydymo vaistams/ terapijai ir 
stebėsenai, taikant plačius 
daugiadisciplininius metodus.

Pagrindimas

Trombozinių ligų atvejų nuolatos daugėja. Ankstyva šių ligų diagnozė sumažintų galimų 
širdies priepuolių ir insulto pavojų.  

Pakeitimas 53
I priedo skyriaus „Temos“ 1 dalies („Sveikata“) skirsnio „Veikla“ antros antraštinės dalies 

(„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“) 4 paantraštės 3a įtrauka 
(nauja) 

Reumatinės ligos: dėmesys bus skiriamas 
etiologijai, ankstyvai diagnozei ir 
reumatinių ligų bei gydymo biologiniams 
žymenims ypatingą dėmesį skiriant
uždegiminėms reumatinėms ligoms.

Pagrindimas

Maždaug trečdalis Europos žmonių (apie 100 mln. žmonių) tam tikru savo gyvenimo 
laikotarpiu kenčia nuo reumatinių ligų. Būtina nedelsiant pradėti tyrimus ir remti 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą siekiant geriau suprasti šių ligų priežastis ir kuriant naujus 
ir geresnius vaistus.

2005 m. spalio 13 d. priimtu rašytiniu pareiškimu Nr. 389 buvo atkreiptas dėmesys į 
reumatinių ligų mokslinių tyrimų svarbą.

Pakeitimas 54
I priedo skyriaus „Temos“ 1 dalies („Sveikata“) skirsnio „Veikla“ antros antraštinės dalies
(„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos naudai“) 4 paantraštės 5 įtrauka
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Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas nemirtinoms ligoms, 
turinčioms didelės įtakos gyvenimo 
kokybei senyvame amžiuje, pavyzdžiui, 
juslių pablogėjimui ir kitoms lėtinėms 
ligoms (pvz., reumatoidinėms ligoms).

Kitos lėtinės ligos: pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas nemirtinoms ligoms, 
turinčioms didelės įtakos gyvenimo 
kokybei senyvame amžiuje, pavyzdžiui, 
juslių pablogėjimui ir kitoms lėtinėms 
ligoms (pvz., fibromialgijai ir nuolatiniam 
nuovargiui) bei ligoms, kurias lemia 
priklausomybė nuo narkotikų. Ypatingas 
dėmesys bus skiriamas tyrimams, 
susijusiems su sportininkų dopingo 
vartojimu.

Pagrindimas

Apie 90 proc. žmonių, kenčiančių nuo fibromialgijos ir nuolatinio nuovargio, yra moterys. 
Reikia nedelsiant išsiaiškinti šių ligų kilmę ir priežastis bei pagerinti jų gydymą ir palyginti 
gautus rezultatus. Todėl būtina moksliniams tyrimams skirti daugiau lėšų.

Tuo pačiu tai gali apimti priklausomybės atvejų, priklausomybės nuo narkotikų padarinių ir 
poveikio mokslinius tyrimus. Be to, Europos lygmeniu reikėtų tirti dopingo poreikį.

Pakeitimas 55
I priedo skyriaus „Temos“ 1 dalies („Sveikata“) skirsnio „Veikla“ trečios antraštinės dalies 

(„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“) 1 įtrauka

– Pagerintas sveikatos propagavimas ir ligų
prevencija: pateikti įrodymus apie 
geriausias visuomenės sveikatos priemones 
– gyvenimo būdą ir intervenciją skirtingais 
lygiais ir skirtingomis aplinkybėmis. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
platesniems sveikatą lemiantiems 
veiksniams ir tam, kaip jie sąveikauja 
individų ir bendrijos lygiu (pvz., racionas, 
stresas, tabakas ir kitos medžiagos, fizinis 
aktyvumas, kultūrinės aplinkybės, 
socialiniai ir ekonominiai bei aplinkos 
veiksniai). Visų pirma bus sprendžiami 
psichinės sveikatos gyvenimo 
perspektyvoje klausimai.

– Pagerintas sveikatos propagavimas ir ligų 
prevencija: pateikti įrodymus apie 
geriausias visuomenės sveikatos priemones 
– gyvenimo būdą ir intervenciją skirtingais 
lygiais ir skirtingomis aplinkybėmis. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
platesniems sveikatą lemiantiems 
veiksniams ir tam, kaip jie sąveikauja 
individų ir bendrijos lygiu (pvz., racionas, 
stresas, tabakas ir kitos medžiagos, fizinis 
aktyvumas, gyvenimo kokybė, kultūrinės 
aplinkybės, socialiniai ir ekonominiai, 
mitybos bei aplinkos veiksniai). Visų pirma 
bus sprendžiami psichinės sveikatos 
gyvenimo perspektyvoje klausimai.

Pagrindimas

Žmonių ir bendruomenių maitinimosi įpročiai – tai lemiančią svarba žmogaus sveikatai 
turintys veiksniai, kurie teigiamai arba neigiamai sąveikauja su kitais veiksniais. Todėl 
atliekant su sveikata susijusius mokslinius tyrimus būtina į juos atsižvelgti. 
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Pakeitimas 56
I priedo skyriaus „Temos“ 1 dalies („Sveikata“) skirsnio „Veikla“ trečios antraštinės dalies 

(„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“) 2 įtrauka

– Klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų 
pritaikymas klinikinėje praktikoje, įskaitant 
geresnį vaistų panaudojimą ir tinkamą 
elgsenos ir organizacinių intervencijų bei 
sveikatos terapija ir technologijų taikymą. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ligonių 
saugumui: nustatyti geriausią klinikinę 
darbo tvarką; suvokti sprendimų priėmimo 
pirminės ir specializuotos priežiūros 
klinikose procesą; ir propaguoti įrodymais 
paremtos medicinos ir teisių suteikimo 
pacientams taikymus. Pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas strategijų lyginamųjų 
kriterijų nustatymui; įvairių intervencijų, 
įskaitant vaistus, padarinių tyrimams, 
atsižvelgiant į farmakologinio budrumo 
įrodomąją medžiagą, paciento savitumą 
(pvz., genetinį imlumą, amžių, lytį ir 
įpročius) bei ekonominę naudą.

– Klinikinių mokslinių tyrimų rezultatų
pritaikymas klinikinėje praktikoje, įskaitant 
geresnį vaistų panaudojimą ir tinkamą 
elgsenos, organizacinių ir visuomenės 
sveikatos sistemos intervencijų bei 
sveikatos terapija ir technologijų taikymą. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas ligonių 
saugumui, taip pat vaistų šalutiniam 
poveikiui: nustatyti geriausią klinikinę 
darbo tvarką; suvokti sprendimų priėmimo 
pirminės ir specializuotos priežiūros 
klinikose bei visuomenės sveikatos 
sistemos procesą; ir propaguoti įrodymais 
paremtos medicinos ir teisių suteikimo 
pacientams taikymus. Pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas strategijų lyginamųjų 
kriterijų nustatymui; įvairių intervencijų, 
įskaitant vaistus ir naujas gydymo 
technologijas, padarinių tyrimams, 
atsižvelgiant į farmakologinio budrumo 
įrodomąją medžiagą, paciento savitumą 
(pvz., genetinį imlumą, amžių, lytį ir 
įpročius) bei ekonominę naudą sveikatos, 
gyvenimo kokybės ir geriausios patirties 
atžvilgiu.

Pagrindimas

Siekiant kiek įmanoma daugiau užtikrinti ligonių saugumą, reikia tinkamai įvertinti šalutinį 
vaistų poveikį, kuris gali turėti nenumatytą atvirkštinį poveikį.

Reikia atsižvelgti į naujas gydymo technologijas, kurios kasdien laibiau tobulinamos, ir į 
geriausią patirtį, kuri turėtų būti suderinta Europos lygmeniu siekiant užtikrinti, kad ji 
vienodai taikomas visose su sveikata susijusiose srityse.

Taip pat reikia specialiai paminėti visuomenės sveikatos sistemą, kadangi ja be išimčių gali 
naudotis visi  visuomenės nariai.

Pakeitimas 57
I priedo skyriaus „Temos“ 1 dalies („Sveikata“) skirsnio „Veikla“ trečios antraštinės dalies 

(„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“) 3 įtrauka

– Sveikatos priežiūros sistemų kokybė, 
solidarumas ir darnumas: suteikti šalims 

– Sveikatos priežiūros sistemų kokybė, 
veiksmingumas, našumas, solidarumas ir 
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bazę, kurios pagrindu jos galėtų adaptuoti
savo sveikatos priežiūros sistemas, 
remdamosi kitų patirtimi, atsižvelgdamos į 
nacionalinių aplinkybių ir gyventojų 
charakteristikų (senėjimo, mobilumo, 
migracijos, švietimo, socialinės ir 
ekonominės padėties bei kintančio darbo 
pasaulio ir pan.) svarbą. Pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas sveikatos priežiūros 
sistemų organizaciniams, finansiniams ir 
reglamentavimo aspektams, jų 
įgyvendinimui ir tam, kokią įtaką jie turi 
veiksmingumui, našumui ir nešališkumui. 
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į 
investavimo klausimus ir žmonių išteklius.

darnumas; suteikti šalims bazę, kurios 
pagrindu jos galėtų mokytis iš kitų ir 
gerinti savo sveikatos priežiūros sistemas, 
remdamosi kitų patirtimi, atsižvelgdamos į 
nacionalinių aplinkybių, prieigos
gyventojų charakteristikų (senėjimo, 
mobilumo, migracijos, švietimo, socialinės 
ir ekonominės padėties bei kintančio darbo 
pasaulio ir pan.) svarbą. Pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas sveikatos priežiūros 
sistemų organizaciniams, finansiniams ir 
reglamentavimo aspektams (įvertinant , 
įvairių intervencijų išlaidas, našumą, 
teikiamą naudą, taip pat ir tų, kurios 
susijusios su ligonių saugumu), jų 
įgyvendinimui ir tam, kokią įtaką jie turi 
veiksmingumui, našumui ir nešališkumui. 
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į 
investavimo klausimus ir žmonių išteklius.

Pagrindimas

Sveikatos sistemos gali būti patobulintos jei mes mokytumėmės vieni iš kitų.

Reikėtų atsižvelgti į tai, ar paprasta visuomenės nariams naudotis sveikatos sistemomis.

Pakeitimas 58
I priedo skyriaus „Temos“ 1 dalies („Sveikata“) skirsnio „Veikla“ trečios antraštinės dalies 

(„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“) 3a įtrauka 
(nauja) 

– Tinkamas naujų technologijų ir terapija 
taikymas. Ilgalaikis saugumas ir plačiai 
taikomų naujų medicinos technologijų 
(taip pat įrangos) ir pažangiosios 
terapijos, ypač kurios užtikrina aukštą 
visuomenės sveikatos apsaugą, stebėjimas.

Pagrindimas

Atitinka pagrindų programą, speciali programa taip pat turėtų apimti tinkamą naujų 
technologijų ir terapija taikymą.

Pakeitimas 59
I priedo skyriaus „Temos“ 1 dalies („Sveikata“) skirsnio „Tarptautinis bendradarbiavimas“ 

pirma pastraipa
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Tarptautinis bendradarbiavimas yra 
sudėtinė šios temos dalis ir ypač svarbus 
sritims, susijusioms su visuotinėmis 
sveikatos problemomis, pavyzdžiui, 
atsparumu antibiotikams, ŽIV/AIDS, 
maliarija, tuberkulioze ir naujomis 
pandemijomis. Dėl to taip pat gali prireikti 
nustatyti tarptautinių iniciatyvų, pvz., 
Global HIV Vaccine Enterprise 
(tarptautinė iniciatyva, skirta sukurti 
vakciną nuo ŽIV) prioritetus. Konsolidavus 
ilgalaikę darnią Europos ir besivystančių 
šalių klinikinių mokslinių tyrimų 
partnerystę toliau bus teikiama parama 
Europos ir besivystančių šalių klinikinių 
bandymų partnerystei (EBŠKBP), 
atsižvelgiant į jos pasiekimus ir būsimus 
poreikius. EBŠKBP programa ir toliau bus 
iš esmės orientuota į pažangius klinikinius 
bandymus kuriant naujas vakcinas, 
mikrobicidus ir vaistus nuo minėtų trijų 
ligų Afrikoje į pietus nuo Sacharos.

Tarptautinis bendradarbiavimas 
daugiausia dėmesio turėtų skirti šioms 
dviems prioritetinėms sritims:
bendradarbiavimui su šalimis, kurios yra 
pažengusios specialiose bendro intereso 
srityse, visų pirma susijusiose su šia 
programa; ir bendradarbiavimui su 
besivystančiomis valstybėmis, susijusioms 
su visuotinėmis sveikatos problemomis, 
pavyzdžiui, atsparumu antibiotikams, 
ŽIV/AIDS, maliarija, tuberkulioze ir 
naujomis pandemijomis. Dėl to taip pat 
gali prireikti nustatyti tarptautinių 
iniciatyvų, pvz., Global HIV Vaccine 
Enterprise (tarptautinė iniciatyva, skirta 
sukurti vakciną nuo ŽIV) prioritetus. 
Išorės mokslininkų ir techniškai įvertinus, 
programos komitetui pateikus nuomonę ir
konsolidavus ilgalaikę darnią Europos ir 
besivystančių šalių klinikinių mokslinių 
tyrimų partnerystę toliau bus teikiama 
parama Europos ir besivystančių šalių 
klinikinių bandymų partnerystei 
(EBŠKBP), atsižvelgiant į jos pasiekimus 
ir būsimus poreikius. EBŠKBP programa ir 
toliau bus iš esmės orientuota į pažangius 
klinikinius bandymus kuriant naujas 
vakcinas, mikrobicidus ir vaistus nuo 
minėtų trijų ligų Afrikoje į pietus nuo 
Sacharos.

Pagrindimas

Taip pat reikia kruopščiai ir objektyviai vertinti mokslinį bendradarbiavimą, kuriuo remiamas 
vystymas; taigi komiteto nuomonė turėtų būti pargrįsta išorės moksliniu ir techniniu 
vertinimu.

Pakeitimas 60
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologija“) skirsnis 

„Tikslas“

Sukurti Europos žiniomis paremtą 
biologinę ekonomiką, sutelkiant mokslo, 
pramonės ir kitų suinteresuotųjų šalių 
pastangas išnaudoti naujas ir atsiveriančias 
mokslinių tyrimų galimybes, leidžiančias 
spręsti socialinius ir ekonominius 

Sukurti Europos žiniomis paremtą 
biologinę ekonomiką, sutelkiant mokslo, 
pramonės ir kitų suinteresuotųjų šalių 
pastangas išnaudoti naujas ir atsiveriančias 
mokslinių tyrimų galimybes, leidžiančias 
spręsti socialinius, aplinkos apsaugos ir 
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uždavinius: sveikesnio ir aukštesnės 
kokybės maisto paklausą, atsižvelgiant į
gyvūnų gerovę ir kaimo vietovių sąlygas;
darnią gamybą ir atsinaujinančių biologinių 
išteklių naudojimą, augančią epizootinių ir 
zoonozinių ligų ir su maistų susijusių 
sutrikimų riziką; pavojus žemės ūkio ir 
žuvininkystės gamybos ilgalaikiškumui ir 
saugumui, kylančius visų pirma dėl 
klimato kaitos.

ekonominius uždavinius: sveikesnio ir 
aukštesnės kokybės maisto paklausą, 
kaimo vietovių sąlygas, darnią gamybą ir 
atsinaujinančių biologinių išteklių 
naudojimą, augančią epizootinių ir 
zoonozinių ligų ir su maistu susijusių 
sutrikimų riziką, pavojus žemės ūkio, 
žuvininkystės ir gyvulininkystės gamybos 
ilgalaikiškumui ir saugumui, (taip pat 
grėsmę, kurią kelia klimato kaita) 
visuomet atsižvelgiant į gyvūnų gerovę ir 
kaimo vietovių sąlygas.

Pagrindimas

Šiame skyriuje numatyti tikslai turėtų taip pat apimti uždavinius, kuriais siekiama užtikrinti 
aplinkai žalos nedarančią, ekonominius ir socialinius reikalavimus atitinkančią gamybą.  
Straipsnyje reikia atskirti žemės ūkį ir žuvininkystę, kaip tai padaryta likusiame tekste, 
kadangi jiems taikomi atskiri metodai. 

Pakeitimas 61
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologija“) skirsnis 

„Metodas“, pirma pastraipa

Ši tema sutvirtins žinių bazę, užtikrins 
naujovių diegimą ir teiks politinę paramą 
kuriant ir plėtojant Europos žiniomis 
paremtą biologinę ekonomiką (ŽPBE). 
Moksliniai tyrimai bus sutelkti į darnų 
biologinių išteklių valdymą, gaminimą ir 
panaudojimą, visų pirma pasitelkus 
gyvosios gamtos mokslus ir 
biotechnologijas bei suartėjimą su kitomis 
technologijomis, siekiant, kad Europos 
žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros, 
maisto, sveikatos priežiūros, 
miškininkystės ir kita atitinkama pramonė 
gamintų naujus, ekologiškus ir 
konkurencingus produktus. Moksliniai 
tyrimai įneš svarbų indėlį įgyvendinant ir 
formuluojant ES politiką ir taisykles, taip 
pat jų metu bus išskirtinai nagrinėjama ar 
remiama: bendroji žemės ūkio politika, 
žemės ūkio ir prekybos klausimai, maisto 
saugos taisyklės, Bendrijos gyvūnų 
sveikatos politika, ligų kontrolės ir gerovės 
standartai, aplinka ir biologinė įvairovė, ES 

Ši tema siekiama sutvirtinti žinių bazę, 
užtikrins naujovių diegimą ir teiks politinę 
paramą kuriant ir plėtojant Europos 
žiniomis paremtą biologinę ekonomiką 
(ŽPBE). Moksliniai tyrimai bus sutelkti į 
darnų biologinių išteklių valdymą, 
gaminimą ir panaudojimą, pasitelkus 
Europos strategiją atitinkantį 
tarpdisciplininį mokslinių tyrimų metodą 
gyvosios gamtos mokslų ir biotechnologijų 
bei suartėjimo su kitomis technologijomis 
ir Europos strategiją atitinkantį 
tarpdisciplininį mokslinių tyrimų metodą, 
siekiant, kad Europos žemės ūkio, 
žuvininkystės (taip pat jūros produktų), 
akvakultūros, pašarų, maisto, sveikatos 
priežiūros, miškininkystės ir kita 
atitinkama pramonė gamintų sveikus, 
saugius, ekologiškus ir aukštos kokybės
konkurencingus produktus Moksliniai 
tyrimai įneš svarbų indėlį įgyvendinant ir 
formuluojant ES politiką ir taisykles, taip 
pat jų metu bus išskirtinai nagrinėjama ar 
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miškininkystės strategija, ir bendrosios 
žuvininkystės politika, kuria siekiama 
užtikrinti darnų žuvininkystės ir 
akvakultūros vystymąsi. Mokslinių tyrimų 
metu taip pat bus siekiama plėtoti naujus ir 
esamus rodiklius, padedančius analizuoti, 
plėtoti ir stebėti minėtas politikas.

tenkinami: vartotojų organoleptiniai, 
mitybos ir saugumo lūkesčiai, remiama
bendroji žemės ūkio politika,  žemės ūkio 
ir prekybos klausimai; maisto saugos 
taisyklės; Bendrijos gyvūnų sveikatos 
politika, ligų kontrolės ir gerovės 
standartai, aplinka ir biologinė įvairovė, 
žemės ūkio ir miškininkystės įvairovės 
išsaugojimas, ES miškininkystės strategija, 
ir bendrosios žuvininkystės politika, kuria 
siekiama užtikrinti darnų žuvininkystės ir 
akvakultūros vystymąsi. Mokslinių tyrimų 
metu taip pat bus siekiama plėtoti naujus ir 
esamus rodiklius, padedančius analizuoti, 
plėtoti ir stebėti minėtas politikas.

Pagrindimas

Numatant finansavimą ir priemones visų pirma reikėtų atsižvelgti į vartotojus siekiant 
patenkinti didėjančius visuomenės lūkesčius, susijusius su mitybos verte, maisto kokybe ir 
saugumu.

Pakeitimas 62
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologija“) skirsnis 

„Metodas“, antra pastraipa

Žemės ūkio maisto pramonės įmonės,
kurių 90 % sudaro MVĮ, gaus ypač daug 
naudos iš plačios mokslinių tyrimų veiklos, 
įskaitant kryptingo informacijos skleidimo 
ir technologijų perdavimo veiklą, visų 
pirma integruojant ir įsisavinant pažangias 
ekologiškai našias technologijas, metodiką 
ir procesus bei kuriant standartus. 
Tikimasi, kad įsisavintos aukštųjų 
biotechnologijų, nanotechnologijų ir IRT 
naujovės suteiks svarbios pagalbos augalų 
selekcijos, pagerintų kultūrų ir augalų 
apsaugos, pažangių aptikimo ir stebėjimo 
technologijų maisto saugai ir kokybei 
užtikrinti ir naujų pramoninių biologinių 
procesų srityse.

Žemės ūkio maisto pramonės įmonės, 
kurių 90 % sudaro MVĮ, dalyvaus ir gaus 
ypač daug naudos iš plačios mokslinių 
tyrimų veiklos, įskaitant kryptingo 
informacijos skleidimo ir technologijų 
perdavimo veiklą, visų pirma integruojant 
ir įsisavinant pažangias ekologiškai našias 
technologijas, metodiką ir procesus bei 
kuriant standartus. Mažiausiai 20 proc. šiai 
prioritetinei sričiai skirtų biudžeto lėšų 
bus skirta veiksmams, kuriais siekiama
skatinti MVĮ dalyvavimą. 

Bus skatinamas daugiadisciplininis ir 
tarpdisciplininis požiūris siekiant
užtikrinti, kad įsisavintos aukštųjų 
biotechnologijų, nanotechnologijų ir IRT 
naujovės suteiks svarbios pagalbos augalų 
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selekcijos, pagerintų kultūrų ir augalų 
apsaugos, pažangių aptikimo ir stebėjimo 
technologijų maisto saugai ir kokybei 
užtikrinti ir naujų pramoninių biologinių 
procesų srityse.

Be to, visa veikla, susijusi su šia 
prioritetine tema, bus įtraukta į 
informacijos ir mokslinės sklaidos veiklą.

Pagrindimas

Jei tikrai norima palengvinti MVĮ dalyvavimą šioje veikloje, turi būti nustatyta galima 
didžiausia iš biudžeto skiriama parama pagal šią prioritetinę veiklos sritį.

Pakeitimas 63
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologija“) skirsnio 

„Metodas“, antra a pastraipa (nauja)

Bus siekiama didžiausios sinergijos ir 
papildomumo su kitomis Bendrijos 
programomis ir veiksmais, ypač su tais, 
kurios priklauso bendroms žemės ūkio, 
žuvininkystės ir kaimo plėtros (pvz., 
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai) 
politikoms arba aplinkos apsaugos 
klausimams (pvz., LIFE+).

Pagrindimas

Pagal Septintąją pagrindų programą finansuojami veiksmai turi būti glaudžiai susiję su 
veikla, kuri remiama kitų programų siekiant užtikrinti jų papildomumą.

Pakeitimas 64
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“) skirsnio 

„Veikla“ pirmos antraštinės dalies („Darni biologinių išteklių, gaunamų iš žemės, miškų ir 
vandens aplinkos, gamyba ir valdymas“) antra įtrauka

Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, 
gerinant žuvininkystės vadybos mokslinę ir 
techninę bazę ir geriau suprantant įvairių 
sistemų (žemės ūkio ir miškininkystės, 

Padidintas darnumas ir konkurencingumas, 
mažinant poveikį aplinkai žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse, kuriant naujas 
technologijas, įrangą, stebėjimo sistemas, 
naujus augalus ir gamybos sistemas, 
gerinant žuvininkystės vadybos mokslinę ir 
techninę bazę ir geriau suprantant įvairių 
sistemų (žemės ūkio ir miškininkystės, 
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žuvininkystės ir akvakultūros) tarpusavio 
sąveiką, taikant bendros ekosistemos 
metodą. Iš žemės gaunamų biologinių 
išteklių srityje bus ypatingai 
akcentuojamos mažos sąnaudos ir 
ekologinės gamybos sistemos, pagerintas 
išteklių valdymas ir nauji pašarai, taip pat 
pagerintos sudėties nauji augalai (grūdinės 
kultūros ir medžiai), atsparumas stresui, 
maisto medžiagų panaudojimo 
veiksmingumas ir sandara. Tam padės 
biologinės saugos, sambūvio ir naujų 
augalų sistemų ir produktų atsekamumo 
moksliniai tyrimai. Augalų sveikata bus 
gerinama geriau perpratus ekologiją, 
kenkėjų biologiją, ligas ir kitus pavojus ir 
padedant kontroliuoti ligų protrūkius bei 
tobulinant ekologiškas kenkėjų kontrolės 
priemones ir technologijas. Biologinių 
išteklių, gaunamų iš vandenų aplinkos, 
srityje bus akcentuojamos esminės 
biologinės funkcijos, saugios ir aplinkai 
nekenksmingos auginamų rūšių gamybos 
sistemos ir pašarai, taip pat žuvininkystės 
biologija, mišrių žvejybos plotų dinamika, 
žuvininkystės veiklos ir jūros ekosistemos 
tarpusavio sąveika, ir laivuose įrengtos, 
regioninės bei daugiametės valdymo 
sistemos.

žuvininkystės ir akvakultūros) tarpusavio 
sąveiką, taikant bendros ekosistemos 
metodą. 

– Vietos ekosistemų (pavyzdžiui, 
Viduržemio jūros teritorijoje) 
išsaugojimas, biokontrolės veiksnių ir 
bioįvairovės ir metagenomikos 
mikrobiologinio lygmens vystymas. Iš 
žemės gaunamų biologinių išteklių srityje 
bus ypatingai akcentuojamos mažos 
sąnaudos ir ekologinės gamybos sistemos, 
kokybė, genetiškai modifikuotų 
organizmų  gamybos planai ir poveikis, 
bei darni, konkurencinga ir įvairialypis 
žemės ūkis ir miškininkystė. Taip pat bus 
skatinamas pagerintas išteklių valdymas ir 
nauji pašarai, taip pat pagerintos sudėties 
nauji augalai (grūdinės kultūros ir 
medžiai), atsparumas stresui, maisto 
medžiagų panaudojimo veiksmingumas ir 
sandara. Tam padės biologinės saugos, 
sambūvio ir naujų augalų sistemų ir 
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produktų atsekamumo moksliniai tyrimai. 

Augalų sveikata ir grūdinių kultūrų 
apsauga bus gerinama geriau perpratus 
ekologiją, kenkėjų biologiją, ligas, 
piktžoles ir kitus pavojus ir padedant 
kontroliuoti ligų protrūkius bei tobulinant 
ekologiškas kenkėjų ir piktžolių kontrolės 
priemones ir technologijas. Biologinių 
išteklių, gaunamų iš vandenų aplinkos,
srityje bus akcentuojamos esminės 
biologinės funkcijos, saugios ir aplinkai 
nekenksmingos auginamų rūšių gamybos 
sistemos ir pašarai, taip pat žuvininkystės 
biologija, mišrių žvejybos plotų dinamika, 
žuvininkystės veiklos ir jūros ekosistemos 
tarpusavio sąveika, ir laivuose įrengtos, 
regioninės bei daugiametės valdymo 
sistemos.

Pagrindimas

Už žemės ūkį atsakingi Komisijos darbuotojai pakartotinai nurodė, kad reikia remti ir didinti 
mūsų vietos produktų išsaugojimą siekiant juos pagerinti ir padaryti juos 
konkurencingesniais. Taip pat turėtu būti skatinamos aplinkos apsaugos priemonės, kurios 
kovoja su kenkiančių augalų, kenkėjų ir kt. bioinvazija.  

Pakeitimas 65
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“) skirsnio 

„Veikla“ pirmos antraštinės dalies („Darni biologinių išteklių, gaunamų iš žemės, miškų ir 
vandens aplinkos, gamyba ir valdymas“) trečia įtrauka

– Optimizuota gyvulininkystė ir gyvūnų 
gerovė žemės ūkio, žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriuose inter alia 
pritaikant genetikos žinias, naujus 
selekcijos metodus, geriau perprantant 
gyvūnų fiziologiją ir elgseną bei geriau 
suprantant, kaip kontroliuoti 
užkrečiamąsias gyvūnų ligas, įskaitant 
zoonozes. Pastarasis klausimas taip pat bus 
sprendžiamas kuriant stebėjimo, 
prevencijos ir kontrolės priemones, 
atliekant fundamentaliuosius ir 
taikomuosius vakcinų ir diagnostikos 
mokslinius tyrimus, tiriant žinomų ar naujų 
užkratų ekologiją ir kitus pavojus, įskaitant 

Optimizuota gyvulininkystė ir gyvūnų 
gerovė žemės ūkio, žuvininkystės ir 
akvakultūros sektoriuose inter alia 
pritaikant genetikos žinias, naujus 
selekcijos metodus, geriau perprantant 
gyvūnų fiziologiją ir elgseną bei geriau 
suprantant, kaip kontroliuoti 
užkrečiamąsias gyvūnų ligas, įskaitant 
zoonozes. Pastarasis klausimas taip pat bus 
sprendžiamas kuriant stebėjimo, 
prevencijos ir kontrolės priemones, 
atliekant fundamentaliuosius ir 
taikomuosius vakcinų ir diagnostikos 
mokslinius tyrimus, tiriant žinomų ar naujų 
užkratų ekologiją ir kitus pavojus, įskaitant 
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piktavališkus veiksmus ir įvairių 
ūkininkavimo sistemų ir klimato poveikį. 
Taip pat bus renkamos naujos žinios apie 
saugų gyvūnų atliekų šalinimą ir pagerintą 
šalutinių produktų tvarkymą.

piktavališkus veiksmus ir įvairių 
ūkininkavimo sistemų ir klimato poveikį. 
Taip pat bus renkamos naujos žinios apie 
saugų gyvūnų atliekų šalinimą ir pagerintą 
šalutinių produktų tvarkymą.

– Bus atsižvelgta į kitas maisto gamybos 
darnai ir saugai grėsmę keliančius 
veiksnius, pavyzdžiui, į galimą klimato 
kaitos poveikį gamybos eigai.

Pagrindimas

Kalbant apie zoonosės kontrolę, labai svarbu taikyti su protrūkių prevencija ir nustatytmu 
susijusius kriterijus bei antivirusų vystymo mechanizmus. Yra daug pagrindo specialioms 
priemonėms, skirtoms tirti patogeninių veiksniu vystymąsį ir elgseną. 

Pakeitimas 66
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“) skirsnio 

„Veikla“ trečios antraštinės dalies („Darni biologinių išteklių, gaunamų iš žemės, miškų ir 
vandens aplinkos, gamyba ir valdymas“) ketvirta įtrauka

– Rengti politiką formuojantiems 
asmenims ir kitiems subjektams reikalingas 
priemones, remiant atitinkamų strategijų, 
politikų ir teisės aktų įgyvendinimą ir ypač 
remiant Europos žiniomis paremtos 
biologinės ekonomikos (ŽPBE) kūrimą bei 
kaimo bei pakrantės zonų plėtros poreikius. 
Bendroji žuvininkystės politika bus 
remiama kuriant pritaikomus projektus, 
remiančius bendros ekosistemos metodą, 
taikomą išgaunant jūrų išteklius. 
Moksliniai tyrimai visose politikos srityse 
apims socialinius ir ekonominius tyrimus, 
lyginamuosius skirtingų ūkininkavimo 
sistemų tyrimus, rentabilių žuvininkystės 
vadybos sistemų, ne maistui skirtų gyvūnų 
auginimo, sąveikos su miškininkyste 
tyrimus ir kaimo bei pakrantės zonų 
pragyvenimo šaltinių gerinimo tyrimus.

– Rengti politiką formuojantiems 
asmenims ir kitiems subjektams reikalingas 
priemones, remiant atitinkamų strategijų, 
politikų ir teisės aktų įgyvendinimą ir ypač 
remiant Europos žiniomis paremtos 
biologinės ekonomikos (ŽPBE) kūrimą bei 
kaimo bei pakrantės zonų plėtros poreikius. 
Bendroji žuvininkystės politika bus 
remiama kuriant pritaikomus projektus, 
remiančius bendros ekosistemos metodą, 
taikomą išgaunant jūrų išteklius. 
Moksliniai tyrimai visose politikos srityse 
apims socialinius ir ekonominius, aplinkos 
ir etinius tyrimus, lyginamuosius skirtingų 
ūkininkavimo sistemų tyrimus, rentabilių 
žuvininkystės vadybos sistemų, ne maistui 
skirtų gyvūnų auginimo, sąveikos su 
miškininkyste tyrimus ir kaimo bei 
pakrantės zonų pragyvenimo šaltinių 
gerinimo tyrimus.

Pagrindimas

Etikos principai, kuriais vadovaujamasi kuriant gyvūnų gerovės politiką ir aplinkai žalos 
nedarančius žvejybos metodus, taip pat svarbūs akvakultūros ir žvejybos srityje.
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Pakeitimas 67
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“) skirsnio 

„Veikla“ antra antraštė „Nuo šakutės iki ūkio: maistas, sveikata ir gerovė“

„Nuo šakutės iki ūkio“: maistas, sveikata ir 
gerovė

(Šis pakeitimas neturi įtakos lietuviškam 
teksto variantui.)

Pagrindimas

(Šis pakeitimas neturi įtakos lietuviškam teksto variantui.)

Pakeitimas 68
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“) skirsnio 

„Veikla“ antros antraštinės dalies „Nuo šakutės iki ūkio: maistas, sveikata ir gerovė“ antra 
įtrauka

– Suprasti raciono veiksnius ir mitybos
įpročius, kaip vieną pagrindinių 
kontroliuojamų veiksnių, dėl kurių didėja 
ar mažėja su racionu susijusių ligų ir 
sutrikimų skaičius. Tam reikės plėtoti ir 
taikyti nutrigenomiką ir sistemų biologiją 
bei tirti mitybos, fiziologijos ir fiziologinių 
funkcijų tarpusavio sąveiką. Dėl to gali 
prireikti keisti perdirbtų maisto produktų 
receptus ir kurti naujus maisto produktus, 
dietinius maisto produktus bei produktus su 
pagerintomis maistinėmis ir sveikatai 
palankiomis savybėmis. Tai pat svarbu tirti 
tradicinius, vietos ir sezoninius maisto 
produktus ir racionus, akcentuojant tam 
tikrų maisto produktų ir racionų įtaką 
sveikatai, ir rengti bendras maisto 
rekomendacijas.

– Suprasti mitybos veiksnius ir įpročius, 
kaip pagrindinį su mityba susijusių ligų ir 
sutrikimų, taip pat (vaikų ir suaugusių) 
nutukimo ir alerginių susirgimų raidos ir 
atsiradimo kontroliuojamą veiksnį; su ligų 
prevencija susijusi mityba, įskaitant žinias 
apie sveikatingumą, maisto savybes ir 
sudėtį. Tam reikės plėtoti ir taikyti 
nutrigenomiką ir sistemų biologiją bei tirti 
mitybos, fiziologijos ir fiziologinių 
funkcijų tarpusavio sąveiką. Dėl to gali 
prireikti keisti perdirbtų maisto produktų 
receptus ir kurti naujus maisto produktus, 
dietinius maisto produktus bei produktus su 
pagerintomis maistinėmis ir sveikatai 
palankiomis savybėmis. Tai pat svarbu tirti 
tradicinius, vietos ir sezoninius maisto 
produktus ir racionus, akcentuojant tam 
tikrų maisto produktų ir racionų įtaką 
sveikatai, ir rengti bendras maisto 
rekomendacijas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į Septintosios pagrindų programos taikymo sritį įtraukiamos įvairios mitybos 
ir sveikos mitybos iniciatyvos, kurias Sąjunga propaguoja įgyvendindama kitas visuomenės 
sveikatos programas. 
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Pakeitimas 69
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“) skirsnio 

„Veikla“ antros antraštinės dalies „Nuo šakutės iki ūkio: maistas, sveikata ir gerovė“ trečia 
įtrauka

– Optimizuoti Europos maisto pramonės 
naujoves į tradicinius maisto gamybos 
procesus įtraukiant pažangias 
technologijas, svarbiausias perdirbimo 
technologijas maisto naudingumui 
padidinti, kuriant ir demonstruojant 
sudėtingus ir ekologiškai našius perdirbimo 
ir pakavimo procesus, pažangios kontrolės 
taikymus ir našesnį šalutinių produktų, 
atliekų ir energijos valdymą. Naujų 
mokslinių tyrimų metu taip pat bus 
sukurtos darnios ir naujoviškos gyvūnų 
šėrimo, įskaitant saugaus pašarų 
perdirbimo receptus, ir pašarų kokybės 
kontrolės technologijos.

– Optimizuoti Europos maisto pramonės 
naujoves į tradicinius maisto gamybos 
procesus įtraukiant pažangias 
technologijas, svarbiausias perdirbimo 
technologijas maisto naudingumui 
padidinti, plėtoti naujus ingredientus ir 
produktus, konservavimo metodus ir 
technologijas, organoleptinius maisto ir 
naujų maisto komponentų gamybos 
aspektus, kuriant ir demonstruojant 
sudėtingus ir ekologiškai našius perdirbimo 
ir pakavimo procesus, pažangios kontrolės 
taikymus ir našesnį šalutinių produktų, 
atliekų ir energijos valdymą. Naujų 
mokslinių tyrimų metu taip pat bus 
sukurtos darnios ir naujoviškos gyvūnų 
šėrimo, įskaitant saugaus pašarų 
perdirbimo receptus, ir pašarų kokybės 
kontrolės technologijos.

Pagrindimas

Nepakanka tik auginti ar gaminti naujus maisto produktus, būtinos ir kitos naujovės. Galima 
ir būtina tobulinti pagrindinių maisto produktų ir jų komponentų gamybą ir išrasti naujas 
formules. Taip pat reikėtų tęsti su gamybos procesu susijusių technologijų mokslinius tyrimus 
(siekiant rasti geresnių pakavimo ir sandėliavimo būdų ir pan.).   

Pakeitimas 70
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“) skirsnio 

„Veikla“ trečios antraštinės dalies („Gyvosios gamtos mokslai ir biotechnologijos 
ekologiškiems ne maisto produktams ir procesams“) pirma įtrauka

– Stiprinti žinių bazę ir kurti pažangias iš 
žemės ar jūros gaunamos biomasės 
gamybos technologijas, taikomas 
energetikoje ar pramonėje taikymams. Tam 
reikės tirti augalų, gyvūnų ir mikrobų 
genomiką ir metabolomiką siekiant 
pagerinti žaliavų ir biomasės pašarų 
produktyvumą ir sudėtį optimizuotam jų 
perdirbimui į aukštos pridėtinės vertės 
produktus, tuo pačiu metu tiriant natūralius 
ar patobulintus žemės ir vandenų 

– Stiprinti žinių bazę ir kurti pažangias iš 
žemės ar jūros gaunamos biomasės
gamybos technologijas, taikomas 
energetikoje ar pramonėje taikymams. Tam 
reikės tirti augalų, gyvūnų ir mikrobų 
genomiką ir metabolomiką siekiant 
pagerinti žaliavų ir biomasės pašarų 
produktyvumą ir sudėtį optimizuotam jų 
perdirbimui į aukštos pridėtinės vertės 
produktus, tuo pačiu metu tiriant natūralius 
ar patobulintus žemės ir vandenų 
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organizmus, kaip naujus šaltinius. Tam 
reikės atlikti visą ūkininkavimo būdų, 
biologinių produktų transportavimo, 
sandėliavimo ir pateikimo į rinką ciklo 
analizę. Atitinkamai bus nagrinėjamas 
pramoninių biotechnologijų taikymas 
visoje pasėlių grandinėje, siekiant suvokti 
visą biologinio perdirbimo metodo 
potencialą, įskaitant socialinius ir 
ekonominius, agronominius, ekologinius ir 
su vartotojais susijusius aspektus. Tam 
padės geresnis augalų ir mikrobų 
metabolizmo ląstelių ir poląsteliniu 
lygmeniu supratimas ir kontrolė gaminant 
vertingas prekes, pasitelkus didesnę išeigą, 
kokybę ir perdirbtų produktų švarumą 
užtikrinančius biologinius procesus, 
įskaitant biologinės katalizės proceso 
schemą. Be to, bus taikomos ar sukurtos 
naujų ar pagerintų aukštos kokybės, 
aukštos pridėtinės vertės ir atnaujinamų 
miško produktų ir procesų 
biotechnologijos, siekiant padidinti miško 
ir miško produkcijos, įskaitant medienos ir 
atsinaujinančios bioenergijos atsargas, 
tvarumą. Galiausiai bus nagrinėjamos 
biotechnologijų galimybės aptikti ir stebėti 
taršą, užkirsti jai kelią, kovoti su ja ir ją 
šalinti, akcentuojant ekonominės atliekų ir 
šalutinių produktų vertės maksimizavimą 
pasitelkus naujus biologinius procesus, 
pavieniui ar derinant juos su augalų 
sistemomis ir (arba) cheminiais 
katalizatoriais.

organizmus, kaip naujus šaltinius. Tam 
reikės atlikti visą ūkininkavimo būdų, 
biologinių produktų transportavimo, 
sandėliavimo ir pateikimo į rinką ciklo 
analizę. Atitinkamai bus nagrinėjamas 
pramoninių biotechnologijų taikymas 
visoje pasėlių grandinėje, siekiant suvokti 
visą biologinio perdirbimo metodo 
potencialą (pavyzdžiui, žaliųjų cheminių 
medžiagų), įskaitant socialinius ir 
ekonominius, agronominius, ekologinius ir 
su vartotojais susijusius aspektus. Tam 
padės geresnis augalų ir mikrobų 
metabolizmo ląstelių ir poląsteliniu 
lygmeniu supratimas ir kontrolė gaminant 
vertingas prekes, pasitelkus didesnę išeigą, 
kokybę ir perdirbtų produktų švarumą 
užtikrinančius biologinius procesus, 
įskaitant biologinės katalizės proceso 
schemą. 

Bus taikomos ar sukurtos naujų ar 
pagerintų aukštos kokybės, aukštos 
pridėtinės vertės ir atnaujinamų miško 
produktų ir procesų biotechnologijos, 
siekiant padidinti miško ir miško 
produkcijos, įskaitant medienos ir 
atsinaujinančios bioenergijos atsargas, 
tvarumą. 
– Galiausiai bus nagrinėjamos 
biotechnologijų galimybės aptikti ir stebėti 
taršą, užkirsti jai kelią, kovoti su ja ir ją 
šalinti, akcentuojant ekonominės atliekų ir 
šalutinių produktų vertės maksimizavimą 
pasitelkus naujus biologinius procesus, 
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pavieniui ar derinant juos su augalų 
sistemomis ir (arba) cheminiais 
katalizatoriais.

– Be to, bus atsižvelgiama į veiksmus, 
padedančius išsaugoti gamtinį paveldą ir 
išskirtinio kraštovaizdžio vietas, kurios 
aiškiai padeda stiprinti tvarų ir aplinkai 
žalos nedarantį kaimo turizmą.  

Pagrindimas

Devintajame dešimtmetyje Amerikos cheminių medžiagų draugija parengė „žaliųjų cheminių 
medžiagų“ (arba kitaip vadinamų – tvariųjų cheminių medžiagų) koncepciją, atsižvelgdama į 
produktų dizainą, kūrimą ir naudojimą bei procesus, mažinančius arba naikinančius žmogaus 
sveikatai ar aplinkai kenksmingų medžiagų naudojimą ar gamybą. Reikėtų deramai atsižvelgti 
į šią koncepciją, ypač siekiant įgyvendinti naujus ES uždavinius biokuro ir bioenergijos 
šaltinių srityje.

Kadangi gamtinio paveldo potencialas didžiulis tiek ekonomine, tiek tvariojo vystymosi 
prasme, būtina įtraukti jo išsaugojimo veiklą.

Pakeitimas 71
I priedo skyriaus „Temos“ 2 dalies („Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“) skirsnio 

„Tarptautinis bendradarbiavimas“ pirma pastraipa 

Tarptautinis bendradarbiavimas yra 
prioritetinis maisto, žemės ūkio ir 
biotechnologijų mokslinių tyrimų aspektas, 
todėl jis bus ypač skatinamas visoje srityje. 
Bus remiami besivystančias šalis ypač 
dominantys moksliniai tyrimai, 
atsižvelgiant į tūkstantmečio plėtros tikslus 
ir jau atliekamą veiklą. Bus imtasi 
specialios veiklos skatinant 
bendradarbiavimą su prioritetiniais 
regionais ir šalimis partneriais, ypač tais, 
kurie dalyvauja dviejų regionų dialoguose 
ir dvišaliuose mokslo ir technologijų 
susitarimuose, taip pat su kaimyninėmis 
šalimis ir sparčiai augančios ekonomikos 
bei besivystančiomis šalimis.

Tarptautinis bendradarbiavimas yra 
prioritetinis maisto, žemės ūkio ir 
biotechnologijų mokslinių tyrimų aspektas, 
todėl jis bus ypač skatinamas visoje srityje. 
Bus remiami besivystančioms šalims ypač 
svarbūs moksliniai tyrimai, atsižvelgiant į 
tūkstantmečio plėtros tikslus ir jau 
atliekamą veiklą (pavyzdžiui, tinklai, skirti 
tobulinti vandens ir dirvožemio valdymą). 
Bus imtasi specialios veiklos skatinant 
bendradarbiavimą su prioritetiniais 
regionais ir šalimis partneriais, ypač tais, 
kurie dalyvauja dviejų regionų dialoguose 
ir dvišaliuose mokslo ir technologijų 
susitarimuose, taip pat su kaimyninėmis 
šalimis ir sparčiai augančios ekonomikos 
bei besivystančiomis šalimis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šioje pastraipoje minimą solidarumą ir vystomąjį bendradarbiavimą, reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu skleisti mūsų sukauptas žinias ir technologijas dirvožemio ir 
vandens išteklių valdymo srityje.
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Pakeitimas 72
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnis „Tikslas“

Padidinti Europos pramonės 
konkurencingumą ir suteikti Europai 
galimybę valdyti ir formuoti būsimą 
informacijos ir ryšių technologijų (IRT) 
raidą taip, kad būtų tenkinami jos 
visuomenės ir ekonomikos poreikiai. 
Veikla sustiprins Europos mokslo ir 
technologijų bazę ir užtikrins jos pasaulinį 
pirmavimą IRT srityje, padės valdyti ir 
skatinti inovacijas, pasitelkus IRT, ir 
užtikrins, kad IRT pažanga būtų greitai 
paverčiama nauda Europos piliečiams, 
verslo ir pramonės įmonėms bei valdžios 
institucijoms.

Padidinti Europos pramonės 
konkurencingumą ir suteikti Europai 
galimybę valdyti ir formuoti būsimą 
informacijos ir ryšių technologijų (IRT) 
raidą taip, kad būtų tenkinami jos 
visuomenės ir ekonomikos poreikiai. 
Veikla sustiprins Europos mokslo ir 
technologijų bazę ir užtikrins jos pasaulinį 
pirmavimą IRT srityje, padės valdyti ir 
skatinti inovacijas, pasitelkus IRT, ir 
užtikrins, kad IRT pažanga būtų greitai 
paverčiama nauda Europos piliečiams, 
verslo ir pramonės įmonėms bei valdžios 
institucijoms. Vykdant šią veiklą visų 
pirma bus siekiama mažinti skaitmeninę 
prarają ir informacinę atskirtį.

Pagrindimas

Kuriama žinių visuomenė ir ekonomika turės, be kita ko, stengtis sumažinti skaitmeninę 
prarają. Valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad informacinės visuomenės raida nekelia 
skaitmeninės prarajos pavojaus. Įvairios ES priemonės ir programos turi padėti siekti šio 
tikslo, todėl vienas iš prioritetinių tikslų, susijusių su Septintąja pagrindų programa, turi būti 
sumažinti skaitmeninę prarają.

Pakeitimas 73
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Įžanga“ 

pirma pastraipa 

Informacijos ir ryšių technologijoms (IRT) 
tenka išskirtinis ir nusistovėjęs vaidmuo 
skatinant inovacijas, kūrybingumą ir visų 
pramonės ir paslaugų sektorių 
konkurencingumą. Jų svarba esminė 
sprendžiant pagrindinius socialinius 
uždavinius ir modernizuojant viešąsias 
paslaugas, jos yra pažangos visuose 
mokslo ir technologijų srityse pagrindas. 
Todėl Europa turi valdyti ir formuoti 
būsimą IRT raidą ir užtikrinti, kad IRT 
paremtos paslaugos ir produktai būtų 
pritaikomi ir naudojami teikiant kuo 

Informacijos ir ryšių technologijoms (IRT) 
tenka išskirtinis ir nusistovėjęs vaidmuo 
skatinant inovacijas, kūrybingumą ir visų 
pramonės ir paslaugų sektorių 
konkurencingumą. Jų svarba esminė 
sprendžiant pagrindinius socialinius 
uždavinius ir modernizuojant viešąsias 
paslaugas, jos yra pažangos visuose 
mokslo ir technologijų srityse pagrindas. 
Todėl Europa turi valdyti ir formuoti 
būsimą IRT raidą ir užtikrinti, kad IRT 
paremtos paslaugos ir produktai būtų 
pritaikomi ir naudojami teikiant kuo 
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didesnę naudą piliečiams ir verslo 
įmonėms.

didesnę naudą piliečiams ir verslo 
įmonėms. Tuo pačiu reikėtų atkreipti 
dėmesį į tai, kad IRT gali padėti plėtoti 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, 
suteikdamos visiems asmenims ir 
įmonėms galimybę naudotis informacinės 
visuomenės privilegijomis nesvarbu, kokia 
jų buvimo vieta, lytis ar socialinės ir 
ekonominės aplinkybės. Todėl vienas iš 
IRT srityje atliekamų mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros prioritetinių tikslų 
turėtų būti sumažinti skaitmeninę prarają 
ir informacinę atskirtį. 

Pagrindimas

IRT yra itin naudinga socialinės ir teritorinės sanglaudos skatinimo priemonė, tačiau jos taip 
pat gali sąlygoti tai, kad tam tikros bendruomenės ir įmonės bus atskirtos nuo žinių 
visuomenės. Taigi informacinės visuomenės plėtra neturėtų sąlygoti skaitmeninės prarajos 
atsivėrimo ir technologijų raida turėtų būti itin svarbi nustatant būdus, kaip užkirsti kelią 
informacinei atskirčiai, nesvarbu, kokios susijusių asmenų aplinkybės.  

Pakeitimas 74
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Įžanga“

ketvirta pastraipa 

IRT temoje pirmenybė suteikiama 
strateginiams moksliniams svarbiausių 
technologijų tyrimams, užtikrinamas 
visaapimantis technologijų integravimas ir 
žinios bei priemonės patiems įvairiausiems 
naujoviškiems IRT taikymams. Tokia 
veikla turės įtakos pramonės ir 
technologijų pažangai IRT sektoriuje ir 
padidins svarbių sektorių, kuriuose plačiai 
taikomos IRT, konkurencinį pranašumą, 
kadangi dėl jos bus sukurta naujoviškų 
didelės vertės IRT paremtų produktų ir 
paslaugų bei pagerinti verslo ir 
administravimo organizaciniai procesai. 
Pagal šią temą bus remiamos ir kitos 
Europos Sąjungos politikos sritys 
visuomenės ir socialiniams poreikiams 
tenkinti pasitelkus IRT.

IRT temoje pirmenybė suteikiama 
strateginiams moksliniams svarbiausių 
technologijų tyrimams, užtikrinamas 
visiškas IRT integravimas ir žinios bei 
priemonės patiems įvairiausiems 
naujoviškiems IRT taikymams. Tokia 
veikla turės įtakos pramonės ir 
technologijų pažangai IRT sektoriuje ir 
padidins svarbių sektorių, kuriuose plačiai 
taikomos IRT, konkurencinį pranašumą, 
kadangi dėl jos bus sukurta naujoviškų 
didelės vertės IRT paremtų produktų ir 
paslaugų bei pagerinti verslo ir 
administravimo organizaciniai procesai. 
Pagal šią temą bus remiamos ir kitos 
Europos Sąjungos politikos sritys 
visuomenės ir socialiniams poreikiams 
tenkinti pasitelkus IRT.
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Pagrindimas

Teksto patikslinimas: formuluotė „visiškas IRT integravimas“ aiškesnė.

Pakeitimas 75
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Įžanga“ 

ketvirta a pastraipa (nauja)

Geriau pritaikyt IRT prie asmenų ir 
organizacijų poreikių reiškia slėpti jų 
kompleksiškumą siekiant padaryti jas 
nesudėtingas ir prieinamas bei 
palengvinti saugių ir patikimų 
technologijų ir paslaugų taikymą.   

Pagrindimas

Visuomet reikia atsižvelgti į naudotojo poreikius, todėl reikėtų pabrėžti, kad būtina siekti 
paprastesnės, lengviau prieinamos ir geriau jų poreikius atitinkančios sąveikos su 
naudotojais.

Pakeitimas 76
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Įžanga“ 

penkta pastraipa 

Veikla apims bendradarbiavimą ir darbą 
tinkle, paramą bendroms technologijų 
iniciatyvoms, įskaitant rinktinius mokslinių 
tyrimų nanoelektronikos technologijų ir 
įterptųjų skaičiavimo sistemų srityse 
aspektus, bei nacionalinių programų 
koordinavimo iniciatyvas, įskaitant 
aplinkos padedamo gyvenimo sritį. Veiklos 
prioritetams bus priskirta problematika, 
nagrinėjama, be kitų šaltinių, remiantis ir 
Europos technologijų platformų darbu. 
Taip pat bus plėtojamas bendradarbiavimas 
pagal temas su kitomis specialiosiomis 
programomis.

Veikla apims bendradarbiavimą ir darbą 
tinkle, paramą bendroms technologijų 
iniciatyvoms, įskaitant rinktinius mokslinių 
tyrimų nanoelektronikos technologijų ir 
įterptųjų skaičiavimo sistemų srityse 
aspektus, bei nacionalinių programų 
koordinavimo iniciatyvas, įskaitant 
aplinkos padedamo gyvenimo sritį. Veiklos 
prioritetams bus priskirta problematika, 
nagrinėjama, be kitų šaltinių, remiantis ir 
Europos technologijų platformų darbu. 
Taip pat bus plėtojamas bendradarbiavimas 
pagal temas su kitomis specialiosiomis 
programomis. Siekiant kuo didesnės 
sinergijos ir papildomumo veikla bus 
derinama su kitomis Bendrijos 
programomis ir iniciatyvomis, ypač su 
struktūriniais fondais, konkurencingumo 
ir naujovių programa, i-2010 iniciatyva ir 
su IRT susijusiomis nacionalinėmis ir 
regioninėmis valstybių narių 
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programomis. 

Pagrindimas

Siekiant apjungti pastangas užuot jas dubliavus, visos programos (nesvarbu, ar jos 
įgyvendinamos Bendrijos, ar valstybės narės lygmenimis) turi būti tinkamai koordinuojamos.

Pakeitimas 77
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Įžanga“ 

šešta pastraipa 

Iš esmės yra svarbus mažų ir vidutinių 
įmonių bei kitų mažų subjektų 
dalyvavimas šioje veikloje, atsižvelgiant į 
jų vaidmenį skatinant inovacijas. Jų 
vaidmuo gyvybiškai svarbus kuriant ir 
puoselėjant naujas IRT ir jų taikymo 
vizijas ir paverčiant jas vertingomis verslo 
priemonėmis.

IRT srityje veikia labai daug mažų ir 
vidutinių įmonių, todėl išskirtinis dėmesys 
bus teikiamas joms ir jų dalyvavimui 
atliekant mokslinius tyrimus, taikomoji 
veikla ir naujovės bus skatinamos bent 20 
% biudžeto lėšų skiriant šiai prioritetinei 
programai.

Siekiant šio tikslo MVĮ dalyvavimas bus 
palengvintas jas sutelkiant į grupeles 
projektams vykdyti ir technologijų 
platformas; reikės užtikrinti minimalų 
biudžetą. 

Pagrindimas

Visiems gerai žinomi sunkumai, su kuriais susiduria MVĮ atlikdamos mokslinius tyrimus, 
plėtodamos technologijas ir kurdamos naujoves. Skatinti MVĮ įsitraukti į šią veiklą reikia 
telkiant jų grupeles. Kad tokios priemonės būtų veiksmingos, reikia garantuoti minimalų 
biudžetą.

Pakeitimas 78
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Įžanga“ 

šešta a pastraipa (nauja)

Išskirtinis dėmesys bus skiriamas IRT 
mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai ir 
plačiosios visuomenės mokslinio 
sąmoningumo skatinimui siekiant 
visuomenę geriau supažindinti su mokslu 
ir technologijomis.

Pagrindimas

Labai svarbu plačiąją visuomenę kuo geriau informuoti apie IRT mokslinių tyrimų rezultatus, 
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kad ji geriau susipažintų su mokslinėmis žiniomis ir geriau suvoktų su IRT susijusios mokslo 
pažangos svarbą ir naudą.  

Pakeitimas 79
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Įžanga“ 

šešta b pastraipa (nauja)

Ryšių saugumas: nauji programinę 
kriptografiją papildysiantys informacijos 
kodavimo metodai. Bevielių, palydovinių 
ir optinių sistemų techninės šifravimo 
įrangos sistemų raida ir vertinimas. 
Kompaktiškų ir patvarių kodavimo 
įrenginių kūrimas. Pasiekiamo saugumo 
lygio nustatymas. Kintančios nešančiosios 
srovės (chaotiškų bangų) naudojimas 
siekiant padidint ryšio saugumą. Šios 
technologijos veiksmingumo ir jos 
panaudojimo esamuose ryšių tinkluose 
vertinimas. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES socialinę struktūrą būtina nustatyti ryšių tinklų saugumą. Reikia ieškoti 
įprastų programinių šifravimo metodų alternatyvų. Informacijos šifravimo įranga būtų ne tik 
alternatyva, bet ir naujas būdas. ES pirmauja šioje mokslinių tyrimų srityje.

Pakeitimas 80
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 

pirmos antraštinės dalies („IRT technologijų ramsčiai“) antra įtrauka

– Visur esantys ir neribotų pajėgumų 
ryšių tinklai: rentabilios mobilaus ryšio ir 
plačiajuosčių tinklų technologijos ir 
sistemos, įskaitant antžeminius ir 
palydovinius tinklus, įvairių fiksuoto, 
mobilaus, bevielio ryšio ir transliavimo 
tinklų, aprėpiančių nuo asmeninės zonos 
iki regiono ir viso pasaulio, susiliejimas, 
laidinių ir bevielių ryšių paslaugų ir 
taikymų tarpusavio sąveika, tinklo išteklių 
valdymas, paslaugų perkonfigūravimo 
galimybė, pavienių pažangių multimedijos 
įrenginių kompleksinis prijungimas prie 
tinklo, davikliai ir mikroschemos. 

– Visur esantys ir didelių pajėgumų 
ryšių tinklai: (išbraukta) mobilaus ryšio ir 
plačiajuosčių tinklų technologijos ir 
sistemos, įskaitant antžeminius ir 
palydovinius tinklus, įvairių fiksuoto, 
mobilaus, bevielio ryšio ir transliavimo 
tinklų ir paslaugų, aprėpiančių nuo 
asmeninės zonos iki regiono ir viso 
pasaulio, susiliejimas, laidinių ir bevielių 
ryšių paslaugų ir taikymų tarpusavio 
sąveika, tinklo išteklių valdymas (įskaitant 
paslaugų veiksmingumą ir kokybę), 
paslaugų perkonfigūravimo galimybė, 
pavienių pažangių multimedijos įrenginių 
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kompleksinis prijungimas prie tinklo, 
davikliai ir mikroschemos. 

Pagrindimas

Konvergencijos kriterijus reikėtų taikyti ne tik tinklams, bet ir paslaugoms, kadangi plačioji 
visuomenė pageidauja, kad paslaugos būtų teikiamos nepriklausomai nuo to, kokia 
infrastruktūra naudojama. 

Tinklo išteklių valdymo srityje ypač svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi paslaugų kokybės 
politikos, kai tinklas lengvai perkraunamas.   

Veiksmingumas pageidautinas bet kokiu atveju, todėl visuomet reikia jo siekti.

Pakeitimas 81
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 

pirmos antraštinės dalies („IRT technologijų ramsčiai“) trečia įtrauka

– Įterptosios sistemos, skaičiavimas ir 
kontrolė: galingesnės, saugesnės, labiau 
paskirstytos, patikimesnės ir našesnės 
aparatinės ir programinės įrangos sistemos, 
pajėgiančios suvokti savo aplinką, ją 
kontroliuoti ir prie jos prisitaikyti, 
optimizuodamos išteklių panaudojimą, 
sistemų modeliavimo, projektavimo ir 
inžinerijos metodai ir priemonės 
sudėtingoms sistemoms įvaldyti, atvira 
surenkamų dalių konstrukcija ir nuo 
mastelio nepriklausomos platformos, 
tarpinė įranga ir paskirstytos operacinės 
sistemos, užtikrinančios iš tiesų sklandžiai 
bendradarbiaujančią ir aplinkinę erdvę 
suvokiančią aplinką jutimo, sužadinimo, 
skaičiavimo, pranešimo, saugojimo ir 
paslaugų teikimo funkcijoms, skaičiavimo 
įrenginių konstrukcijos su 
heterogeninėmis, tinklinėmis ir 
perkonfigūruojamomis sudėtinėmis 
dalimis, įskaitant kompiliavimą, 
programavimą ir paramą eksploatacijos 
laikotarpiu, didelio masto, paskirstytų, 
neapibrėžtų sistemų kontrolė.

– Įterptosios sistemos, skaičiavimas ir 
kontrolė: galingesnės, saugesnės, labiau 
paskirstytos, patikimesnės ir našesnės 
aparatinės ir programinės įrangos sistemos, 
pajėgiančios suvokti savo aplinką, ją 
kontroliuoti ir prie jos prisitaikyti, 
optimizuodamos išteklių panaudojimą, 
sistemų modeliavimo, projektavimo ir 
inžinerijos metodai ir priemonės 
sudėtingoms sistemoms įvaldyti, atvira 
surenkamų dalių konstrukcija ir nuo 
mastelio nepriklausomos platformos, 
tarpinė įranga ir paskirstytos operacinės 
sistemos, užtikrinančios iš tiesų sklandžiai 
bendradarbiaujančią ir aplinkinę erdvę 
suvokiančią aplinką jutimo, sužadinimo, 
skaičiavimo, pranešimo, saugojimo ir 
paslaugų teikimo funkcijoms, skaičiavimo 
įrenginių konstrukcijos su 
heterogeninėmis, tinklinėmis ir 
perkonfigūruojamomis sudėtinėmis 
dalimis, įskaitant kompiliavimą, 
programavimą ir paramą eksploatacijos 
laikotarpiu, didelio masto, paskirstytų, 
neapibrėžtų sistemų, kurias kuriant 
atsižvelgiama į tvirtinimą, sertifikavimą, 
technologijos tikrinimą ir paramą 
standartizacijai, kontrolė.
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Pagrindimas

Pirmoje pastraipoje padarytas pakeitimas teksto variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Būtina remti IRT standartizaciją, kadangi be jos neįmanoma pasiekti IRT rentabilumą 
sąlygojančios reikiamo masto ekonomikos.  

Pakeitimas 82
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 

pirmos antraštinės dalies („IRT technologijų ramsčiai“) trečia įtrauka

– Programinė įranga, tinkleliai, saugumas 
ir patikimumas: technologijos, priemonės ir 
metodai dinamiškai ir patikimai 
programinei įrangai, konstrukcijoms ir 
tarpinės įrangos sistemoms, kuriomis 
paremtos daug žinių reikalaujančios 
paslaugos, įskaitant jų, kaip komunalinių 
paslaugų teikimą, į paslaugas orientuotos, 
sąveikaujančios ir nuo mastelio 
nepriklausomos infrastruktūros, išteklių, 
tinklo operacinių sistemų virtualizavimas 
tinkleliuose, atviros platformos ir 
bendradarbiavimo metodai kuriant 
programinę įrangą, paslaugas ir sistemas, 
surinkimo priemonės, naujos sudėtingų 
sistemų elgsenos įsisavinimas, didelio 
masto paskirstytų ir tarpusavyje sujungtų 
sistemų ir paslaugų patikimumo ir 
lankstumo gerinimas, saugios ir patikimos 
sistemos ir paslaugos, įskaitant privatumą 
saugančios prieigos kontrolės ir 
autentikavimo, dinamiško saugumo ir 
pasitikėjimo politikas, patikimumo ir 
pasitikėjimo metamodelius.

– Programinė įranga, tinkleliai, paslaugų 
paskirstymo konstrukcija, saugumas ir 
patikimumas: technologijos, kokybiškos 
dinamiškos ir patikimos programinės 
įrangos vystymo ir tvirtinimo priemonės ir 
metodai, kokybiškos paskirstymo 
paslaugos ir technologijos, vystymo ir 
tvirtinimo priemonės ir metodai, 
konstrukcijos ir tarpinės įrangos sistemos, 
kuriomis paremtos daug žinių 
reikalaujančios paslaugos, įskaitant jų, kaip 
komunalinių paslaugų teikimą, į paslaugas 
orientuotos, sąveikaujančios ir nuo 
mastelio nepriklausomos infrastruktūros, 
išteklių, tinklo operacinių sistemų 
virtualizavimas tinkleliuose, atviros 
platformos ir bendradarbiavimo metodai 
kuriant programinę įrangą, paslaugas ir 
sistemas, surinkimo priemonės, naujos 
sudėtingų sistemų elgsenos įsisavinimas, 
didelio masto paskirstytų ir tarpusavyje 
sujungtų sistemų ir paslaugų patikimumo ir 
lankstumo gerinimas, saugios ir patikimos 
sistemos ir paslaugos, įskaitant privatumą 
saugančios prieigos kontrolės ir 
autentikavimo, dinamiško saugumo ir 
pasitikėjimo politikas, patikimumo ir 
pasitikėjimo metamodelius; programinės 
įrangos modelių diegimas pramonėje.

Pagrindimas

Programavimo inžinerijoje itin svarbu nustatyti informacinių technologijų plėtros kokybės 
vertinimo kriterijus, todėl į tai reikėtų atsižvelgti šioje mokslinių tyrimų srityje. 

Minėtų temų teorinis aspektas yra svarbus, tačiau jo perkėlimas į pramonę ne mažiau 
svarbesnis. 
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Pakeitimas 83
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 

pirmos antraštinės dalies („IRT technologijų ramsčiai“) penkta įtrauka

Žinios, pažinimo ir mokymosi sistemos:
žmonėms ir mašinoms skirti metodai ir 
būdai žinioms įgyti ir interpretuoti, pateikti 
ir personalizuoti, ieškoti ir surasti, dalytis ir 
siųsti, atpažįstant turinio semantinius 
sąryšius, dirbtinės sistemos, kurios 
suvokia, interpretuoja ir įvertina 
informaciją, ir kurios gali bendradarbiauti, 
veikti savarankiškai ir mokytis, teorijos ir 
eksperimentai, pranokstantys laipsnišką 
pažangą ir pasinaudojantys natūralaus 
pažinimo įžvalga, visų pirma mokymusi ir 
atmintimi, taip pat žmonėms skirtų 
mokymosi sistemų tobulinimo tikslams.

Žinios, pažinimo ir mokymosi sistemos: 
žmonėms ir mašinoms skirti metodai ir 
būdai žinioms įgyti ir interpretuoti, pateikti 
ir personalizuoti, ieškoti ir surasti, dalytis ir 
siųsti, atpažįstant turinio semantinius 
ryšius, paskirstant žinių valdymą;
dirbtinės sistemos, kurios suvokia, 
interpretuoja ir įvertina informaciją ir 
kurios gali bendradarbiauti, veikti 
savarankiškai ir mokytis, teorijos ir 
eksperimentai, pranokstantys laipsnišką 
pažangą ir pasinaudojantys natūralaus 
pažinimo įžvalga, visų pirma mokymusi ir 
atmintimi, taip pat žmonėms skirtų 
mokymosi sistemų tobulinimo tikslams.

Pagrindimas

Jeigu komunikacijos infrastruktūra gali būti skleidžiama, žinios turi būti valdomos taip pat, 
todėl tai reikėtų aiškiai paminėti šioje antraštinėje dalyje.

Pakeitimas 84
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 

pirmos antraštinės dalies („IRT technologijų ramsčiai“) šešta įtrauka

Imitavimas, vizualizavimas, sąveika ir 
mišrios realybės: modeliavimo, imitavimo, 
vizualizavimo, sąveikos, virtualios, 
papildytos ir mišrios realybės ir jų 
integravimo į aplinkas „nuo galinio taško 
iki galinio taško“ priemonės, produktų,
paslaugų ir skaitmeninės vaizdo ir garso 
terpės naujoviško projektavimo ir 
kūrybiškumo priemonės, natūralesnės, 
intuityvesnės ir lengviau naudojamos 
sąsajos bei nauji sąveikos su 
technologijomis, mašinomis, įrengimais ir 
kitais įrankiais būdai, daugiakalbės ir 
automatinės mašininio vertimo sistemos.

Imitavimas, vizualizavimas, sąveika ir 
mišrios realybės: modeliavimo, imitavimo, 
vizualizavimo, sąveikos, virtualios, 
papildytos ir mišrios realybės ir jų 
integravimo į aplinkas „nuo galinio taško 
iki galinio taško“ priemonės, produktų, 
paslaugų ir skaitmeninės vaizdo ir garso 
terpės naujoviško projektavimo ir 
kūrybiškumo priemonės, natūralesnės, 
intuityvesnės ir lengviau naudojamos 
sąsajos bei nauji sąveikos su 
technologijomis naudojant natūralią 
kalbą , mašinomis, įrengimais ir kitais 
įrankiais būdai, daugiakalbės ir 
automatinės mašininio vertimo sistemos.



PR\613357LT.doc 61/120 PE 368.072v03-00

LT

Pagrindimas

Šnekamoji kalba turėtų būti natūraliausia naudotojų sistemų sąveikos priemonė. Tai turėtų 
būti aiškiai paminėta siekiant pabrėžti mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių 
diegimo šioje srityje būtinybę. 

Pakeitimas 85
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 

antros antraštinės dalies („Technologijų integravimas“) antra įtrauka

– Namų aplinkos: namų, pastatų ir viešųjų 
erdvių ryšiai, stebėjimas, kontrolė ir 
pagalbinės sistemos, sklandi visų įrenginių 
sąveika ir naudojimas, atsižvelgiant į 
rentabilumą, įperkamumą ir naudojimo 
galimybes, naujos paslaugos ir naujos 
interaktyvaus skaitmeninio turinio ir 
paslaugų formos, galimybė naudotis 
informacija ir žinių valdymas.

Namų aplinkos: namų, pastatų ir viešųjų 
erdvių ryšiai, stebėjimas, kontrolė ir 
pagalbinės sistemos, sklandi visų įrenginių 
sąveika ir naudojimas, atsižvelgiant į 
rentabilumą, įperkamumą ir naudojimo 
galimybes, naujų paslaugų (įskaitant ir 
susijusias su pramogomis) ir naujos 
interaktyvaus skaitmeninio turinio ir 
paslaugų formos, galimybė naudotis 
informacija ir žinių valdymas.

Pagrindimas

Pirmoje pastraipoje padarytas pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Šioje srityje reikia paminėti ir pramoginį turinį turinčius aspektus. 

Pakeitimas 86
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 

trečios antraštinės dalies („Taikymų moksliniai tyrimai“) pirmos įtraukos pirma pastraipa

– sveikatos priežiūros sistemai: asmeninės 
nekrentančios į akis sistemos, suteikiančios 
piliečiams galimybę tvarkyti savo gerovę, 
pavyzdžiui, nešiojami ar implantuojami 
kontroliniai įtaisai ir autonominės geros 
sveikatos būklės palaikymo sistemos, nauji 
būdai, pvz., molekulinis vaizdų gavimas 
patobulintai prevencijai ir individualizuotai 
medicinai, žinių apie sveikatą atradimas ir 
taikymas klinikinėje praktikoje, organų 
funkcijų modeliavimas ir imitavimas, 
mikroskopiniai ir nanoskopiniai robotizuoti 
įrenginiai minimaliai invaziniams 
chirurginiams ir gydomiesiems taikymams.

– sveikatos priežiūros sistemai: asmeninės 
nekrentančios į akis sistemos, suteikiančios 
piliečiams galimybę tvarkyti savo gerovę, 
pavyzdžiui, nešiojami ar implantuojami 
kontroliniai įtaisai su komunikacinėmis 
galimybėmis ir autonominės geros 
sveikatos būklės palaikymo sistemos, nauji 
būdai, pvz., molekulinis vaizdų gavimas 
patobulintai prevencijai ir individualizuotai 
medicinai, žinių apie sveikatą atradimas ir 
taikymas klinikinėje praktikoje, organų 
funkcijų modeliavimas ir imitavimas, 
mikroskopiniai ir nanoskopiniai robotizuoti 
įrenginiai minimaliai invaziniams 
chirurginiams ir gydomiesiems taikymams; 
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lėtinėmis ligomis sergantiems ir vyresnio 
amžiaus žmonėms skirtos nuotolinės 
pagalbos ir stebėsenos technologijos.

Pagrindimas

Atliktų matavimų rezultatus reikės konfidencialiai nusiųsti į stebėsenos centrą, kur juos galės 
išnagrinėti specialistas. Taigi būtina tobulinti ciklą: moksliniai tyrimai, taikomoji veikla ir 
naujovių diegimas. 

Dėl gyventojų senėjimo reikia tirti ir plėtoti naujus būdus siekiant sumažinti ligoninėms 
tenkantį krūvį ir drauge pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę nesumažinant jų gaunamos 
pagalbos.

Pakeitimas 87
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 
trečios antraštinės dalies („Taikymų moksliniai tyrimai“) pirmos įtraukos pirma a pastraipa 

(nauja)

– žmonių gyvenimo kokybei: kokybiškesnė 
informacija apie mokslo žinias ir prieiga 
prie jų, prieiga prie svarbiausių viešųjų 
paslaugų (pvz., mokesčių sistemos ir kt.) ir 
dažnai naudojamų privačių paslaugų 
(laisvalaikio organizavimo, bankų ir kt.). 

Pagrindimas

IRT tiesiogiai veikia žmonių gyvenimo kokybę, nes suteikia galimybę geriau ir lengviau įgyti 
žinių ir gauti svarbiausias viešąsias paslaugas bei dažnai naudojamas privačias paslaugas ir 
taip palengvina naudojimąsi tokiomis paslaugomis ir suteikia galimybę lengviau gauti 
informaciją apie jas. 

Pakeitimas 88
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 

trečios antraštinės dalies („Taikymų moksliniai tyrimai“) pirmos įtraukos antra pastraipa

– valdžios institucijoms: IRT 
panaudojimas viešojo administravimo 
tarpdisciplininiam metodui kartu su 
organizaciniais pokyčiais ir naujais 
įgūdžiais, siekiant visiems teikti 
naujoviškas, į pilietį orientuotas paslaugas, 
pažangūs IRT paremti moksliniai tyrimai ir 

valdžios institucijoms: IRT panaudojimas 
viešojo administravimo tarpdisciplininiam 
metodui kartu su organizaciniais pokyčiais 
ir naujais įgūdžiais, siekiant visiems teikti 
naujoviškas, į pilietį orientuotas paslaugas, 
pažangūs IRT paremti moksliniai tyrimai ir 
sprendimai tobulinant demokratinius ir 
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sprendimai tobulinant demokratinius ir 
dalyvavimo procesus bei viešojo sektoriaus 
paslaugų našumą ir kokybę, sąveika su 
administracijos ir valdžios institucijomis ir 
tarp jų, taip pat parama teisėkūros ir 
politikos plėtros procesams visose 
demokratijos stadijose.

dalyvavimo procesus (įskaitant 
e. demokratiją) bei viešojo sektoriaus 
paslaugų našumą ir kokybę, sąveika su 
administracijos ir valdžios institucijomis ir 
tarp jų, taip pat parama teisėkūros ir 
politikos plėtros procesams visose 
demokratijos stadijose.

Pagrindimas

IRT galima ir reikia naudoti skatinant remti demokratiją.  Šioje srityje naudojant 
e. demokratijos sistemą palengvinamas ir aktyvinamas piliečių dalyvavimas, ja galima 
naudotis visur, galima greičiau surinkti duomenis ir keistis informacija, ir nereikia 
biurokratijos. 

Pakeitimas 89
(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi).

Pakeitimas 90
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 

trečios antraštinės dalies („Taikymų moksliniai tyrimai“) antros įtraukos antra pastraipa

– technologijomis patobulintos mokymosi 
sistemos, priemonės ir paslaugos, 
pritaikytos skirtingiems besimokantiesiems 
ir esant skirtingoms aplinkybėms, žmogaus 
mokymosi pamatiniai klausimai, kai 
procesas vyksta padedant IRT, žmonių 
sugebėjimų tapti aktyviais 
besimokančiaisiais tobulinimas.

technologijomis patobulintos mokymosi 
sistemos, priemonės ir paslaugos (įskaitant 
e. mokymąsi), pritaikytos skirtingiems 
besimokantiesiems ir esant skirtingoms 
aplinkybėms, susijusioms su Europos 
švietimo sistemų derinimu, žmogaus 
mokymosi pamatiniai klausimai, kai 
procesas vyksta padedant IRT, žmonių 
gebėjimų tapti aktyviais besimokančiaisiais 
tobulinimas; visą gyvenimą trunkantis 
mokymasis;

Pagrindimas

E. mokymas palengvina mokymosi procesą. Dėl mokymui pritaikytų IRT išnyksta tradicinių 
nuotolinio mokymo priemonių atstumo veiksnys, ryšio priemonėmis teikiama informacija 
mažiau vėluoja (nesvarbu, kur būtų dalyviai) ir, be visa kita, ugdomi studentų kompiuteriniai 
gebėjimai. 

Visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra būtinas, jei norima neatsilikti nuo IRT srityje ypač 
sparčių technologinių pokyčių. 
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Pakeitimas 91
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 

trečios antraštinės dalies („Taikymų moksliniai tyrimai“) trečios įtraukos pirma pastraipa

– dinamiškos, į tinklus orientuotos verslo 
sistemos produktams ir paslaugoms kurti ir 
teikti, pažangių objektų decentralizuota 
kontrolė ir valdymas, skaitmeninės verslo 
ekosistemos, visų pirma programinės 
įrangos sprendimai, pritaikomi mažų ir 
vidutinių organizacijų poreikiams, bendro 
darbo paslaugos paskirstytoms darbo 
vietoms, padidintas grupinis dalyvavimas, 
grupės valdymas ir dalijimasis parama.

– dinamiškos, į tinklus orientuotos verslo 
sistemos produktams ir paslaugoms kurti ir 
teikti, pažangių objektų decentralizuota 
kontrolė ir valdymas, skaitmeninės verslo
ekosistemos, visų pirma programinės 
įrangos sprendimai, pritaikomi mažų ir 
vidutinių organizacijų poreikiams, bendro 
darbo paslaugos, kurias teikiant 
atsižvelgiama į paskirstytas darbo vietas, 
padidintas grupinis dalyvavimas, grupės 
valdymas ir dalijimasis parama.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tekstą padaryti aiškesnį.

Pakeitimas 92
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio „Veikla“ 
trečios antraštinės dalies („Taikymų moksliniai tyrimai“) trečios įtraukos pirma a pastraipa 

(nauja)

– naujos verslo galimybės: didesnis 
produktyvumas dėl informacijos ir ryšių 
technologijų naudojimo, prieiga prie 
naujų rinkų ir tiekėjų naudojant e. verslo 
priemones. 

Pagrindimas

IRT naudojimas atveria įmonėms naujų galimybių padidinti produktyvumą naudojant naujas 
technologijas, kurios pagerins prieigą prie naujų rinkų ir gausesnio tiekėjų skaičiaus

Pakeitimas 93
I priedo skyriaus „Temos“ 3 dalies („Informacijos ir ryšių technologijos“) skirsnio 

„Reagavimas į naujus poreikius ir nenumatytus politinius poreikius“ pirma pastraipa 

Ateities ir naujų technologijų veikla 
pritrauks ir puoselės daugiadisciplininę
mokslinių tyrimų kompetenciją naujose su 

Ateities ir naujų technologijų veikla 
pritrauks ir ilgainiui puoselės su 
daugiadiscipline mokslinių tyrimų 
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IRT susijusių mokslinių tyrimų srityse. Bus 
koncentruojamasi į naujų, netirtų 
miniatiūrizacijos ir skaičiavimo galimybių 
tyrimą, įtraukiant, pavyzdžiui, kvantinių 
efektų panaudojimą, sudėtingų tinklinių 
skaičiavimo ir ryšių sistemų įvaldymą, 
naujų idėjų dėl pažangių sistemų naujiems 
personalizuotiems produktams ir 
paslaugoms tyrimus ir eksperimentus su 
jomis.

kompetencija naujose su IRT susijusių 
mokslinių tyrimų srityse. Bus 
koncentruojamasi į naujų, netirtų 
miniatiūrizacijos ir skaičiavimo galimybių 
tyrimą, įtraukiant, pavyzdžiui, kvantinių 
efektų panaudojimą; tiriant sudėtingas
tinklinių skaičiavimo ir ryšių sistemas
išplėtotų konceptų ir būdų naudojimą ir 
IRT naudojimo poveikio socialiniam 
elgesiui tyrimą, naujų idėjų dėl pažangių 
sistemų naujiems personalizuotiems 
produktams ir paslaugoms tyrimus ir 
eksperimentus su jomis, deramai 
atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją ir 
programinės įrangos veikimą.

Pagrindimas

Ši veikla šiuo metu vykdoma tik laboratorijose, tačiau reikia nepamiršti, kad galutinis  tikslas 
- įgyvendinti ją visuomenėje.

Į eksperimentus su atitinkamomis sistemomis reikėtų įtraukti ir programinės įrangos veikimą 
kaip pagrindinį jos įdiegimo galimybės elementą.

Žinios, gautos tiriant sudėtingus bendrus reiškinius, taip pat labai svarbios tiriant Europos 
visuomenės pokyčius, susijusius su IRT, pvz., interneto, naudojimu.

Pakeitimas 94
I priedo skyriaus „Temos“ 4 dalies („Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 

gamybos technologijos“) skirsnio „Tikslai“ pirma pastraipa

Pagerinti Europos pramonės 
konkurencingumą ir užtikrinti jos 
transformaciją iš ištekliais paremtos į 
žiniomis paremtą pramonę, atrandant 
svarbias žinias naujiems taikymams 
įvairioms technologijoms ir disciplinoms 
bendrose srityse.

Pagerinti Europos pramonės 
konkurencingumą ir užtikrinti jos 
transformaciją iš ištekliais paremtos į 
žiniomis paremtą pramonę, atrandant 
naujoviškas žinias (leidžiant rastis tam 
tikro laipsnio mokslinei, technologinei ir 
ekonominei rizikai)
naujiems taikymams įvairioms 
technologijoms ir disciplinoms bendrose 
srityse ir skatinti pertvarkyti daugelį 
Europos pramonės sektorių.
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Pagrindimas

Kuriant naujoviškas žinias dera leisti rastis protingai pamatuotai, apskaičiuotai mokslinei, 
technologinei ir ekonominei rizikai. Labai svarbu, kad nanomokslų, nanotechnologijų, 
medžiagų ir naujų gamybos technologijų moksliniai tyrimai skatintų ir padėtų modernizuoti 
Europos pramonę daugelyje jos sektorių.

Pakeitimas 95
I priedo skyriaus „Temos“ 4 dalies („Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 

gamybos technologijos“) skirsnio „Metodas“ pirma pastraipa

Tam, kad pagerintų savo 
konkurencingumą, Europos pramonei 
reikia esminių inovacijų. Ji turi sutelkti 
savo pajėgumus į didelės pridėtinės vertės 
produktus ir technologijas, kad patenkintų 
klientų reikalavimus, taip pat pateisintų 
aplinkosauginius, sveikatos priežiūros ir 
kitus socialinius lūkesčius. Moksliniai 
tyrimai neatsiejami nuo šių konkurencijos 
uždavinių sprendimo. 

Tam, kad pagerintų savo 
konkurencingumą, Europos pramonei 
reikia esminių inovacijų. Ji turi sutelkti 
savo pajėgumus į didelės pridėtinės vertės 
produktus, procesus ir technologijas, kad 
patenkintų klientų reikalavimus, taip pat 
pateisintų aplinkosauginius, sveikatos 
priežiūros ir kitus socialinius lūkesčius. 
Moksliniai tyrimai neatsiejami nuo šių 
konkurencijos uždavinių sprendimo. 

Pakeitimas 96
I priedo skyriaus „Temos“ 4 dalies („Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 

gamybos technologijos“) skirsnio „Metodas“ trečia pastraipa (nauja)

Ateityje pramonės produktyvumas daug 
priklausys nuo nanotechnologijų ir jų 
taikymo. ES pirmauja pasaulyje daugelyje 
nanotechnologijų ir nanomokslų, 
medžiagų ir gamybos technologijų sričių. 
Reikia sustiprinti jos pirmavimą ir skatinti 
imtis naujos veiklos, jei norima, kad 
pasaulyje esant dideliam 
konkurencingumui ES padėtis sutvirtėtų 
ir jos galia padidėtų.

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
įvairiose nanomokslų ir nanotechnologijų 
srityse gali pagreitinti Europos pramonės 
pertvarkos procesą.

Pagrindimas
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Europos pramonės konkurencingumas ateityje daug priklausys nuo nanotechnologijų ir jų 
taikymo, todėl moksliniai tyrimai ir plėtra nanotechnologijų ir nanomokslų srityje gali 
pagreitinti Europos pramonės pertvarkos procesą ir padaryti ją konkurencingesnę.

Pakeitimas 97
I priedo skyriaus „Temos“ 4 dalies („Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 

gamybos technologijos“) skirsnio „Metodas“ penkta pastraipa

Ši tema yra ypač svarbi MVĮ dėl jų 
poreikių ir vaidmens technologijų pažangai 
ir panaudojimui. Ypatingos svarbos sritys: 
nanoinstrumentai, nanopriemonės ir 
nanoįrenginiai (dėl greitai augančių 
aukštųjų technologijų MVĮ koncentracijos 
šiame sektoriuje), techniniai audiniai 
(būdinga tradiciniam sektoriui, kuriame 
vyksta greita transformacija, turinti įtakos 
daugeliui MVĮ), kosminės sistemos, 
mechanikos pramonė (pvz., apdirbimo 
staklės; Europos MVĮ yra šios srities 
lyderės), taip pat kiti sektoriai, kuriuose yra 
daug MVĮ, gausiančių naudos, kai bus 
pradėti taikyti nauji verslo modeliai, 
medžiagos ir produktai.

Ši tema yra ypač svarbi MVĮ dėl jų 
poreikių ir vaidmens technologijų pažangai 
ir panaudojimui. Ypatingos svarbos sritys: 
nanoinstrumentai, nanopriemonės ir 
nanoįrenginiai (dėl greitai augančių MVĮ 
koncentracijos šiame sektoriuje), techniniai 
audiniai (būdinga tradiciniam sektoriui, 
kuriame vyksta greita transformacija, 
turinti įtakos daugeliui MVĮ), kosminės 
sistemos, mechanikos pramonė (pvz., 
apdirbimo staklės; Europos MVĮ yra šios 
srities lyderės), taip pat kiti sektoriai, 
kuriuose yra daug MVĮ, gausiančių naudos, 
kai bus pradėti taikyti nauji verslo 
modeliai, medžiagos ir produktai.

Pagrindimas

Gana dažnai MVĮ atsiranda kaip nuo universiteto ar panašių įstaigų atsiskyrusios įmonės, 
taigi iš tikrųjų jos savaime yra aukštųjų technologijų įmonės, nors taip atsitinka ne visada. 
Taigi būtų geriau išbraukti terminą „aukštųjų technologijų“ siekiant neatskirti tų MVĮ, kurios 
nesiima aukštųjų technologijų, bet vis tiek norėtų būti įtrauktos.

Pakeitimas 98
I priedo skyriaus „Temos“ 4 dalies („Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 

gamybos technologijos“) skirsnio „Veikla“ pirmos antraštinės dalies  trečia a pastraipa (nauja)

Bus tiriamas ir nanotechnologijų poveikis 
visuomenei, ir nanomokslų bei 
technologijų svarba sprendžiant socialines 
problemas, taip pat dėl tam tikros kol kas 
dar gerai nežinomos nanotechnologijų 
raidos galinti atsirasti rizika ir padariniai.
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Pagrindimas

Labai svarbu tirti nanotechnologijų ir nanomokslų poveikį visuomenei ir naudą, kurią jie gali 
duoti siekiant geriau suvokti ir spręsti socialines problemas. Reikėtų atlikti išsamų dėl tam 
tikros kol kas dar gerai nežinomos ir todėl sukeliančios tam tikrų sluoksnių pasipriešinimą 
nanotechnologijų raidos galinčios atsirasti rizikos ir padarinių tyrimą.

Pakeitimas 99
I priedo skyriaus „Temos“ 4 dalies („Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 

gamybos technologijos“) skirsnio „Veikla“ antros antraštinės dalies pirma pastraipa

Vis didesnę svarbą pramonės 
konkurencingumui ir darniam vystymuisi 
turi naujos pažangios medžiagmos, kurioms 
pagaminti reikia daugiau žinių, kurios turi 
naujų funkcinių savybių, ir kurių savybės 
yra patobulintos. Pagal naujus gamybos 
pramonės modelius svarbiausiu dalyku 
didinant produktų vertę ir eksploatacines 
savybes tampa medžiagos, o ne apdorojimo 
etapai.

Vis didesnę svarbą pramonės 
konkurencingumui ir darniam vystymuisi 
turi naujos patobulintos ir pažangios 
medžiagos, kurioms pagaminti reikia 
daugiau žinių, kurios turi naujų funkcinių 
savybių, ir kurių savybės yra patobulintos. 
Pagal naujus gamybos pramonės modelius 
svarbiausiu dalyku didinant produktų vertę 
ir eksploatacines savybes tampa 
medžiagos, o ne apdorojimo etapai.

Pagrindimas

Reikėtų paminėti ne tik naujas medžiagas, bet ir tas, kurių charakteristikos ir savybės buvo 
pagerintos.

Pakeitimas 100
I priedo skyriaus „Temos“ 4 dalies („Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 

gamybos technologijos“) skirsnio „Veikla“ antros antraštinės dalies antra pastraipa

Didžiausias dėmesys moksliniuose 
tyrimuose bus skiriamas naujoms, žiniomis 
paremtoms medžiagos su pagal poreikius 
sukurtomis savybėmis. Tam reikia 
pažangios būdingų savybių, apdorojimo ir 
gamybos kontrolės, taip pat reikia 
atsižvelgti į galimą poveikį sveikatai ir 
aplinkai per visą jų eksploatacijos 
laikotarpį. Bus akcentuojamos naujos 
pažangios medžiagos, gautos išnaudojant 

Didžiausias dėmesys moksliniuose 
tyrimuose bus skiriamas naujoms, žiniomis 
paremtoms medžiagos su pagal poreikius 
sukurtomis savybėmis. Tam reikia 
pažangios būdingų savybių, apdorojimo ir 
gamybos kontrolės, taip pat reikia 
atsižvelgti į galimą poveikį sveikatai ir 
aplinkai per visą jų eksploatacijos 
laikotarpį. Bus akcentuojamos naujos 
pažangios medžiagos, gautos išnaudojant 
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nanotechnologijų ir biotechnologijų 
potencialą ir (arba) „mokantis iš gamtos“, 
ypač geresnių savybių nanomedžiagos, 
biologinės medžiagos ir hibridinės 
medžiagos. 

nanotechnologijų ir biotechnologijų 
potencialą ir (arba) „mokantis iš gamtos“, 
ypač geresnių savybių nanomedžiagos, 
biologinės medžiagos, metamedžiagos ir 
hibridinės medžiagos. 

Pagrindimas

Metamedžiagos yra naujos klasės medžiagos, turinčios savybių, kurių nėra gamtoje ir kurias 
dėl jų svarbos inovacijoms ir ateities perspektyvų taip reikia tyrinėti. Šiuo metu viena iš 
sričių, kurioje dažniausiai naudojamos metamedžiagos, yra plokštieji lęšiai. 

Pakeitimas 101
I priedo skyriaus „Temos“ 4 dalies („Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 

gamybos technologijos“) skirsnio „Veikla“ trečios antraštinės dalies pirma pastraipa

Siekiant transformuoti ES pramonę iš 
ištekliais paremtos į žiniomis paremtą 
pramonės aplinką, reikalingas naujas 
gamybos metodas, priklausysiantis nuo 
priimtų visiškai naujų požiūrių į nuolatinį 
naujų žinių įgijimą, pritaikymą, apsaugą, 
finansavimą bei panaudojimą, be kita ko 
kuriant darnios gamybos ir vartojimo 
modelius. Tam reikia tinkamų sąlygų 
nuolatiniam naujovių diegimui (pramonės 
veikloje ir gamybos sistemose, įskaitant 
statybas, įrenginius ir paslaugas) ir 
bendram gamybos turtui (technologijoms, 
organizacinėms ir gamybos priemonėms) 
kurti laikantis saugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų.

Siekiant transformuoti ES pramonę iš 
ištekliais paremtos į žiniomis paremtą 
pramonės aplinką, reikalingas naujas 
gamybos metodas, priklausysiantis nuo 
priimtų visiškai naujų požiūrių į nuolatinį 
naujų žinių įgijimą, pritaikymą, apsaugą, 
finansavimą bei panaudojimą, be kita ko 
kuriant darnios gamybos ir vartojimo 
modelius. Tam reikia tinkamų sąlygų 
nuolatiniam naujovių diegimui (pramonės 
veikloje ir gamybos sistemose, įskaitant 
statybas, įrenginius ir paslaugas) ir 
bendram gamybos turtui (technologijoms, 
automatizavimui, organizacinėms išteklių, 
įrangos ir gamybos priemonėms) kurti ir 
Europos pramonei skatinti drauge 
laikantis saugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų.

Pagrindimas

Reikėtų išsamiau paaiškinti, ką reiškia „bendras gamybos turtas“.  Svarbiausias tikslas –
modernizuoti Europos pramonę.
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Pakeitimas 102
I priedo skyriaus „Temos“ 4 dalies („Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 

gamybos technologijos“) skirsnio „Veikla“ trečios antraštinės dalies antra pastraipa

Atliekant mokslinius tyrimus pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas: naujiems pramonės 
modeliams ir strategijai, apimančiai visus 
produkto ir proceso ciklo aspektus, kurti ir 
patvirtinti, pritaikomoms gamybos 
sistemoms, galinčioms įveikti esamus 
proceso trūkumus ir sudarančioms 
galimybes taikyti naujus gamybos ir 
apdorojimo metodus, tinklinei gamybai, 
siekiant sukurti pasaulinio masto 
bendradarbiavimo ir vertės pridedančių 
operacijų priemones ir metodus, greito 
naujų žinių perkėlimo ir integravimo į 
gamybos procesų projektus ir atlikimą 
priemonėms, taip pat nano-, bio-, info- ir 
pažinimo technologijų suartėjimo 
išnaudojimui, kuriant naujus produktus ir 
inžinerines koncepcijas ir atveriant naujų 
pramonės šakų galimybes.

Atliekant mokslinius tyrimus pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas: naujiems pramonės 
modeliams ir strategijai, apimančiai visus 
produkto ir proceso ciklo aspektus, kurti ir 
patvirtinti, pritaikomoms gamybos 
sistemoms, galinčioms įveikti esamus 
proceso trūkumus ir sudarančioms 
galimybes taikyti naujus arba patobulintus
gamybos ir apdorojimo metodus, tinklinei 
gamybai, siekiant sukurti pasaulinio masto 
bendradarbiavimo ir vertės pridedančių 
operacijų priemones ir metodus, greito 
naujų žinių perkėlimo ir integravimo į 
gamybos procesų projektus ir atlikimą 
priemonėms, taip pat nano-, bio-, info- ir 
pažinimo technologijų suartėjimo 
išnaudojimui, kuriant naujus produktus ir 
inžinerines koncepcijas ir atveriant naujų 
pramonės šakų galimybes. Ypatingą 
dėmesį reikia skirti MVĮ pritaikymui prie
naujų tiekimo grandinės reikalavimų ir 
skatinimui kurti aukštąsias technologijas 
naudojančias MVĮ kaip būtiną esminių 
pramonės pokyčių sąlygą. Mažiausiai 
20 proc. biudžeto turi būti skiriama šiai 
prioritetinei sričiai.

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kaip svarbu, kad MVĮ dalyvautų vykstant vidutinio laikotarpio pramoninei 
technologinei plėtrai, o ją įmanoma skatinti tik jeigu bus specialiai skiriama būtinų biudžeto 
lėšų.
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Pakeitimas 103
I priedo skyriaus „Temos“ 4 dalies („Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos 

gamybos technologijos“) skirsnio „Veikla“ ketvirtos antraštinės dalies antra pastraipa

Pagrindinis mokslinių tyrimų dėmesys bus 
skiriamas naujiems taikymams ir 
naujoviškiems, iš esmės kitokiems 
sprendimams, atitinkantiems pagrindinius 
uždavinius, taip pat MTTP poreikiams, 
kuriuos nustatė įvairios Europos 
technologijų platformos. Naujų žinių ir 
nano-, medžiagų ir gamybos technologijų 
integravimas bus remiamas sektoriniuose ir 
keliems sektoriams skirtuose taikymuose, 
pavyzdžiui, sveikatos, statybų, kosmoso 
pramonės, transporto, energetikos, 
chemijos, aplinkos, tekstilės ir drabužių, 
celiuliozės ir popieriaus bei mašinų 
gamybos sektoriuose, taip pat bendroje 
pramoninės saugos temoje. 

Pagrindinis mokslinių tyrimų dėmesys bus 
skiriamas naujiems taikymams ir 
naujoviškiems, iš esmės kitokiems 
sprendimams, atitinkantiems pagrindinius 
uždavinius, taip pat MTTP poreikiams, 
kuriuos nustatė įvairios Europos 
technologijų platformos. Naujų žinių ir 
nano-, medžiagų ir gamybos technologijų 
integravimas bus remiamas sektoriniuose ir 
keliems sektoriams skirtuose taikymuose, 
pavyzdžiui, sveikatos, maisto perdirbimo, 
statybų (įskaitant viešuosius darbus), 
kosmoso pramonės, transporto, 
energetikos, chemijos, aplinkos, tekstilės ir 
drabužių, avalynės, celiuliozės ir 
popieriaus bei mašinų gamybos 
sektoriuose, taip pat bendroje pramoninės 
saugos temoje. 

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti ir išvardytąsias pramonės šakas, nes šios srities tyrimai joms taip pat galėtų 
būti naudingi.

Pakeitimas 104
I priedo skyriaus „Temos“ 5 dalies („Energetika“) skirsnis „Tikslas“

Transformuoti dabartinę iškastiniu kuru 
paremtą energetikos sistemą į tvaresnę, 
paremtą įvairiu energijos šaltinių ir 
transportavimo sistemų rinkiniu, kartu su 
padidintu energijos efektyvumu, spręsti 
skubius tiekimo patikimumo ir klimato 
kaitos uždavinius, kartu didinant Europos 
energetikos pramonės įmonių 
konkurencingumą.

Transformuoti dabartinę iškastiniu kuru 
paremtą energetikos sistemą į tvaresnę 
(mažiau priklausančią nuo importuoto 
kuro), paremtą įvairiu netaršių, ypač 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir 
transportavimo sistemų rinkiniu, kartu su 
padidintu energijos efektyvumu, padidinti 
energijos gamybos ir patobulinti energijos 
naudojimo bei kaupimo būdus siekiant 
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spręsti skubius tiekimo patikimumo ir 
klimato kaitos uždavinius, kartu didinant 
Europos energetikos pramonės įmonių 
konkurencingumą.

Pagrindimas

Europos Sąjunga turi panaudoti visą savo tyrimų potencialą norėdama sumažinti savo 
priklausomybę nuo iškastinio kuro, tačiau drauge reikia sutelkti dėmesį į nuosavų žaliavų 
gamybą norint pasiekti aukštą apsirūpinimo lygį.  Tai taip pat padės sukurti naują 
ekonomikos sektorių regionuose, kuriuose vyko restruktūrizacija.

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti netaršiems energijos šaltiniams ir įvairesniems energijos 
gamybos būdams kaip priemonėms, kurias taikant, kai drauge racionalizuojama, siekiama 
padidinti energijos naudojimo efektyvumą ir taip sumažinti sunaudojamą jos kiekį.

Pakeitimas 105
I priedo „Temos“ 5 skirsnio („Energija“) poskirsnio „Metodas“ 1a pastraipa (nauja)

Europa pasaulyje pirmauja energijos 
technologijų srityje.  Ji pirmauja 
atsinaujinančios energijos technologijų, 
tokių kaip saulės energija, bioenergija ir 
vėjo energija, srityse.  Tai pat Europa yra 
pasaulinio lygio konkurentė elektros 
gamybos bei elektros paskirstymo 
technologijų srityje, bei turi daugybę 
tyrinėjimų pajėgumų anglies dvideginio 
sulaikymo ir saugojimo srityje.  Tačiau, 
jos lyderystei gręsia rimtas pavojus, ypač 
dėl JAV ir Japonijos konkurencijos.  
Todėl Europai yra būtinos didelės 
pastangos ir tarptautinis 
bendradarbiavimas siekiant išlaikyti ir 
plėsti šią lyderystę.

Pagrindimas

Europos Sąjunga privalo tęsti savo lyderystę atsinaujinančios energijos šaltinių srityje ir 
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privalo tvirtai įsipareigoti naudoti ekologiškai švarius šaltinius kaip pagrindinį energijos 
gamybos šaltinį.  Tai pareikalaus didesnio finansavimo tokių šaltinių tyrinėjimui siekiant 
padaryti juos tinkamais didelio kiekio energijos tiekimui, esant prieinamoms gamybos 
išlaidoms, bei tinkamoms vartotojui kainoms.  Taigi šie šaltiniai privalo būti nebrangūs ir 
konkurencingi palyginus su energija pagaminta šalyse, kurios nusišalina nuo tolimesnio 
iškastinio kuro bei kitų aplinką teršiančių arba nesaugių šaltinių vartojimo.  

Pakeitimas 106
I priedo „Temos“ 5 skirsnio („Energija“) poskirsnio „Metodas“ trečia pastraipa

Stiprinti Europos energetikos sektoriaus 
konkurencingumą susidūrus su didžiule 
pasauline konkurencija yra svarbus šios 
temos tikslas, sudarant Europos pramonei 
galimybę užimti ar išlaikyti pirmaujančias 
pozicijas pasaulyje svarbiausių energetikos 
technologijų srityje. Visų pirma MVĮ yra 
energetikos sektoriaus gyvybės syvai, joms 
tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo 
energijos grandinėje, taip pat jos bus iš 
esmės svarbios skatinant naujovių diegimą.
Platus jų dalyvavimas mokslinių tyrimų ir 
demonstravimo veikloje yra esminis ir bus 
aktyviai skatinamas.

Stiprinti Europos energetikos sektoriaus 
konkurencingumą susidūrus su didžiule 
pasauline konkurencija yra svarbus šios 
temos tikslas, sudarant Europos pramonei 
galimybę užimti ar išlaikyti pirmaujančias 
pozicijas pasaulyje svarbiausių energetikos 
technologijų srityje. Visų pirma MVĮ yra 
energetikos sektoriaus gyvybės syvai, joms 
tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo 
energijos grandinėje, taip pat jos bus iš 
esmės svarbios skatinant naujovių 
diegimą.Platus jų dalyvavimas mokslinių 
tyrimų, plėtros ir demonstravimo veikloje 
yra esminis ir bus aktyviai skatinamas, o 
tam bus paskirta 20 proc. šiai prioritetą 
turinčiai sričiai numatyto biudžeto lėšų.

Pagrindimas

Jei tikrai norima palengvinti MVĮ dalyvavimą šioje veikloje, turi būti nustatyta galima 
didžiausia iš biudžeto skiriama parama pagal šią prioritetinę veiklos sritį.

Pakeitimas 107
I priedo „Temos“ 5 skirsnio („Energija“) poskirsnio „Metodas“ penkta pastraipa

Siekiant geriau platinti ir panaudoti 
mokslinių tyrimų rezultatus, visose srityse 
bus remiamas žinių skleidimas ir rezultatų 
perdavimas, taip pat ir politikams. Tai 
papildys veiklą, atliekamą programą 
„Pažangi energetika Europai“, įtrauktą į 
Konkurencingumo ir inovacijų programą, 

Siekiant geriau platinti ir panaudoti 
mokslinių tyrimų rezultatus, visose srityse 
bus remiamas žinių skleidimas ir rezultatų 
perdavimas, taip pat ir politikams. Ypač 
būtų paskatintas tarpdalykiškumas  ir 
įvairiadalykiškumas, bei siekiama kaip 
galima didesnės sąveikos, bei 
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skirtą paremti inovacijas ir pašalinti su 
technologijomis nesusijusias kliūtis 
siekiant rinkoje plačiai įdiegti įrodymais 
pagrįstas energetikos technologijas.

papildomumo su kitomis Bendrijos 
programomis ir veiksmais, kaip programa 
„Pažangi energetika Europai“, įtraukta į 
Konkurencingumo ir inovacijų programą.

Pagrindimas

Visi veiksmai, finansuojami pagal Pagal Septintąją pagrindų programą turi būti glaudžiai 
susiję su veikla, kuri remiama kitų programų siekiant užtikrinti jų papildomumą.

Pakeitimas 108
I priedo „Temos“ 5 skirsnio („Energija“) poskirsnio „Metodas“ 5 a pastraipa (nauja)

Be to, kiekvienas veiksmas, atliktas 
ryšium su šia prioritetine sritimi, bus 
informavimo ir mokslinio skleidimo 
iniciatyvų objektu.

Pagrindimas

Vykdoma su rezultatų ir informacijos skleidimu susijusi veikla siekiama užtikrinti, kad 
galutiniai vartotojai, ypač politinius sprendimus priimantys asmenys, gautų ir įsisavintų 
pagrindinę informaciją.

Pakeitimas 109
I priedo „Temos“ 5 dalies („Energija)“) poskyrio „Veikla“ -1 antraštinė dalis (prieš 

„Vandenilio ir kuro elementai“, „Poligeneracija“ (nauja)

– Poligeneracija
Kombinuotų didelio naudingumo 
koeficiento energijos sistemų plėtra,
susitelkiant ties galutiniu vartotoju, kas 
leistų naudoti geriausiai prieinamus ir 
mažiausiai aplinkai kenkiančius energijos 
šaltinius. Naujų energijos saugojimo 
formų tobulinimas ir plėtra.
Šių sistemų tinklo susijungimo taškų 
valdymas, kaip bendro efektyvumo ir  
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paslaugų paslaugų kokybės, tobulinimas.  

Pagrindimas

Poligeneracijos privalumai paskatins  energijos tranformavimo procesą padaryti žymiai 
efektyvesniu, daugiau  naudoti  atsinaujinančios energijos arba aplinką mažai teršiančius 
šaltinius. Tokio proceso metu atsiradę produktai (kurie aplinkai yra mažiau kenksmingi nei 
įprasta termoelektriniu principu besiremianti gamyba), bus įjungti į elektros tiekimo sistemą, 
o išlaidos infrastruktūrai bus sumažintos (kas padidins konkurencingumą).  Dėl šių priežasčių 
šią temą reikia įtraukti kaip atskirą mokslinių tyrimų, plėtros ir pasiekimų demonstravimo 
sritį.

Pakeitimas 110
I priedo „Temos“ 5 dalies („Energija)“) poskyrio „Veikla“ antraštinė dalis „Vandenilio ir kuro 

elementai“

Europos vandenilio ir kuro elementų 
technologijos platformos sukurta integruota 
mokslinių tyrimų ir diegimo platforma 
sudaro bazę strateginei, integruotai 
transportavimo, stacionarių ir mobilių 
taikymų programai, skirtai užtikrinti tvirtą 
technologinį pagrindą, ant kurio bus 
statoma konkurencinga ES kuro elementų 
ir vandenilio tiekimo bei įrangos pramonė.
Programą sudarys: fundamentalieji ir 
taikomieji moksliniai tyrimai ir 
technologijų plėtra, didelio masto 
demonstravimo projektai („švyturiai“), 
skirti mokslinių tyrimų rezultatams 
patvirtinti ir tolesniems tyrimams 
būtiniems atsiliepimams gauti; kelioms 
sritims bendrų ir socialinių bei ekonominių 
mokslinių tyrimų veikla, skirta paremti 
pagrįstą pereinamojo laikotarpio strategiją 
ir suteikti racionalų pagrindą politiniams 
sprendimams ir pagrindinių rinkos nuostatų 
plėtrai. Pramoniniai taikomieji tyrimai, 
demonstravimo ir kelioms sritims bendra 
programos veikla bus įgyvendinama 
pirmiausia pasitelkus bendrą technologijų 
iniciatyvą. Šią strategiškai valdomą, į tikslą 
orientuota veiklą papildys ir glaudžiai 
koordinuos kitos bendros naujų krypčių 
mokslinių tyrimų pastangos, kuriomis 
siekiama padaryti esminių medžiagų, 
procesų ir naujų technologijų atradimų.

Europos vandenilio ir kuro elementų 
technologijos platformos sukurta integruota 
mokslinių tyrimų ir diegimo platforma 
sudaro bazę strateginei, integruotai 
transportavimo, stacionarių ir mobilių 
taikymų programai, skirtai užtikrinti tvirtą 
technologinį pagrindą, ant kurio bus 
statoma konkurencinga ES kuro elementų 
ir vandenilio tiekimo bei įrangos pramonė.
Programą sudarys: fundamentalieji ir 
taikomieji moksliniai tyrimai ir 
technologijų plėtra, didelio masto 
demonstravimo projektai („švyturiai“), 
skirti mokslinių tyrimų rezultatams 
patvirtinti ir tolesniems tyrimams 
būtiniems atsiliepimams gauti; kelioms 
sritims bendrų ir socialinių bei ekonominių 
mokslinių tyrimų veikla, skirta paremti 
pagrįstą pereinamojo laikotarpio strategiją 
ir suteikti racionalų pagrindą politiniams 
sprendimams ir pagrindinių rinkos nuostatų 
plėtrai. Pramoniniai taikomieji tyrimai, 
demonstravimo ir kelioms sritims bendra 
programos veikla gali būti dalinai
įgyvendinama pasitelkus bendrą 
technologijų iniciatyvą. Šią strategiškai 
valdomą, į tikslą orientuota veiklą papildys 
ir glaudžiai koordinuos kitos bendros naujų 
krypčių mokslinių tyrimų pastangos, 
kuriomis siekiama padaryti esminių 
medžiagų, procesų ir naujų technologijų 
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atradimų.

Pagrindimas

Bendra technologijų iniciatyva pati savaime neturėtų apsiimti visos paminėtos kelioms sritims 
bendrų programų veiklos.

Pakeitimas 111
I priedo „Temos“ 5 dalies („Energija)“) poskyrio „Veikla“ antraštinė dalis „Atsinaujinančios 

elektros energijos generavimas“

Integruotų elektros energijos gaminimo iš 
atsinaujinančių šaltinių technologijų, 
pritaikytų skirtingoms regioninėms 
sąlygoms, kūrimas ir demonstravimas, 
siekiant sukurti priemones, užtikrinsiančias 
esminį atsinaujinančių šaltinių 
pagaminamos elektros energijos dalies 
padidėjimą ES. Moksliniai tyrimai turėtų 
padidinti bendrą konversijos proceso 
našumą, žymiai sumažinti elektros 
energijos kainą, padidinti proceso 
patikimumą ir dar labiau sumažinti poveikį 
aplinkai. Bus akcentuojamos fotoelektros, 
vėjo ir biomasės (įskaitant biologiškai 
skaidomą atliekų dalį) sritys. Be to, 
moksliniais tyrimais bus siekiama 
realizuoti visą kitų atsinaujinančių 
energijos šaltinių – geoterminių, saulės, 
vandenyno ir mažų hidroelektrinių 
potencialą.

Integruotų elektros energijos gaminimo iš 
atsinaujinančių šaltinių technologijų, 
pritaikytų skirtingoms regioninėms 
sąlygoms tyrimai, kūrimas ir
demonstravimas, siekiant sukurti 
priemones, užtikrinsiančias esminį 
atsinaujinančių šaltinių pagaminamos 
elektros energijos dalies padidėjimą ES.
Moksliniai tyrimai turėtų padidinti bendrą 
konversijos proceso našumą, panaikinti 
esančias kliūtis (kurios trukdytų žymiai 
sumažinti elektros energijos kainą), 
padidinti proceso patikimumą ir dar labiau 
sumažinti poveikį aplinkai. Bus 
akcentuojamos fotoelektros, saulės 
šilumos, vėjo ir biomasės (įskaitant 
energijos gamybos vietoves ir biologiškai 
skaidomą atliekų dalį) sritys. Be to, 
moksliniais tyrimais bus siekiama 
realizuoti visą kitų atsinaujinančių 
energijos šaltinių – geoterminių, saulės, 
vandenyno ir mažų hidroelektrinių 
potencialą.

Pagrindimas

Siūloma, kad skirtingų pastraipų pradžios formuluotės turėtų būti vienodos, kad būtų 
paminėti  trys moksliniai komponentai (moksliniai tyrimai, plėtra ir pasiekimų 
demonstravimas).

Saulės energijos naudojimas elektros gamybai neturėtų apsiriboti vien tik fotoelektra; reikėtų 
pasinaudoti ir šiluminės energijos gamyba naudojant vidutinės ir aukštos temperatūros saulės 
šilumos kolektorius.

Veiklos, susijusios su kuro augalais stiprinimas ir tobulinimas, bei su tuo susijusios galimybės 
turėtų būti visapusiškai  taikomos.
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Pakeitimas 112
I priedo „Temos“ 5 dalies („Energija)“) poskyrio „Veikla“ antraštinė dalis „Atsinaujinančio 

kuro gamyba“

Patobulintų konversijos technologijų 
darniai kieto, skysto ir dujinio kuro 
gamybai iš biomasės (įskaitant biologiškai 
skaidomą atliekų dalį) ir tiekimo 
grandinėms, visų pirma biokuro transporto 
reikmėms, kūrimas ir demonstravimas.
Turi būti akcentuojamas naujų rūšių 
biokuras, taip pat nauji esamo biokuro 
gamybos ir paskirstymo keliai, įskaitant 
integruotą energijos ir kitų pridėtinės vertės 
produktų gamybą biologinio perdirbimo 
įrenginiuose. Siekiant mažinti anglies 
išskyrimą grandinėje „nuo šaltinio iki 
vartotojo“, mokslinių tyrimų metu 
pagrindinis dėmesys bus skiriamas gerinti 
energijos efektyvumą, didinti technologijų 
integravimą ir tobulinti pramonės žaliavų 
vartojimą. Taip pat bus įtraukti pramonės 
žaliavų logistikos, parengtinių 
normatyvinių mokslinių tyrimų ir 
standartizavimo klausimai saugiam ir 
patikimam naudojimui transporte ir 
stacionariuose taikymuose. Siekiant 
išnaudoti atsinaujinančio vandenilio 
gamybos potencialą, bus remiami procesų, 
kuriuose naudojama biomasės, 
atsinaujinanti elektros energija ir saulės 
energija, tyrimai.

Patobulintų konversijos technologijų 
darniai kieto, skysto ir dujinio kuro 
gamybai iš biomasės ir energijos gamybos 
vietovės, (įskaitant biologiškai skaidomą 
atliekų dalį) ir tiekimo grandinėms, visų 
pirma biokuro transporto reikmėms, 
tyrimai, kūrimas ir demonstravimas. Turi 
būti akcentuojamas naujų rūšių biokuras, 
taip pat nauji esamo biokuro gamybos ir 
paskirstymo keliai, įskaitant integruotą 
energijos ir kitų pridėtinės vertės produktų 
gamybą biologinio perdirbimo 
įrenginiuose. Siekiant mažinti anglies 
išskyrimą grandinėje „nuo šaltinio iki 
vartotojo“, mokslinių tyrimų metu 
pagrindinis dėmesys bus skiriamas gerinti 
energijos efektyvumą, didinti technologijų 
integravimą ir tobulinti pramonės žaliavų 
vartojimą. Taip pat bus įtraukti kuro 
augalų, pramonės žaliavų logistikos, 
parengtinių normatyvinių mokslinių tyrimų 
ir standartizavimo klausimai saugiam ir 
patikimam naudojimui transporte ir 
stacionariuose taikymuose. Siekiant 
išnaudoti atsinaujinančio vandenilio 
gamybos potencialą, bus remiami procesų, 
kuriuose naudojama biomasės, 
atsinaujinanti elektros energija ir saulės 
energija, tyrimai.

Pagrindimas

Siūloma, kad skirtingų pastraipų pradžios formuluotės turėtų būti vienodos, kad būtų 
paminėti  trys moksliniai komponentai (moksliniai tyrimai, plėtra ir pasiekimų 
demonstravimas).

Veiklos, susijusios su kuro augalais stiprinimas ir tobulinimas, bei su tuo susijusios galimybės 
turėtų būti visapusiškai  taikomos.  Dėl šios priežasties siūloma, kad tai būtina paminėti ir 
šioje pastraipoje, ir ankstesnėje pastraipoje taip pat. 

Pakeitimas 113
I priedo „Temos“ 5 dalies („Energija)“) poskyrio „Veikla“ antraštinė dalis „Atsinaujinantys 

energijos šaltiniai šildymui ir aušinimui“
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Technologijų rinkinio, skirto padidinti 
šildymo ir aušinimo naudojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius, 
kūrimas ir demonstravimas, prisidedant 
prie darnios energetikos. Siekiama iš esmės 
sumažinti išlaidas, padidinti našumą, dar 
labiau sumažinti poveikį aplinkai ir 
optimizuoti technologijų panaudojimą 
įvairiomis regioninėmis sąlygomis.
Moksliniai tyrimai ir demonstravimas turi 
apimti naujas sistemas ir sudėtines dalis, 
skirtas pramoniniams taikymams (įskaitant 
terminį jūros vandens gėlinimą), rajono ir 
(arba) tam tikros erdvės šildymą ir 
aušinimą, pastatų integraciją ir energijos 
saugyklas.

Technologijų rinkinio, skirto padidinti 
aktyvaus šildymo ir aušinimo naudojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius, 
tyrimai, kūrimas ir demonstravimas, bei 
patobulinimai sistemos, kuri apimtų 
pasyvų arba natūraliu būdu pagaminamą 
šildymą, prisidedant prie darnios 
energetikos. Siekiama iš esmės sumažinti 
išlaidas, padidinti našumą, dar labiau 
sumažinti poveikį aplinkai ir optimizuoti 
technologijų panaudojimą įvairiomis 
regioninėmis sąlygomis. Moksliniai 
tyrimai ir demonstravimas turi apimti 
naujas sistemas ir sudėtines dalis, skirtas 
pramoniniams taikymams (įskaitant terminį 
jūros vandens gėlinimą), rajono ir (arba) 
tam tikros erdvės šildymą ir aušinimą, 
pastatų integraciją ir energijos saugyklas.

Pagrindimas

Siūloma, kad skirtingų pastraipų pradžios formuluotės turėtų būti vienodos, kad būtų 
paminėti  trys moksliniai komponentai (moksliniai tyrimai, plėtra ir pasiekimų 
demonstravimas).
Pasinaudojant teisinėmis priemonėmis, susijusiomis su energijos panaudojimo efektyvumu
statybinėse konstrukcijose, Europos Sąjunga turėtų vykdyti tolimesnius tyrimus susitelkiant 
ties panaudojimu sistemų, kurios apima pasyvų arba natūraliu būdu pagaminimą šilumą.

Pakeitimas 114

I priedo „Temos“ 5 dalies („Energija)“) poskyrio „Veikla“ antraštinė dalis „CO2 surinkimo ir 
saugojimo technologijos“

Iš iškastinio kuro per ateinančius 
dešimtmečius neišvengiamai bus ir toliau 
išgaunama reikšminga suvartojamos 
energijos dalis. Siekiant suderinti šį 
variantą su aplinkos apsauga, ypač, kiek tai 
susiję su klimato kaita, būtina žymiai 
sumažinti žalingą iškastinio kuro vartojimo 
poveikį aplinkai, siekiant našaus energijos 
generavimo beveik neišskiriant teršalų.
Gyvybiškai svarbu sukurti ir įrodymais 
pagrįsti našias ir patikimas CO2 pagavos ir 
saugojimo technologijas, siekiant 
sumažinti CO2 surinkimo ir saugojimo 
išlaidas iki mažiau kaip 20 EUR/t, siekiant 
90 % surinkimo rodiklio, taip pat įrodant 

Iš iškastinio kuro per ateinančius 
dešimtmečius neišvengiamai bus ir toliau 
išgaunama reikšminga suvartojamos 
energijos dalis. Siekiant suderinti šį 
variantą su aplinkos apsauga, ypač, kiek tai 
susiję su klimato kaita, būtina žymiai 
sumažinti žalingą iškastinio kuro vartojimo 
poveikį aplinkai, siekiant našaus energijos 
generavimo beveik neišskiriant teršalų.
Gyvybiškai svarbu tirti, sukurti ir 
įrodymais pagrįsti našias ir patikimas CO2 
pagavos ir saugojimo technologijas, 
siekiant sumažinti CO2 surinkimo ir 
saugojimo išlaidas iki mažiau kaip 20 
EUR/t, siekiant 90 % surinkimo rodiklio, 
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ilgalaikį CO2 saugojimo stabilumą, saugą 
ir patikimumą.

taip pat įrodant ilgalaikį CO2 saugojimo 
stabilumą, saugą ir patikimumą.

Pagrindimas

Siūloma, kad skirtingų pastraipų pradžios formuluotės turėtų būti vienodos, kad būtų 
paminėti  trys moksliniai komponentai (moksliniai tyrimai, plėtra ir pasiekimų 
demonstravimas).

Pakeitimas 115
I priedo „Temos“ 5 dalies („Energija)“) poskyrio „Veikla“ antraštinė dalis „Švarios anglies 

technologijos“

Anglimi kūrenamos elektrinės visame 
pasaulyje išlieka pagrindiniu elektros 
energijos šaltiniu, tačiau turi žymų 
potencialą ateityje padidinti našumą ir 
sumažinti teršalų išmetimą, visų pirma 
CO2 išmetimą. Siekiant palaikyti 
konkurencingumą ir prisidėti prie CO2 
išmetimo valdymo, bus remiamas švarios 
anglies konversijos technologijų kūrimas ir 
demonstravimas, kad būtų žymiai 
padidintas elektrinių našumas ir 
patikimumas, iki minimumo sumažintas 
teršalų išmetimas ir sumažintos bendros 
išlaidos įvairiomis eksploatacijos 
sąlygomis. Rengiantis būsimam energijos 
generavimui neišskiriant teršalų, šia veikla 
turi būti pasirengta CO2 pagavos ir 
saugojimo technologijų raidai, ją papildyti, 
taip pat ta veikla turi būti susijusi su minėta 
raida.

Anglimi kūrenamos elektrinės visame 
pasaulyje išlieka pagrindiniu elektros 
energijos šaltiniu, tačiau turi žymų 
potencialą ateityje padidinti našumą ir 
sumažinti teršalų išmetimą, visų pirma 
CO2 išmetimą. Siekiant palaikyti 
konkurencingumą ir prisidėti prie CO2 
išmetimo valdymo, bus remiamas švarios 
anglies konversijos technologijų tyrimas, 
kūrimas ir demonstravimas, kad būtų 
žymiai padidintas elektrinių našumas ir 
patikimumas, iki minimumo sumažintas 
teršalų išmetimas ir sumažintos bendros 
išlaidos įvairiomis eksploatacijos 
sąlygomis. Rengiantis būsimam energijos 
generavimui neišskiriant teršalų, šia veikla 
turi būti pasirengta CO2 pagavos ir 
saugojimo technologijų raidai, ją papildyti, 
taip pat ta veikla turi būti susijusi su minėta 
raida.

Pagrindimas

Siūloma, kad skirtingų pastraipų pradžios formuluotės turėtų būti vienodos, kad būtų 
paminėti  trys moksliniai komponentai (moksliniai tyrimai, plėtra ir pasiekimų 
demonstravimas).

Pakeitimas 116
I priedo „Temos“ 5 dalies („Energija)“) poskyrio „Veikla“ antraštinė dalis „Pažangieji 

elektros tinklai“

Siekiant palengvinti perėjimą prie Siekiant palengvinti perėjimą prie 
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darnesnės energetikos sistemos, reikia 
pačių įvairiausių MTTP pastangų, kad būtų 
padidintas Europos elektros ir dujų sistemų 
ir tinklų našumas, lankstumas, sauga ir 
patikimumas. Elektros tinklams siekiant 
pertvarkyti dabartinius tinklus į tamprius ir 
interaktyvius (vartotojai – operatoriai) 
paslaugų tinklus ir pašalinti kliūtis 
atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui 
dideliu mastu, veiksmingai jų integracijai ir 
paskirstytam generavimui (pvz., kuro 
elementai, mikroturbinos, stūmokliniai 
varikliai), taip pat reikės sukurti ir 
įrodymais pagrįsti svarbiausias įgalinančias 
technologijas (pvz., naujoviškus IRT 
sprendimus, atsinaujinančių šaltinių 
energijos saugojimo technologijas, 
energetikos sistemų elektroniką ir 
aukštatemperatūrinių laidininkų 
įrenginius). Dujų tinklų tikslas yra 
įrodymais pagrįsti pažangesnius ir 
našesnius dujų transportavimo ir 
paskirstymo procesus ir sistemas, įskaitant 
veiksmingą atsinaujinančių energijos 
šaltinių integravimą.

darnesnės energetikos sistemos, reikia 
pačių įvairiausių mokslinių tyrimų, plėtros 
ir pasiekimų demonstravimo pastangų, kad 
būtų padidintas Europos elektros ir dujų 
sistemų ir tinklų našumas, lankstumas, 
sauga ir patikimumas. Elektros tinklams 
siekiant pertvarkyti dabartinius tinklus į 
tamprius ir interaktyvius (vartotojai –
operatoriai) paslaugų tinklus ir pašalinti 
kliūtis atsinaujinančių energijos šaltinių 
diegimui dideliu mastu, veiksmingai jų 
integracijai ir paskirstytam generavimui 
(pvz., kuro elementai, mikroturbinos, 
stūmokliniai varikliai), taip pat reikės 
sukurti ir įrodymais pagrįsti svarbiausias 
įgalinančias technologijas (pvz., 
naujoviškus IRT sprendimus, 
atsinaujinančių šaltinių energijos 
saugojimo technologijas, energetikos 
sistemų elektroniką ir aukštatemperatūrinių 
laidininkų įrenginius). Dujų tinklų tikslas 
yra įrodymais pagrįsti pažangesnius ir 
našesnius dujų transportavimo ir 
paskirstymo procesus ir sistemas, įskaitant 
veiksmingą atsinaujinančių energijos 
šaltinių integravimą ir biodujų vartojimą 
egzistuojančiuose tinkluose.

Pagrindimas

Siūloma, kad skirtingų pastraipų pradžios formuluotės turėtų būti vienodos, kad būtų 
paminėti  trys moksliniai komponentai (moksliniai tyrimai, plėtra ir pasiekimų 
demonstravimas).

Dujų ir elektros energijos perdavimo prigimtis reikalauja plačios, pastovios infrastruktūros, 
kurios vystymas  ir plėtra varžomas vis didesnio skaičiaus kliūčių .  Dėl šių priežasčių, 
moksliniai tyrimai ir plėtra privalo būti panaudoti siekiant įtraukti naują stebėjimo įrangą į 
transporto sistemą siekiant šią sistemą padaryti pažangesne. Savo ruožtu tai pareikalaus 
plėtoti naujas darbo procedūras.

Be to, visuomenę būtina skatinti atsakingai vartoti energiją.

Pakeitimas 117
I priedo „Temos“ 5 dalies („Energija)“) poskyrio „Veikla“ antraštinė dalis „Energijos 

efektyvumas ir taupymas“, pirmasis sakinys
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Didelis energijos taupymo ir energijos 
efektyvumo gerinimo potencialas turi būti 
išnaudotas optimizuojant, patvirtinant ir 
įrodymais pagrindžiant naujas pastatų, 
paslaugų ir pramonės koncepcijas ir 
technologijas.

Didelis energijos taupymo ir energijos 
efektyvumo gerinimo potencialas turi būti 
išnaudotas optimizuojant, patvirtinant, 
atliekant tyrimus, plėtrą ir įrodymais 
pagrindžiant naujas pastatų, transporto, 
paslaugų ir pramonės koncepcijas ir 
technologijas.

Pagrindimas

Siūloma, kad skirtingų pastraipų pradžios formuluotės turėtų būti vienodos, kad būtų 
paminėti  trys moksliniai komponentai (moksliniai tyrimai, plėtra ir pasiekimų 
demonstravimas).

Transporto sektorių būtina įtraukti į šioje pastraipoje minimas veiklos rūšis.

Pakeitimas 118
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnis „Tikslai“

Skatinti darnų gamtinės ir žmogaus 
aplinkos ir jos išteklių valdymą plečiant 
mūsų žinias apie biosferos, ekosistemų ir 
žmogaus veiklos tarpusavio sąveiką ir 
kuriant naujas technologijas, priemones ir 
paslaugas, kuriomis būtų integruotai 
sprendžiamos visuotinės aplinkos 
problemos. Bus akcentuojamas klimato, 
ekologinių, žemės ir vandenyno sistemų 
pokyčių prognozavimas, priemonės ir 
technologijos, skirtos opioms aplinkos 
problemoms ir pavojams, įskaitant pavojus 
sveikatai, stebėti, sušvelninti ir užkirsti 
jiems kelią, taip pat skirtos užtikrinti 
gamtinės ir žmogaus sukurtos aplinkos 
darnumą.

Skatinti darnų gamtinės ir žmogaus 
aplinkos ir jos išteklių valdymą plečiant 
mūsų žinias apie biosferos, ekosistemų ir 
žmogaus veiklos tarpusavio sąveiką ir 
kuriant naujas technologijas, priemones ir 
paslaugas, kuriomis būtų integruotai 
sprendžiamos visuotinės aplinkos 
problemos. Bus akcentuojamas klimato, 
ekologinių, žemės ir vandenyno sistemų 
pokyčių prognozavimas, priemonės ir 
technologijos, skirtos opioms aplinkos 
problemoms ir pavojams, įskaitant pavojus 
sveikatai, stebėti, sušvelninti, užkirsti ir 
priderinti, taip pat skirtos užtikrinti 
gamtinės ir žmogaus sukurtos aplinkos 
darnumą.

Pagrindimas

Tam tikras aplinkosaugines problemas arba pavojus gali būti labai sunku pašalinti.  Dėl šios 
priežasties, mokslinius tyrimus reikėtų vykdyti apimant šias problemas ir pavojus, siekiant 
sumažinti poveikį, kurį jos gali turėti asmenims ir jų aplinkai.
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Pakeitimas 119
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Metodas“ 

pirmoji pastraipa

Saugoti gamtą yra labai svarbu siekiant 
užtikrinti dabartinės ir būsimų kartų 
gyvenimo kokybę ir ekonominį augimą.
Atsižvelgiant į tai, kad didėjantis gyventojų 
skaičius, urbanizacija, nuolatinė žemės 
ūkio, transporto ir energetikos sektorių 
plėtra, taip pat klimato nepastovumas ir 
atšilimas vietos, regioniniu ir pasauliniu 
mastu grasina peržengti gamtinių Žemės 
išteklių ir žmogaus sukurtos aplinkos 
galimybių ribas, ES iškilęs uždavinys yra 
užtikrinti nuolatinį ir darnų augimą, 
sumažinant neigiamą poveikį aplinkai.
Bendradarbiavimą visos ES mastu skatina 
tas faktas, kad šalims, regionams ir 
miestams yra iškilusios bendros 
aplinkosaugos problemos, ir kad būtina 
pasiekti kritinę masę, atsižvelgiant į 
aplinkos mokslinių tyrimų mastelį, apimtį 
ir didelį sudėtingumą. Toks 
bendradarbiavimas taip pat palengvina 
bendrą planavimą, sujungtų ir tarpusavyje 
suderinamų duomenų bazių naudojimą ir 
bendrų rodiklių, vertinimo metodikų ir 
suderintų didelio masto stebėjimo ir 
prognozavimo sistemų kūrimą. Be to, 
tarptautinis bendradarbiavimas būtinas 
siekiant papildyti žinias ir propaguoti 
geresnį valdymą pasaulio mastu.

Saugoti gamtą yra labai svarbu siekiant 
užtikrinti dabartinės ir būsimų kartų 
gyvenimo kokybę ir ekonominį augimą.
Atsižvelgiant į tai, kad didėjantis gyventojų 
skaičius, urbanizacija, nuolatinė žemės 
ūkio, naminių gyvulių, akvakultūros ir 
žuvininkystės, transporto ir energetikos 
sektorių plėtra, taip pat klimato 
nepastovumas ir atšilimas vietos, 
regioniniu ir pasauliniu mastu grasina 
peržengti gamtinių Žemės išteklių ir 
žmogaus sukurtos aplinkos galimybių 
ribas, ES iškilęs uždavinys yra užtikrinti 
nuolatinį ir darnų augimą, sumažinant 
neigiamą poveikį aplinkai.
Bendradarbiavimą visos ES mastu skatina 
tas faktas, kad šalims, regionams ir 
miestams yra iškilusios bendros 
aplinkosaugos problemos, ir kad būtina 
pasiekti kritinę masę, atsižvelgiant į 
aplinkos mokslinių tyrimų mastelį, apimtį 
ir didelį sudėtingumą. Toks
bendradarbiavimas taip pat palengvina 
bendrą planavimą, sujungtų ir tarpusavyje 
suderinamų duomenų bazių naudojimą ir 
bendrų rodiklių, vertinimo metodikų ir 
suderintų didelio masto stebėjimo ir 
prognozavimo sistemų kūrimą. Be to, 
tarptautinis bendradarbiavimas būtinas 
siekiant papildyti žinias ir propaguoti 
geresnį valdymą pasaulio mastu.

Pagrindimas

Būtina paminėti gyvulininkystės poveikį aplinkai (pvz. skystų trašų, kurios prasiskverbia į 
gruntinius vandenis, gamyba), žuvininkystės poveikį (pvz. žuvininkystės technologijų, kurios 
mažiau kenkia aplinkai išteklių arba novatoriškų sprendimų išsaugojimas), bei akvakultūros 
poveikį (pvz. sukeltas pakrantės  žuvų gaudymo krepšių, bei poveikis kurį jie turi aplinkai).
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Pakeitimas 120
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Metodas“ 

antroji pastraipa, pirmasis sakinys

Moksliniai tyrimai pagal šią temą padės 
įgyvendinti tarptautinius ES ir valstybių 
narių įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvenciją, Kioto ir Monrealio protokolus, 
po Kioto protokolo pradėtas iniciatyvas, JT 
biologinės įvairovės konvenciją, JT 
konvenciją dėl kovos su dykumėjimu ir 
Pasaulio vadovų susitikime dėl darnaus 
vystymosi prisiimtus įsipareigojimus, 
įskaitant ES vandens iniciatyvą (taip pat 
įsipareigojimą skatinti darnią gamybą ir 
vartojimą).

Moksliniai tyrimai pagal šią temą padės 
įgyvendinti tarptautinius ES ir valstybių 
narių įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvenciją, Kioto ir Monrealio protokolus, 
po Kioto protokolo pradėtas iniciatyvas, JT 
biologinės įvairovės konvenciją, JT 
konvenciją dėl kovos su dykumėjimu, 
Stokholmo konvenciją dėl išliekančių 
organinių teršalų ir Pasaulio vadovų 
susitikime dėl darnaus vystymosi 
prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant ES 
vandens iniciatyvą (taip pat įsipareigojimą 
skatinti darnią gamybą ir vartojimą).

Pagrindimas

Į nuorodas reikėtų įtraukti Stokholmo konvenciją, bei labiau stengtis atliekant tolimesnius 
tyrimus ilgai išliekančių organinių teršalų srityje.

Pakeitimas 121
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Metodas“ 

antroji pastraipa, antrasis ir trečiasis sakiniai

Jie taip pat prisidės prie Tarpvyriausybinės 
klimato kaitos komisijos veiklos, Žemės 
stebėjimo grupės (ŽSG) iniciatyvos, juos 
atliekant bus atsižvelgiama į 
Tūkstantmečio ekosistemos įvertinimą. Be 
to, jie iš dalies tenkins mokslinių tyrimų 
poreikius, atsirandančius dėl esamų ir 
naujų ES teisės aktų ir politikos, 6-osios 
aplinkos veiksmų programos 
įgyvendinimo, atitinkamų teminių 
strategijos krypčių ir kitų naujų strategijos 
krypčių (pvz., gyvsidabrio strategijos), taip 
pat aplinkos technologijų bei aplinkos ir 
sveikatos veiksmų planų.

Jie taip pat prisidės prie Tarpvyriausybinės 
klimato kaitos komisijos veiklos, Žemės 
stebėjimo grupės (ŽSG) iniciatyvos, juos 
atliekant bus atsižvelgiama į 
Tūkstantmečio ekosistemos įvertinimą. Be 
to, jie iš dalies tenkins mokslinių tyrimų 
poreikius, atsirandančius dėl esamų ir 
naujų ES teisės aktų ir politikos, 6-osios 
aplinkos veiksmų programos 
įgyvendinimo, atitinkamų teminių 
strategijos krypčių ir kitų naujų strategijos 
krypčių (pvz., gyvsidabrio strategijos), taip 
pat aplinkos technologijų bei aplinkos ir 
sveikatos veiksmų planų, programų ir 
direktyvų arba veiksmų, kurie būtini 
norint patobulinti priemones, susijusias 
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su Natura 2000 tinklo išsaugojimu.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES aplinką, Natura 2000 tinklas taip pat reikalauja tyrimų, kurie padėtų geriau 
apsaugoti Bendrijai svarbias vietoves, bei Specialias paukščių apsaugos vietoves, kurias šis 
tinklas apima.

Pakeitimas 122
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Metodas“ 

trečia pastraipa

Naujoviškų aplinkosaugos technologijų 
propagavimas padės pasiekti, kad būtų 
darniai naudojami ištekliai, sušvelninta 
klimato kaita ir prie jos prisiderinta, taip 
pat kad būtų saugomos ekosistemos ir 
žmogaus sukurta aplinka. Moksliniai 
tyrimai taip pat prisidės prie technologijų 
raidos, kuri pagerins Europos įmonių, visų 
pirma MVĮ, padėtį tokiose rinkos srityse, 
kaip aplinkosaugos technologijos. Europos 
technologijų platformos – vandens tiekimo 
ir sanitarijos, tvarios chemijos, statybų ir 
miškininkystės – patvirtina, kad reikia 
veiklos ES lygiu, o jų mokslinių tyrimų 
darbotvarkių atitinkamos dalys bus 
remiamos atliekant toliau nurodytą veiklą.

Naujoviškų aplinkosaugos technologijų 
propagavimas padės pasiekti, kad būtų 
darniai naudojami ištekliai, sušvelninta 
klimato kaita ir prie jos prisiderinta, taip 
pat kad būtų saugomos ekosistemos ir 
žmogaus sukurta aplinka. Moksliniai 
tyrimai taip pat prisidės prie technologijų 
raidos, kuri pagerins Europos įmonių, visų 
pirma MVĮ, padėtį tokiose rinkos srityse, 
kaip aplinkosaugos technologijos. 20 proc. 
veiklai skirto biudžeto bus paskirta tam, 
kad MVĮ galėtų aktyviau prisidėti prie 
šioje temoje nurodytų mokslinių tyrimų, 
raidos ir su naujovėmis susijusių veiksmų.  
Europos technologijų platformos – vandens 
tiekimo ir sanitarijos, tvarios chemijos, 
statybų ir miškininkystės – patvirtina, kad 
reikia veiklos ES lygiu, o jų mokslinių 
tyrimų darbotvarkių atitinkamos dalys bus 
remiamos atliekant toliau nurodytą veiklą.

Pagrindimas

Jei tikrai norima palengvinti MVĮ dalyvavimą šioje veikloje, turi būti nustatyta galima 
didžiausia iš biudžeto skiriama parama pagal šią prioritetinę veiklos sritį.
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Pakeitimas 123
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Metodas“ 

ketvirta pastraipa

Nacionalinių programų koordinavimas bus 
padidintas išplėtus ir padidinus dabartinių 
aplinkosaugos mokslinių tyrimų tinklų
ERA-NET apimtį, įskaitant bendrą 
programų Baltijos jūroje įgyvendinimą ir 
naujus tinklus ERA-NET.

Nacionalinių programų koordinavimas bus 
padidintas išplėtus ir padidinus dabartinių 
aplinkosaugos mokslinių tyrimų tinklų 
ERA-NET apimtį. Pasitelkiant bendrus 
kvietimus teikti paraiškas bus skatinamas 
daugiadisciplininis ir tarpdisciplininis 
požiūris, kuomet viena tema jungia 
įvairias sritis, pavyzdžiui, mokslo dalykus 
ir jūrų technologijas. 

Pagrindimas

Turi būti skatinamas daugiadisciplininis ir tarpdisciplininis požiūris turint mintyje jurinės 
aplinkos išsaugojimo aspektus, kartu vykdant veiksmingą susijusių šalių bendradarbiavimą.

Pakeitimas 124
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Metodas“ 

4a pastraipa (nauja)

Visų pirma bus toliau tęsiami pagal 
Baltijos jūros mokslinių tyrimų programą 
vykdomi veiksmai. Kartu bus laukiama 
naujų mokslinių tyrimų pasiūlymų arba 
pradedami nauji tyrimai, susiję su kitomis 
Bendrijos jūromis ir vandenynais, kurių 
dalis taip pat priklauso trečiosioms šalims 
ir kurie dėl savo ypatingos geografinės 
padėties turi būti nuolat stebimi, pvz., 
Viduržemio jūra. 

Pagrindimas

Komisija savo pranešime atsižvelgia į specialiąją Baltijos jūrai skirtą programą. ES ir toliau 
turėtų remti BONUS–169 bendrąją programą ir vykdyti su kitomis jūromis ir vandenynais 
susijusius  pradėtus veiksmus arba imtis naujų veiksmų, taip prisidėdama prie Europos jūrų 
strategijos įgyvendinimo.

Pakeitimas 125
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Metodas“ 

penkta pastraipa

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ES Ypatingas dėmesys bus skiriamas ES 
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mokslinių tyrimų rezultatams skleisti, be 
kita ko pasinaudojant papildomų 
finansavimo mechanizmų ES ir valstybių 
narių lygiu sudaromomis galimybėmis, ir 
skatinti, kad atitinkami galutiniai 
vartotojai juos pritaikytų savo veikloje, 
ypač orientuojantis į už politikos 
formavimą atsakingus asmenis.

mokslinių tyrimų rezultatams skleisti, taip 
pat teikti mokslinę informaciją siekiant, 
kad visuomenė daugiau sužinotų apie 
mokslą ir technologijas. 

Bus siekiama kiek galima daugiau 
veiksmų sąveikos ir papildomumo 
pasinaudojant papildomų finansavimo 
mechanizmų ES ir valstybių narių lygiu 
sudaromomis galimybėmis, pvz., Šeštąja 
aplinkos apsaugos veiksmų programa, 
URBAN programa ir LIFE+ fondais. 

Pagrindimas

Su rezultatų ir informacijos skleidimu susijusia veikla siekiama užtikrinti, kad galutiniai 
vartotojai, ypač politinius sprendimus priimantys asmenys, gautų ir įsisavintų pagrindinę 
informaciją. 

Pagal Septintąją pagrindų programą finansuojami veiksmai turi būti glaudžiai susiję su 
veikla, kuri remiama kitų programų siekiant užtikrinti jų papildomumą.

Pakeitimas 126
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Klimato kaita, tarša ir pavojai“ pirma įtrauka

Būtini integruoti klimato ir žemės sistemų 
funkcionavimo moksliniai tyrimai, kad 
galima būtų stebėti ir analizuoti, kaip tos 
sistemos evoliucionuoja, ir numatyti 
būsimą jų raidą. Tai leis sukurti 
veiksmingų prisitaikymo prie klimato 
kaitos bei jos padarinių ir jų sušvelninimo 
priemonių. Bus sukurta įvairaus mastelio –
nuo visuotinio iki subregioninio – pažangių 
klimato kaitos modelių, kurie bus pritaikyti 
vertinant pokyčius, galimus padarinius ir 
kritines ribas. Bus tiriami atmosferos 
sudėties ir vandens ciklo pokyčiai ir 
sukurta nustatyta rizika paremtų modelių, 
atsižvelgiant į sausrų, audrų ir potvynių 
ciklų pokyčius. Bus tiriami aplinkos 
kokybei ir klimatui dėl oro, vandens ir 
dirvožemio taršos kylantys pavojai, taip pat 
atmosferos, stratosferos ozono sluoksnio, 
žemės paviršiaus, ledynų ir vandenyno 

Būtini integruoti klimato ir žemės bei 
vandenyno sistemų (įskaitant poliarinius 
regionus) funkcionavimo moksliniai 
tyrimai, kad galima būtų stebėti ir 
analizuoti, kaip tos sistemos pasikeitė ir 
kaip evoliucionuoja, ir numatyti būsimą jų 
raidą. Tai leis sukurti veiksmingų 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
padarinių ir jų sušvelninimo priemonių. 
Bus sukurta įvairaus mastelio – nuo 
visuotinio iki subregioninio – pažangių 
klimato kaitos modelių, kurie bus pritaikyti 
vertinant pokyčius, galimus padarinius ir 
kritines ribas. Bus tiriami atmosferos 
sudėties ir vandens ciklo pokyčiai ir 
sukurta nustatyta rizika paremtų modelių, 
atsižvelgiant į sausrų, audrų ir potvynių 
ciklų pokyčius. Bus tiriami aplinkos 
kokybei ir klimatui dėl oro, vandens (tiek 
paviršinio, tiek požeminio) ir dirvožemio 
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tarpusavio sąveika. Bus nagrinėjami 
grįžtamojo ryšio mechanizmai ir staigūs 
pokyčiai (pvz., vandens apytaka 
vandenyne) bei poveikis biologinei 
įvairovei ir ekosistemoms.

taršos kylantys pavojai, taip pat 
atmosferos, stratosferos ozono sluoksnio, 
žemės paviršiaus, ledynų ir vandenyno 
tarpusavio sąveika, įskaitant pakrančių 
regionams vandens lygio kitimo 
sukeliamus padarinius. Bus nagrinėjami 
grįžtamojo ryšio mechanizmai ir staigūs 
pokyčiai (pvz., vandens apytaka 
vandenyne) bei poveikis biologinei 
įvairovei ir ekosistemoms.

Pagrindimas

Ankstesni žemės ir vandenyno sistemų pokyčiai gali suteikti informacijos, padėsiančios 
paaiškinti esamus ir numatyti galimus būsimus pokyčius.  

Be to, šiuo pakeitimu papildomas žemės ir vandenyno sistemai gresiančių pavojų aprašas, 
įtraukiant tokius veiksnius kaip tirpstantys kalnų viršūnių ledynai, jūros vandens lygio kitimas 
ir požeminių vandenų tarša.

Pakeitimas 127
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Klimato kaita, tarša ir pavojai“ antra įtrauka

Daugiadisciplininiai aplinkos rizikos 
veiksnių ir žmogaus sveikatos sąveikos 
moksliniai tyrimai reikalingi remiant 
Aplinkos ir sveikatos veiksmų planą ir 
atsižvelgiant į rūpesčius dėl visuomenės 
sveikatos ir į ligų charakteristikas, 
susijusias su naujais aplinkos pavojais. 
Pagrindinis mokslinių tyrimų dėmesys bus 
sutelktas į daugybinį poveikį skirtingais 
poveikio keliais, taršos šaltinių nustatymą 
ir naujus ar besiformuojančius aplinkos 
rizikos veiksnius (pvz., patalpų ir lauko 
orą, elektromagnetinius laukus, triukšmą ir 
toksinių medžiagų poveikį) bei galimus jų 
padarinius sveikatai. Moksliniais tyrimais 
taip pat bus siekiama integruoti žmogaus 
biologinio stebėjimo mokslinių tyrimų 
veiklą, susijusią su moksliniais aspektais, 
metodikomis ir priemonėmis, skirtomis 
koordinuotam ir darniam metodui sukurti. 
Jie apims Europos grupės tyrimus, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas 
gyventojų grupes, ir patobulinto rizikos 

Daugiadisciplininiai aplinkos ir klimato 
rizikos veiksnių ir žmogaus sveikatos 
sąveikos moksliniai tyrimai reikalingi 
remiant Aplinkos ir sveikatos veiksmų 
planą ir atsižvelgiant į rūpesčius dėl 
visuomenės sveikatos ir į ligų 
charakteristikas, susijusias su naujais 
aplinkos pavojais, ypač miestuose 
(įskaitant buvuvius pramoninius 
regionus). Pagrindinis mokslinių tyrimų 
dėmesys bus sutelktas į daugybinį poveikį 
skirtingais poveikio keliais, taršos šaltinių 
nustatymą ir naujus ar besiformuojančius 
aplinkos rizikos veiksnius ir jų sąveiką su 
gamtos veiksniais ir elementais (pvz., 
patalpų ir lauko orą, elektromagnetinius 
laukus, triukšmą ir toksinių medžiagų 
poveikį, taip pat poveikį odai ir akims, 
kurį sukelia padidėjusi saulės apšvita) bei 
galimus jų padarinius sveikatai.  Bus 
skatinamas esamų ar naujų cheminių 
medžiagų tyrimas kaip nustatyta REACH 
reglamente, taip pat raginama ieškoti kitų 
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apibūdinimo, įvertinimo bei rizikos ir 
poveikio sveikatai palyginimo metodus ir 
priemones. Mokslinių tyrimų metu bus 
sukurti biologiniai žymenys ir 
modeliavimo priemonės, atsižvelgiant į 
bendrą poveikį, pažeidžiamumo variacijas 
ir neapibrėžtumą. Jų metu taip pat bus 
sukurti rizikos analizės, valdymo ir 
informavimo bei politikos kūrimo ir 
analizės metodai ir pagalbinės sprendimų 
priėmimo priemonės (rodikliai, 
ekonominės naudos ir daugelio kriterijų 
analizės, poveikio sveikatai įvertinimas, 
ligos naštos ir tvarumo analizė). 

bandymų būdų, galėsiančių pakeisti 
bandymus su gyvūnais. Moksliniais 
tyrimais taip pat bus siekiama integruoti 
žmogaus biologinio stebėjimo 
epidemiologinių mokslinių tyrimų veiklą, 
susijusią su moksliniais aspektais, 
metodikomis ir priemonėmis, skirtomis 
koordinuotam ir darniam metodui sukurti. 
Jie apims Europos grupės tyrimus, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas 
gyventojų grupes, ir patobulinto rizikos 
apibūdinimo ir stebėsenos, įvertinimo bei 
rizikos ir poveikio sveikatai palyginimo 
metodus ir priemones. Mokslinių tyrimų 
metu bus sukurti biologiniai žymenys ir 
modeliavimo bei stebėsenos priemonės, 
atsižvelgiant į bendrą poveikį, 
pažeidžiamumo variacijas ir 
neapibrėžtumą. Jų metu taip pat bus sukurti 
rizikos analizės, valdymo ir informavimo 
bei politikos kūrimo ir analizės metodai ir 
pagalbinės sprendimų priėmimo priemonės 
(rodikliai, ekonominės naudos ir daugelio 
kriterijų analizės, poveikio sveikatai 
įvertinimas, ligos naštos ir tvarumo 
analizė). 

Pagrindimas

Turint mintyje su miesto aplinka susijusius veiksmus, ypatingą dėmesį reikia skirti buvusiems 
pramonės regionams. 

Tokie veiksniai, kaip rūgštusis lietus arba ozono sluoksnio retėjimas neigiamai veikia 
atmosferą ir nebe taip veiksmingai sulaiko saulės spinduliuotę. Kadangi Europos Sąjunga 
stengiasi kovoti su šiais nepageidaujamais padariniais, reikia toliau tęsti neigiamos įtakos 
žmogaus sveikatai turinčių veiksnių mokslinius tyrimus.

Septintoji pagrindų programa turėtų būti viena iš pagrindinių priemonių siekiant pačios ES 
REACH reglamente dėl cheminių medžiagų nustatytų tikslų. 

Pakeitimas 128
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Klimato kaita, tarša ir pavojai“ trečia įtrauka 

Stichinėms nelaimėms valdyti reikia 
metodo, kuriame atsižvelgiama į 
daugeriopą riziką. Pavojams, 
pažeidžiamumui ir rizikai įvertinti reikia 
geresnių žinių, metodų ir integruotos bazės. 

Stichinėms nelaimėms valdyti reikia 
metodo, kuriame atsižvelgiama į 
daugialypę riziką ir kuris būtų 
grindžiamas specialiems pavojams valdyti 
skirtomis strategijomis su aiškiais planais, 
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Be to, reikia sukurti kartografavimo, 
prevencijos ir sušvelninimo strategiją, taip 
pat apsvarstyti ekonominius ir socialinius 
veiksnius. Bus tiriamos su klimatu 
susijusios nelaimės (pvz., audros, sausros, 
miškų gaisrai, nuošliaužos ir potvyniai) ir 
geologiniai pavojai (pvz., žemės 
drebėjimai, ugnikalniai ir cunamiai). Tokie 
moksliniai tyrimai leis geriau perprasti 
pagrindinius procesus ir patobulinti 
numatymo ir prognozavimo metodus, 
remiantis tikimybių apskaičiavimo metodu. 
Jie taip pat bus ankstyvo perspėjimo ir 
informacinių sistemų kūrimo pagrindas. 
Bus kiekybiškai įvertinti didžiausių 
stichinių nelaimių atgarsiai visuomenėje.

darbo tvarka ir taisyklėmis. Pavojams, 
pažeidžiamumui ir rizikai įvertinti reikia 
geresnių žinių, metodų ir integruotos bazės. 
Be to, reikia sukurti rizikos 
kartografavimo, prevencijos, nustatymo ir 
mažinimo strategijas, taip pat apsvarstyti 
ekonominius ir socialinius veiksnius. Bus 
tiriamos su klimatu susijusios nelaimės 
(pvz., audros, sausros, šalčiai, miškų 
gaisrai, nuošliaužos, potvyniai ir kiti 
nepaprasti reiškiniai) ir geologiniai 
pavojai (pvz., žemės drebėjimai, 
ugnikalniai ir cunamiai). Tokie moksliniai 
tyrimai leis geriau perprasti pagrindinius 
procesus ir patobulinti numatymo ir 
prognozavimo metodus, remiantis 
tikimybių apskaičiavimo metodu. Jie taip 
pat bus ankstyvo perspėjimo ir 
informacinių sistemų kūrimo pagrindas. 
Bus kiekybiškai įvertinti didžiausių 
stichinių nelaimių atgarsiai visuomenėje.

Pagrindimas

Manoma, kad pakeitime apibrėžti planai, kuriuose atsižvelgiama į įvairius pavojus, galėtų 
būti tinkama  pradžia. 

Taip pat minimos gamtos nelaimės, pvz., dideli šalčiai, kurios paprastai padaro daug žalos 
tiek aplinkai, tiek žmonėms.

Pakeitimas 129
I priedo skyriaus  „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Darnus išteklių valdymas“ pirma įtrauka

Gamtinių ir žmogaus sukurtų išteklių 
išsaugojimas ir darnus valdymas

Gamtinių išteklių išsaugojimas ir darnus 
valdymas; biologinės įvairovės aplinkos ir 
žmogaus sukurtos aplinkos valdymas

Moksliniais tyrimais bus tobulinama žinių 
bazė ir kuriami pažangūs modeliai ir 
priemonės, reikalingi užtikrinti darnų 
išteklių valdymą ir kurti tvaraus vartojimo 
struktūras. Tai leis prognozuoti ekosistemų 
funkcionavimą ir jas atkurti, taip pat 
sušvelninti svarbių struktūrinių ir funkcinių 
ekosistemų elementų degradavimo ir 
praradimo padarinius (biologinei įvairovei, 
vandeniui, dirvožemiui ir jūros ištekliams). 
Atliekant ekosistemų modeliavimo 

Moksliniais tyrimais bus tobulinama žinių 
bazė ir kuriami pažangūs modeliai ir 
priemonės, reikalingi užtikrinti darnų 
ekosistemų ir jų išteklių valdymą, 
išsaugojimą ir atkūrimą, žemės 
naudojimą, biologinės įvairovės apsaugą
ir kurti tvaraus vartojimo struktūras. Tai 
leis prognozuoti ekosistemų funkcionavimą 
ir jas atkurti, taip pat sušvelninti svarbių 
struktūrinių ir funkcinių ekosistemų 
elementų degradavimo ir praradimo 
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mokslinius tyrimus bus atsižvelgiama į 
apsaugos ir išsaugojimo praktiką. Bus 
propaguojami naujoviški ekonominės 
veiklos vystymo iš ekosistemų paslaugų 
metodai. Bus kuriami dykumėjimo, žemės 
degradacijos ir erozijos prevencijos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
metodai. Mokslinių tyrimų metu taip pat 
bus nagrinėjami darnaus miškų valdymo ir
urbanistinės aplinkos, įskaitant planavimą, 
bei atliekų tvarkymo klausimai.
Moksliniams tyrimams bus naudingas 
atvirų, paskirstytų, sąveikaujančių 
duomenų tvarkymo ir informacinių sistemų 
kūrimas ir jie prie jo prisidės, taip pat 
suteiks pagrindą įvertinimams, prognozėms 
ir paslaugoms, susijusioms su gamtiniais 
ištekliais ir jų naudojimu.

padarinius (biologinei įvairovei, vandeniui, 
dirvožemiui ir jūros ištekliams). Atliekant 
ekosistemų ir jų biologinės įvairovės
modeliavimo mokslinius tyrimus bus 
atsižvelgiama į apsaugos, atkūrimo ir 
išsaugojimo praktiką. Bus propaguojami 
naujoviški ekonominės veiklos vystymo iš 
ekosistemų ir jų biologinės įvairovės 
paslaugų metodai. Bus kuriami 
dykumėjimo, žemės degradacijos ir 
erozijos prevencijos, kovos su šiais 
reiškiniais, atvirkštinio proceso ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
metodai. Mokslinių tyrimų metu taip pat 
bus nagrinėjami darnaus žemės ekosistemų 
(pvz., miškų, pievų, pelkių, upių ir 
dirbamosios žemės) valdymo, kaimo 
vietovių išsaugojimo siekiant skatinti 
tausųjį turizmą, taip pat urbanistinės 
aplinkos ir buvusių pramoninių regionų, 
įskaitant planavimą, bei atliekų tvarkymo 
klausimai. Vadovaujantis GEO iniciatyva 
ir pasitelkus tokias priemones kaip 
INSPIRE moksliniams tyrimams bus 
naudingas atvirų, paskirstytų, 
sąveikaujančių duomenų tvarkymo ir 
informacinių sistemų kūrimas ir jie prie jo 
prisidės, taip pat suteiks pagrindą 
įvertinimams, prognozėms ir paslaugoms, 
susijusioms su gamtiniais ištekliais ir jų 
naudojimu.

Pagrindimas

Gamtos ištekliai glūdi ekosistemose, o pastarosiose (pvz., miškuose) klesti gyvūnija ir 
augmenija, kurias privalu saugoti. 

GEO (Žemės stebėjimo grupės) iniciatyva ir INSPIRE priemonė yra itin svarbūs.  GEO tikslas 
– koordinuoti įvairias palydovinių duomenų sistemas, o INSPIRE uždavinys – užtikrinti, kad 
valstybių narių  duomenų infrastruktūros ir su aplinka susijusi informacija būtų aiškesnės ir 
jas būtų galima lyginti ES lygmeniu.     Pakeitime pateikiama informacija, kurios reikia 
siekiant užtikrinti aplinkos būklės stebėseną.

Pakeitimas 130
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Darnus išteklių valdymas“ antra įtrauka

Jūros aplinkos raida - Jūros aplinkos valdymas
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Specialūs moksliniai tyrimai turi pagerinti 
mūsų supratimą apie žmogaus veiklos 
poveikį vandenynui ir jūroms bei jūrinės 
aplinkos ištekliams, įskaitant regioninių 
jūrų ir pakrantės zonų taršą ir eutrofikaciją. 
Vandenų aplinkos, giliavandenių 
ekosistemų ir jūros dugno mokslinių 
tyrimų veikla bus atliekama siekiant 
stebėti, kontroliuoti ir nuspėti šios aplinkos 
funkcionavimą ir pagilinti supratimą apie 
jūrą ir darnų vandenyno išteklių vartojimą. 
Žmogaus veiklos poveikis vandenynui bus 
vertinamas pasitelkus integruotus metodus, 
atsižvelgiant į jūros biologinę įvairovę, 
ekosistemų procesus ir paslaugas, vandens 
apytaką vandenyne ir jūros dugno 
geologiją.

Specialūs moksliniai tyrimai turi pagerinti 
mūsų supratimą apie žmogaus veiklos 
poveikį vandenynui ir jūroms bei jūrinės 
aplinkos ištekliams, įskaitant atsitiktinę ir 
nuolatinę regioninių jūrų ir pakrantės zonų 
taršą ir eutrofikaciją, tiek vandens 
paviršiuje, tiek pačiame vandenyje, taip 
pat jūros dugne. Vandenų aplinkos, 
pakrančių, regionų ir giliavandenių 
ekosistemų ir jūros dugno mokslinių 
tyrimų veikla bus atliekama siekiant 
stebėti, kontroliuoti ir nuspėti šios aplinkos 
funkcionavimą ir pagilinti supratimą apie 
jūrą ir darnų vandenyno išteklių vartojimą. 
Žmogaus veiklos poveikis vandenynui bus 
vertinamas pasitelkus integruotus metodus, 
atsižvelgiant į jūros biologinę įvairovę, 
ekosistemų procesus ir paslaugas, vandens 
apytaką vandenyne ir jūros dugno 
geologiją. Bus imamasi veiksmų siekiant 
sukurti bendrus darnaus valdymo 
sprendimus, priemones ir strategijas.

Pagrindimas

Be kitų įvairių svarbių patikslinimų, šiame pakeitime pateikiama bendrų sprendimų, kurie 
būtų tinkami ir pageidautini jūrų aplinkai valdyti, pavyzdžių. 

Pakeitimas 131
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Aplinkosaugos technologijos“ pirma įtrauka

Aplinkosaugos technologijos gamtinės ir 
žmogaus sukurtos aplinkos darniam 
valdymui ir išsaugojimui

- Aplinkosaugos technologijos gamtinės ir 
žmogaus sukurtos aplinkos darniam 
valdymui, išsaugojimui ir atkūrimui

Siekiant sumažinti žmogaus veiklos 
poveikį aplinkai, saugoti aplinką, našiau 
valdyti išteklius ir kurti naujus produktus, 
procesus ir paslaugas, naudingesnes 
aplinkai negu dabartiniai alternatyvūs 
variantai, reikalingos naujos ar 
patobulintos aplinkosaugos technologijos. 
Moksliniai tyrimai bus visų pirma 
orientuoti į: pavojų aplinkai prevencijos ar
mažinimo, pavojų ir nelaimių švelninimo, 
klimato kaitos ir biologinės įvairovės 
mažėjimo stabdymo technologijas, darnią 

Siekiant sumažinti žmogaus veiklos 
poveikį aplinkai, saugoti ir atkurti aplinką, 
našiau valdyti išteklius ir kurti naujus 
produktus, procesus ir paslaugas, 
naudingesnes aplinkai negu dabartiniai 
alternatyvūs variantai, reikalingos naujos ar 
patobulintos aplinkosaugos technologijos. 
Moksliniai tyrimai bus visų pirma 
orientuoti į: pavojų aplinkai prevencijos, 
mažinimo ir  švelninimo, rizikai ir 
nelaimėms, įskaitant tas, kurias sukelia 
klimato kaita ir biologinės įvairovės 



PE 368.072v03-00 92/120 PR\613357LT.doc

LT

gamybą ir vartojimą skatinančias 
technologijas; našesnio vandenų, 
dirvožemio, oro, jūros ir kitų gamtinių 
išteklių ar atliekų valdymo ar taršos 
mažinimo technologijas, žmogaus 
aplinkos, įskaitant užstatytą aplinką, 
urbanizuotas zonas, kraštovaizdį, 
ekologiškai pagrįsto ir darnaus valdymo 
bei kultūrinio paveldo išsaugojimo 
technologijas.

mažėjimas, kelią užkertančias
technologijas; darnią gamybą ir vartojimą 
skatinančias technologijas; ekosistemų, jų 
išteklių ir išteklių biologinės įvairovės 
darnaus valdymo, išsaugojimo ir atkūrimo
technologijas; našesnio vandenų, 
dirvožemio, oro, jūros ir kitų gamtinių 
išteklių ar atliekų valdymo ar taršos 
mažinimo technologijas; žmogaus 
aplinkos, įskaitant užstatytą aplinką, 
urbanizuotas zonas, kraštovaizdį, 
ekologiškai pagrįsto ir darnaus valdymo 
bei kultūrinio paveldo išsaugojimo 
technologijas. Užtikrinamas 
koordinavimas su kitomis susijusiomis 
sritimis.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti aplinkos atkūrimo svarbą, tai turėtų būti viena iš prioritetinių sričių (pvz., 
dykumėjimo paveiktos žemės atkūrimas).

Taip pat turėtų būti akivaizdu, kad nei vieni pirmiau paminėti veiksmai neturi būti vykdomi 
visiškai  atskirai nuo kitų: dažniausiai įvairūs veiksmai yra susiję vieni su kitais, todėl turi 
būti vykdomas koordinavimas.

Pakeitimas 132
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Aplinkosaugos technologijos“ antra įtrauka

Pagrindinis mokslinių tyrimų dėmesys bus 
skiriamas technologijų rizikos ir 
eksploatacinių parametrų, įskaitant 
procesus ir produktus, vertinimui ir 
tolesniam atitinkamų metodų, pvz., 
eksploatacijos ciklo analizės, kūrimui. Be 
to, bus akcentuojamos: aplinkosaugos 
technologijų ilgalaikės perspektyvos 
galimybės, rinkos potencialas ir socialiniai 
bei ekonominiai aspektai, cheminių 
medžiagų rizikos vertinimas, pažangių 
bandymų strategija ir metodai, siekiant iki 
minimumo sumažinti bandymus su 
gyvūnais, rizikos kiekybinio įvertinimo 
metodai, taip pat moksliniai tyrimai, 
padedantys kurti Europos aplinkosaugos 
technologijų patikrinimo ir bandymų 

Pagrindinis mokslinių tyrimų dėmesys bus 
skiriamas technologijų rizikos ir 
eksploatacinių parametrų, įskaitant 
procesus, produktus ir paslaugas, 
vertinimui ir tolesniam atitinkamų metodų, 
pvz., eksploatacijos ciklo analizės, 
kūrimui. Be to, bus akcentuojamos: 
aplinkosaugos technologijų ilgalaikės 
perspektyvos galimybės, rinkos potencialas 
ir socialiniai bei ekonominiai aspektai;  
cheminių medžiagų rizikos vertinimas, 
pažangių bandymų strategija ir metodai, 
siekiant iki minimumo sumažinti 
bandymus su gyvūnais, rizikos kiekybinio 
įvertinimo metodai; taip pat moksliniai 
tyrimai, padedantys kurti Europos 
aplinkosaugos technologijų patikrinimo ir 
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sistemą. bandymų sistemą.

Pagrindimas

Šalia produktų ir procesų, reikia įtraukti ir paslaugas.

Pakeitimas 133
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Žemės stebėjimo ir vertinimo priemonės“ pirma įtrauka

Žemės stebėjimas - Žemės ir vandenynų stebėjimo sistemos 
bei aplinkos ir gamtos išteklių stebėsenos 
metodai

Moksliniai tyrimai bus skirti plėtoti 
Visuotinei žemės stebėjimo sistemų 
sistemai (GEOSS) ir jai integruoti į 
iniciatyvą GEO, sprendžiant aplinkos ir 
darnaus vystymosi klausimus. Bus 
sprendžiami stebėjimų sistemos sąveikos, 
informacijos valdymo ir dalijimosi 
duomenimis bei informacijos 
optimizavimo geresniam aplinkos reiškinių 
supratimui, modeliavimui ir 
prognozavimui klausimai. Ši veikla 
daugiausia bus sutelkta į stichijos pavojus, 
klimato kaitą, orus, ekosistemas, gamtinius 
išteklius, vandenį, žemės panaudojimą, 
aplinką ir sveikatą bei biologinę įvairovę 
(įskaitant rizikos vertinimo, prognozavimo 
metodų ir vertinimo priemonių aspektus), 
siekiant pažangos tose srityse, kuriose 
GEOSS teikia naudą visuomenei, taip pat 
siekiant įnešti indėlį į GMES.

Moksliniai tyrimai bus skirti plėtoti 
Visuotinei žemės stebėjimo sistemų 
sistemai (GEOSS) (kuriai įgyvendinti 
GMS indėlis yra labai svarbus) ir jai 
integruoti į iniciatyvą GEO, sprendžiant 
aplinkos ir darnaus vystymosi klausimus. 
Bus sprendžiami stebėjimų sistemos 
sąveikos, įskaitant jų stebėsenos, 
specialaus kūrimo ir priežiūros 
technologijų, informacijos valdymo ir 
dalijimosi duomenimis bei informacijos 
optimizavimo geresniam aplinkos reiškinių 
supratimui, modeliavimui ir 
prognozavimui klausimai. Ši veikla 
daugiausia bus sutelkta į stichijos pavojus, 
klimato kaitą, orus, vandenynus, 
regionines jūras ir pakrančių sritis,
ekosistemas, gamtinius išteklius, vandenį, 
žemės panaudojimą, aplinką ir sveikatą bei 
biologinę įvairovę (įskaitant rizikos 
vertinimo, prognozavimo metodų ir 
vertinimo priemonių aspektus), siekiant 
pažangos tose srityse, kuriose GEOSS 
teikia naudą. Derinama veikla su kitomis 
susijusiomis sritimis, visų pirma ryšių ir 
informacijos technologijomis, kosmoso 
sritimi ir saugumu.

Pagrindimas 

Techniniu požiūriu GEO uždavinys – sukurti „sistemų sistemą“ arba GEOSS makrosistemą. 
Šioje visaapimančioje struktūroje Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėjimo sistemos (GMS), 
kaip Bendrijos žemės stebėjimo iniciatyvos, vaidmuo yra labai svarbus. 



PE 368.072v03-00 94/120 PR\613357LT.doc

LT

Pakeitimas 134
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Žemės stebėjimo ir vertinimo priemonės“ antra įtrauka

Priemonės, reikalingos tam, kad galima 
būtų kiekybiškai įvertinti aplinkos ir 
mokslinių tyrimų politikos indėlį į 
konkurencingumą ir darnų vystymąsi, 
įskaitant rinka paremtų ir reglamentavimo 
metodų įvertinimą, taip pat dabartinių 
gamybos ir vartojimo tendencijų poveikį. 
Tokios priemonės bus ir modeliai, kuriuose 
atsižvelgiama į ekonomikos, aplinkos ir 
visuomenės tarpusavio ryšius, taigi bus 
sukurtos naudingos ir veiksmingos 
prisitaikymo ir prevencijos strategijos. 
Moksliniais tyrimais taip pat bus 
stengiamasi patobulinti esamus rodiklius ir 
sukurti naujus, kurie sudarytų galimybę 
vertinti darnaus vystymosi politikos 
prioritetus ir analizuoti jų tarpusavio 
ryšius, atsižvelgiant esamus ES darnaus 
vystymosi rodiklius. Taip pat bus 
atliekama technologijų, socialinių ir 
ekonominių varomųjų jėgų, išorinių 
veiksnių ir valdymo analizė ir numatymo 
tyrimai. Rezultatai bus taikomi žemės 
naudojimo ir jūros politikos srityse bei su 
klimato kaita susijusių ekonominių, 
politinių ir socialinių konfliktų srityje.

Priemonės, reikalingos tam, kad galima 
būtų kiekybiškai įvertinti aplinkos ir 
mokslinių tyrimų politikos indėlį į 
konkurencingumą ir darnų vystymąsi, 
įskaitant mokslo paramą ir rinka paremtų 
ir reglamentavimo metodų įvertinimą, taip 
pat dabartinių gamybos ir vartojimo 
tendencijų poveikį. Tokios priemonės bus 
ir modeliai, kuriuose atsižvelgiama į 
ekonomikos, aplinkos ir visuomenės
tarpusavio ryšius, taigi bus sukurtos 
naudingos ir veiksmingos prisitaikymo ir 
prevencijos strategijos. Moksliniais 
tyrimais taip pat bus stengiamasi 
patobulinti esamus rodiklius ir sukurti 
naujus, kurie sudarytų galimybę pabrėžti ir 
vertinti darnaus vystymosi politikos 
prioritetus ir analizuoti jų tarpusavio 
ryšius, atsižvelgiant esamus ES darnaus 
vystymosi rodiklius. Taip pat bus 
atliekama technologijų, socialinių ir 
ekonominių varomųjų jėgų, išorinių 
veiksnių ir valdymo analizė ir numatymo 
tyrimai. Rezultatai galėtų būti taikomi 
aplinkos kokybės, žemės naudojimo, 
gamtos išteklių, tausiosios gamybos ir 
vartojimo ir jūros politikos srityse bei su 
klimato kaita susijusių ekonominių, 
politinių ir socialinių konfliktų srityje.

Pagrindimas

Pakeitime pateikiama patikslinimų siekiant paaiškinti ir nurodyti aprašomas priemones.

Pakeitimas 135
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Tarptautinis 

bendradarbiavimas“ antra pastraipa

Mokslo ir technologijų partnerystės su 
besivystančiomis šalimis padės siekti 
tūkstantmečio plėtros tikslų keliose srityse 
(pvz., apgręžti aplinkos išteklių praradimo 
tendenciją, pagerinti vandens valdymą, 
tiekimą ir sanitariją, spręsti urbanizacijos 

Mokslo ir technologijų partnerystės su 
besivystančiomis šalimis padės siekti 
tūkstantmečio plėtros tikslų keliose srityse 
(pvz., užkirsti kelią klimato kaitos ir 
gamtos nelaimių padariniams arba juos 
sušvelninti, apgręžti aplinkos išteklių 
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keliamus aplinkosaugos uždavinius), tarp 
jų ir tose, kur vienas svarbiausių vaidmenų 
taip pat gali tekti MVĮ. Ypatingas dėmesys 
bus skirtas pasaulinių aplinkosaugos 
problemų ir regioninės ir vietos plėtros 
problemų, susijusių su gamtiniais ištekliais, 
biologine įvairove, žemės naudojimu, 
gamtiniais ir žmogaus sukeltais pavojais ir 
rizika, klimato kaita, aplinkosaugos 
technologijomis, aplinka ir sveikata, 
tarpusavio sąryšiams, taip pat politikos 
analizės priemonėms. Bendradarbiavimas 
su pramoninėmis valstybėmis pagerins 
galimybes pasitelkti visuotinę mokslinių 
tyrimų kompetenciją.

praradimo tendenciją, pagerinti vandens ir 
žemės valdymą, taip pat tiekimą ir 
sanitariją, užkirsti kelią ir kovoti su 
dykumėjimu, spręsti urbanizacijos ir 
tausiosios gamybos bei vartojimo keliamus 
aplinkosaugos ir biologinės įvairovės
uždavinius), įskaitant ir tas, kur vienas 
svarbiausių vaidmenų taip pat gali tekti 
MVĮ.  Ypatingas dėmesys bus skirtas 
pasaulinių aplinkosaugos problemų ir 
regioninės ir vietos plėtros problemų, 
susijusių su gamtiniais ištekliais, biologine 
įvairove, žemės naudojimu, gamtiniais ir 
žmogaus sukeltais pavojais ir rizika, 
klimato kaita, aplinkosaugos 
technologijomis, aplinka ir sveikata, 
tarpusavio sąryšiams, taip pat politikos 
analizės priemonėms. Bendradarbiavimas 
su pramoninėmis valstybėmis pagerins 
galimybes pasitelkti visuotinę mokslinių 
tyrimų kompetenciją.

Pagrindimas

ES gali prisidėti prie vargingiausių šalių tinkamo raidos proceso teikdama ir dalindamasi su 
jomis gamtos nelaimių valdymo ir prevencijos, tinkamo vandens ir žemės naudojimo, statybų 
ir darnaus miestų augimo bei kitomis technologijomis.  

Pakeitimas 136
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Tarptautinis 

bendradarbiavimas“ trečia pastraipa

Sistemos GEOSS įsteigimas Žemės 
stebėjimams skatins tarptautinį 
bendradarbiavimą, kuriuo siekiama 
perprasti Žemės sistemų ir darnaus 
vystymosi klausimus bei koordinuotai 
rinkti duomenis moksliniams ir politiniams 
tikslams.

Sistemos GEOSS įsteigimas Žemės 
stebėjimams skatins tarptautinį 
bendradarbiavimą, kuriuo siekiama 
perprasti Žemės sistemų ir darnaus 
vystymosi klausimus bei koordinuotai 
rinkti duomenis moksliniams ir politiniams 
tikslams, taip pat skatinti tiek viešojo, tiek 
privataus sektorių domėjimąsi šia sritimi.

Pagrindimas

Akivaizdu, kad GEOSS makrosistemos duomenys padės geriau informuoti viešojo ir privataus 
sektorių atstovus apie mūsų planetos aplinkos apsaugos poreikius ir didinti jų sąmoningumą, 
taip skatinant imtis atitinkamų veiksmų.
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Pakeitimas 137
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“) skirsnio „Reagavimas 

į naujus poreikius ir nenumatytus politinius poreikius“ antra pastraipa

Parama reaguojant į nenumatytus aplinkos 
politikos poreikius gali būti susijusi, 
pavyzdžiui, su naujos ES politikos 
aplinkos, jūrų politikos, standartų ir 
reglamentų klausimais poveikio darniam 
vystymuisi įvertinimu.

Parama reaguojant į nenumatytus aplinkos 
politikos poreikius gali būti susijusi, 
pavyzdžiui, su naujos ES politikos 
tausiosios gamybos ir vartojimo, aplinkos, 
klimato kaitos, gamtos nelaimių, jūrų 
politikos bei standartų ir reglamentų 
klausimais poveikio darniam vystymuisi 
įvertinimu.

Pagrindimas

Į šioje dalyje minimą poveikio darniam vystymuisi vertinimą galima taip pat įtraukti 
Bendrijos politikos sritis, susijusias su gamyba ir vartojimu, gamtos ištekliais, klimato kaita, 
kaip jau ne sykį buvo minėta šioje prioritetinėje temoje. 

Pakeitimas 138
I priedo „Temos“ 6 dalies („Transportas (įskaitant aeronautiką)“) skirsnis „Tikslas“ 

Remiantis technologijų pažanga sukurti 
integruotas ekologiškesnes, pažangesnes ir 
saugesnes paneuropines transporto
sistemas piliečių ir visuomenės naudai, 
saugančias aplinką ir gamtinius išteklius; 
taip pat užtikrinti ir toliau plėtoti Europos 
pramonės įmonių konkurencingumą ir jų 
pirmaujančias pozicijas pasaulinėje 
rinkoje.

Remiantis pažanga, pasiekta technologijų, 
jų panaudojimo ir Europos transporto 
politikos srityje, sukurti integruotas 
ekologiškesnes, pažangesnes ir saugesnes 
paneuropines transporto sistemas piliečių ir 
visuomenės naudai, saugančias aplinką ir 
gamtinius išteklius; taip pat užtikrinti ir 
toliau plėtoti Europos pramonės įmonių 
konkurencingumą ir jų pirmaujančias 
pozicijas pasaulinėje rinkoje.

Pagrindimas

Transporto srityje į sistemų darbo, infrastruktūrų ir kt. aspektais pasiektą pažangą reikia 
atsižvelgti ne mažiau kaip į technologijų pažangą. Be to, atskaitos taškas turi būti dabartinė 
Europos transporto politikos padėtis.

Pakeitimas 139
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Transportas (įskaitant aeronautiką)“) skirsnio „Metodas“ 

ketvirta pastraipa

Ypatingai svarbi MVĮ veikla apims 
pastangas užtikrinti tvirtas, 

Ypatingai svarbi MVĮ veikla apims 
pastangas užtikrinti tvirtas, 
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technologijomis paremtas tiekimo 
grandines įvairiuose sektoriuose; sudaryti 
galimybių MVĮ naudotis mokslinių tyrimų 
iniciatyvomis; ir palengvinti aukštųjų 
technologijų MVĮ vaidmenį ir veiklos 
pradžią, ypač pritaikant pažangias 
transporto technologijas ir imantis 
transportui būdingos su paslaugomis 
susijusios veiklos, taip pat kurti sistemas ir 
taikymus palydovinės navigacijos srityse.

technologijomis paremtas tiekimo 
grandines įvairiuose sektoriuose; sudaryti 
galimybių MVĮ naudotis mokslinių tyrimų 
iniciatyvomis; ir palengvinti aukštųjų 
technologijų MVĮ vaidmenį ir veiklos 
pradžią, ypač pritaikant pažangias 
transporto technologijas ir imantis 
transportui būdingos su paslaugomis 
susijusios veiklos, taip pat kurti sistemas ir 
taikymus palydovinės navigacijos srityse. 
Siekiant šio tikslo, atitinkamų mokslinio 
tyrimo programų dalyse numatytai toliau 
minimai veiklai vykdyti bus skiriama 
parama, sudaranti 20 proc. šiai 
prioritetinei temai skiriamo biudžeto.

Pagrindimas

Jei siekiama, kad mažosios ir vidutinės įmonės iš tiesų dalyvautų šioje veikloje, turi būti 
nustatyta galima didžiausia skiriama parama pagal šią prioritetinę veiklos sritį.

Pakeitimas 140
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Transportas (įskaitant aeronautiką)“) skirsnio „Metodas“ 

penkta pastraipa

Dabartiniai politiniai poreikiai, taip pat 
naujos politikos (pvz., jūrų politikos) 
kūrimas, vertinimas ir įgyvendinimas bus 
nagrinėjami pagal atskiras veiklos kryptis 
ir bendrai. Darbas apims tyrimus, modelius 
ir priemones, skirtas strateginiam 
stebėjimui ir prognozavimui, ir integruos 
žinias, susijusias su pagrindiniais 
transporto srities ekonominiais, 
socialiniais, saugos ir aplinkosaugos 
klausimais. Veikla, remianti bendrą teminę 
problematiką bus sutelkta į transporto 
specifiką, pavyzdžiui, saugumo aspektus, 
kaip sudėtinę transporto sistemos 
reikalavimų dalį; alternatyvių energijos 
šaltinių panaudojimą transporto 
taikymuose; ir transporto poveikio 
aplinkai, įskaitant klimato kaitą, stebėjimą.

Dabartiniai politiniai poreikiai, taip pat 
naujos politikos kūrimas (pvz., jūrų 
politikos ir bendro Europos dangaus 
kūrimas), vertinimas ir įgyvendinimas bus 
nagrinėjami pagal atskiras veiklos kryptis 
ir bendrai. Darbas apims tyrimus, modelius 
ir priemones, skirtas strateginiam 
stebėjimui ir prognozavimui, ir integruos 
žinias, susijusias su pagrindiniais 
transporto srities ekonominiais, 
socialiniais, saugos ir aplinkosaugos 
klausimais. Veikla, remianti bendrą teminę 
problematiką bus sutelkta į transporto 
specifiką, pavyzdžiui, saugumo aspektus, 
kaip sudėtinę transporto sistemos 
reikalavimų dalį; alternatyvių energijos 
šaltinių panaudojimą transporto 
taikymuose; ir transporto poveikio 
aplinkai, įskaitant klimato kaitą, stebėjimą.
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į bendro Europos dangaus svarbą, galima paminėti tai, kad siekiant jį sukurti 
gali prireikti paramos iš kai kurių pagal šią programą vykdomų veiklos sričių. 

Pakeitimas 141
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Transportas (įskaitant aeronautiką)“) skirsnio „Metodas“ 

penktos pastraipos a punktas (naujas)

Ypatingą dėmesį reikia skirti tam, kad 
būtų geriau skleidžiama informacija apie 
Bendrijos mokslinių tyrimų rezultatus. 
Reikia skatinti daugiadisciplinius ir 
kelioms sritims tinkamus metodus, taip 
pat papildomomis Bendrijos ir valstybių 
narių vykdomomis finansinėmis 
priemonėmis, pvz., tokiomis, kurios 
nurodytos Marco Polo programoje, ar 
numatytomis transeuropiniams transporto 
tinklams, siekti kuo didesnės veiksmų 
sąveikos ir papildomumo.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti papildomumą, pagal Septintąją pagrindų programą finansuojamos veiklos 
sritys turi būti artimai susijusios su veiklos sritimis, finansuojamomis pagal kitas programas.

Pakeitimas 142
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Transportas (įskaitant aeronautiką)“) skirsnio „Metodas“ 

šešta pastraipa

Taip pat bus remiama informacijos 
skleidimo ir pritaikymo veikla bei poveikio 
vertinimai, ypatingą dėmesį skiriant 
ypatingiems transporto sektoriaus vartotojų 
poreikiams ir politiniams reikalavimams.

Taip pat bus remiamos veiklos sritys, 
susijusios su platinimu, pritaikymu, 
informavimu ir mokslinių duomenų (ypač
poveikio vertinimų) viešinimu,
atsižvelgiant į kiekvieną pagal šią 
prioritetinę temą numatomą veiklos sritį, 
siekiant patenkinti specialiuosius vartotojų 
poreikius ir transporto sektoriaus politikos
reikalavimus.

Pagrindimas

Viešinama turi būti taip, kad galutiniai vartotojai, ypač politinius sprendimus priimantys 
asmenys, būtų skatinami perimti šią veiklą.
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Pakeitimas 143
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Transportas (įskaitant aeronautiką)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir vandens 
keliai)“ pirma pastraipa

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei poveikį aplinkai – klimato 
kaitai, sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai 
pagerins pavarų įrenginių ekologiškumą ir 
energetinį efektyvumą bei skatins naudoti 
alternatyvų kurą, įskaitant vandenilio ir 
kuro elementus. Veikla apims 
infrastruktūros, transporto priemonių, laivų 
ir sudėtinių dalių technologijas, įskaitant 
bendrą sistemų optimizavimą. Transportui 
būdingos raidos moksliniai tyrimai apims 
gamybos, konstravimo, operacijų, 
priežiūros, remonto, apžiūrų, perdirbimo ir 
eksploatacijos pabaigos strategiją bei 
įsikišimą jūroje avarijos atveju.

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei poveikį aplinkai – klimato 
kaitai, sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai 
pagerins pavarų įrenginių ekologiškumą, 
rentabilumą ir energetinį efektyvumą bei 
skatins naudoti alternatyvų kurą, įskaitant 
vandenilio ir kuro elementus bei 
alternatyvių hibridinių motorų varomus 
traukinius. Veikla apims infrastruktūros, 
transporto priemonių, laivų ir sudėtinių 
dalių technologijas, įskaitant bendrą 
sistemų optimizavimą. Transportui 
būdingos raidos moksliniai tyrimai apims 
gamybos, konstravimo, operacijų, 
priežiūros, remonto, apžiūrų, perdirbimo ir 
eksploatacijos pabaigos strategiją bei 
įsikišimą jūroje avarijos atveju.

Pagrindimas

Išlaidas transporto srityje reikia vertinti energijos eikvojimo požiūriu.

Pakeitimas 144
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Transportas (įskaitant aeronautiką)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Aeronautika ir oro transportas“ trečia pastraipa

Darnaus mobilumo miestuose užtikrinimas: 
sutelkti dėmesį į žmonių ir prekių 
mobilumą, atliekant „kitos kartos 
transporto priemonės“ ir jos įsisavinimo 
rinkoje mokslinius tyrimus, sujungiant 
visus švaraus, energetiškai našaus, saugaus 
ir pažangaus kelių transporto elementus. 
Naujų mobilumo koncepcijų, naujoviškų 
organizacinio ir mobilumo valdymo 
schemų bei aukštos kokybės viešojo 
transporto mokslinių tyrimų tikslas bus 
užtikrinti visapusiškos ir aukšto lygio 
įvairių transporto rūšių integracijos 
galimybes. Bus kuriama ir išbandoma

Darnaus mobilumo miestuose užtikrinimas 
visiems piliečiams, įskaitant 
neįgaliuosius: sutelkti dėmesį į žmonių ir 
prekių mobilumą, atliekant „kitos kartos 
transporto priemonės“ ir jos įsisavinimo 
rinkoje mokslinius tyrimus, sujungiant 
visus švaraus, energetiškai našaus, saugaus 
ir pažangaus kelių transporto elementus. 
Naujų mobilumo koncepcijų, naujoviškų 
organizacinio ir mobilumo valdymo 
schemų bei aukštos kokybės viešojo 
transporto mokslinių tyrimų tikslas bus 
užtikrinti visapusiškos ir aukšto lygio 
įvairių transporto rūšių integracijos 
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naujoviška švaraus miesto transporto 
strategija. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas neteršiančioms transporto 
rūšims, paklausos valdymui, privataus 
transporto racionalizacijai ir informacijos 
bei pranešimų strategijai, paslaugoms ir 
infrastruktūrai. Politikos formavimo ir 
įgyvendinimo priemonėms bus 
priskiriamas ir transporto bei žemės 
panaudojimo planavimas.

galimybes. Bus kuriamos ir išbandomos
naujoviškos švaraus miesto transporto 
strategijos. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas neteršiančioms transporto 
rūšims, paklausos valdymui, privataus 
transporto racionalizacijai ir informacijos 
bei pranešimų strategijai, paslaugoms ir 
infrastruktūrai. Politikos formavimo ir 
įgyvendinimo priemonėms bus 
priskiriamas ir transporto bei žemės 
panaudojimo planavimas.

Pagrindimas

Bet koks integruotas transporto ir mobilumo planavimo metodas turi apimti ir specialias 
priemones neįgaliesiems.

Pakeitimas 145
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Transportas (įskaitant aeronautiką)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Aeronautika ir oro transportas“ trečios pastraipos a punktas (naujas)

Mobilumo kokybė ir vartotojų 
pasitenkinimas: paslaugų, tinklų ir 
infrastruktūrų tobulinimas siekiant 
užtikrinti jų patogumą ir patrauklumą; 
integruotų sistemų gerinimas ir paslaugų 
teikimas bei pajėgumai, pritaikyti prie 
individualių vartotojų ir tam tikrų grupių 
(vyresnio amžiaus piliečių, moterų ir kt.) 
poreikių.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šių laikų Europos visuomenės demografinius pokyčius ir į naujus mobilumo 
poreikius, būtina numatyti galimus antžeminio transporto vartotojų jautrumo ir suvokimo 
(susijusio su patogumu, teikiama pirmenybe ir pan.) pokyčius.

Pakeitimas 146
I priedo skyriaus „Temos“ 6 dalies („Transportas (įskaitant aeronautiką)“) skirsnio „Veikla“ 

antraštinės dalies „Aeronautika ir oro transportas“ penkta pastraipa

Konkurencingumo stiprinimas: pagerinti 
transporto pramonės įmonių 
konkurencingumą, užtikrinant darnias, 
našias ir pigias transporto paslaugas ir 
pasitelkus mokslinius tyrimus bei raidą 

Konkurencingumo stiprinimas: pagerinti 
transporto pramonės įmonių 
konkurencingumą, užtikrinant darnias, 
našias ir pigias transporto paslaugas ir 
pasitelkus mokslinius tyrimus bei raidą 
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sukurti naujų įgūdžių bei darbo vietų. 
Pažangių pramoninių procesų 
technologijoms bus priskiriami 
projektavimas, gamyba, surinkimas, 
konstrukcija ir priežiūra, jomis bus 
siekiama sumažinti eksploatacijos išlaidas 
ir kūrimui reikalingą laiką. Bus 
akcentuojamos naujoviškos produktų 
koncepcijos ir pagerintos transporto 
paslaugos, užtikrinančios didesnį klientų 
pasitenkinimą. Bus sukurtas naujas 
gamybos organizavimas, įskaitant tiekimo 
grandinės valdymą ir platinimo sistemas.

sukurti naujų įgūdžių bei darbo vietų. 
Pažangių pramoninių procesų 
technologijoms bus priskiriami 
projektavimas, gamyba, surinkimas, 
konstrukcija ir priežiūra, taip pat ir 
išardymas, rinkodara bei perdirbimas, 
jomis bus siekiama sumažinti 
eksploatacijos išlaidas ir kūrimui reikalingą 
laiką. Bus akcentuojamos naujoviškos 
produktų koncepcijos ir pagerintos 
transporto paslaugos, užtikrinančios 
didesnį klientų pasitenkinimą. Bus sukurtas 
naujas gamybos organizavimas, įskaitant 
tiekimo grandinės valdymą ir platinimo 
sistemas.

Pagrindimas

Pramonės procesai turi apimti galutinius produkto naudojimo etapus, taip pat pramonines su 
antžeminiu transportu susijusias infrastruktūras.

Pakeitimas 147
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 

mokslai“) skirsnis „Tikslas“

Kurti gilų, bendrą Europai iškilusių 
sudėtingų ir tarpusavyje susijusių 
socialinių ir ekonominių uždavinių, 
pavyzdžiui, augimo, užimtumo ir 
konkurencingumo, socialinės sanglaudos ir 
darnumo, gyvenimo kokybės, švietimo, 
kultūrinių reikalų ir visuotinio tarpusavio 
priklausomumo, supratimą, visų pirma 
siekiant atitinkamose srityse sudaryti 
patobulintą žinių bazę politikai formuoti.

Kurti gilų, bendrą Europai iškilusių 
sudėtingų ir tarpusavyje susijusių 
socialinių ir ekonominių uždavinių, 
pavyzdžiui, augimo, užimtumo ir 
konkurencingumo, mokslo, technologijų ir 
naujovių, socialinės sanglaudos, ir 
išsiplėtusios Sąjungos naujų socialinių, 
kultūros ir švietimo uždavinių bei
tvarumo, aplinkos kaitos, lyčių lygybės, 
emigracijos, gyvenimo kokybės, švietimo, 
kultūrinių reikalų (įskaitant kalbinę 
įvairovę), imigracijos ir visuotinio 
tarpusavio priklausomumo, supratimą, visų 
pirma siekiant atitinkamose srityse sudaryti 
patobulintą žinių bazę politikai formuoti.

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų geriau suprantama šių laikų Europos Sąjunga ir jai iškilę socialiniai ir 
ekonominiai klausimai, būtina ištirti dėl ES išsiplėtimo atsiradusius socialinius, kultūros ir 
švietimo uždavinius, taip pat ir su pasaulio aplinkos kaita, emigracijos keliamais uždaviniais, 
problemomis ir privalumais bei lyčių lygybe susijusius klausimus. Kalbų konkuravimas ir 
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koegzistencija yra pagrindinė kultūrinė problema Europoje ir ją reikia paminėti atskirai, taip 
pat, kaip ir imigraciją. 

Pakeitimas 148
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 

mokslai“) skirsnio „Metodas“ pirma pastraipa

Mokslinių tyrimų prioritetai – tai esminiai 
socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai 
uždaviniai, iškilę Europai ir pasauliui dabar 
ir iškilsiantys ateityje. Pasiūlyta mokslinių 
tyrimų darbotvarkė sudaro darnų šių 
uždavinių sprendimo metodą. Socialinių ir 
ekonominių bei humanitarinių žinių apie 
šiuos pagrindinius uždavinius bazė bus 
reikšmingas indėlis skatinant Europoje 
bendrą supratimą ir sprendžiant platesnes 
tarptautines problemas. Mokslinių tyrimų 
prioritetai padės patobulinti politikos 
formulavimą, įgyvendinimą, poveikį ir 
vertinimą praktiškai visose Bendrijos 
politikos srityse Europos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmeniu, o į didžiąją 
dalį mokslinių tyrimų taip pat įtraukta 
esminė tarptautinė perspektyva.

Mokslinių tyrimų prioritetai – tai esminiai 
socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai 
uždaviniai, iškilę Europai ir pasauliui dabar 
ir iškilsiantys ateityje. Pasiūlyta mokslinių 
tyrimų darbotvarkė sudaro darnų šių 
uždavinių sprendimo metodą. Socialinių ir 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių bei 
humanitarinių žinių apie šiuos pagrindinius 
uždavinius bazė bus reikšmingas indėlis 
skatinant Europoje bendrą supratimą ir 
sprendžiant platesnes tarptautines 
problemas. Mokslinių tyrimų prioritetai 
padės patobulinti politikos formulavimą, 
įgyvendinimą, poveikį ir vertinimą 
praktiškai visose Bendrijos politikos srityse 
Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmeniu, o į didžiąją dalį mokslinių 
tyrimų taip pat įtraukta esminė tarptautinė 
perspektyva.

Pagrindimas

Be to, siekiant turėti platesnę ir konkretesnę Europos ir tarptautinių klausimų viziją, svarbu 
įtraukti socialinius ir kultūros mokslus.

Pakeitimas 149
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 
mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Augimas, užimtumas ir konkurencingumas 

žinių visuomenėje“ pirma pastraipa

Bus siekiama plėtoti ir integruoti 
mokslinius tyrimus, nagrinėjančius 
augimui, užimtumui ir konkurencingumui 
turinčios įtakos klausimus, kad galima būtu 
užtikrinti geresnį ir integruotą šių klausimų 
supratimą nuolatiniam žinių visuomenės 
vystymuisi. Tai bus naudinga politikai ir 
padės daryti pažangą siekiant šių tikslų. 

Bus siekiama plėtoti ir integruoti 
mokslinius tyrimus, nagrinėjančius 
augimui, socialiniam ir ekonominiam 
stabilumui, užimtumui ir
konkurencingumui bei technologijų 
sąsajoms įtakos turinčius klausimus, kad 
galima būtu užtikrinti geresnį ir integruotą 
šių klausimų supratimą nuolatiniam žinių 
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Moksliniai tyrimai apims šiuos klausimo 
aspektus:

visuomenės vystymuisi. Tai bus naudinga 
politikai ir padės daryti pažangą siekiant 
šių tikslų. Moksliniai tyrimai apims šiuos 
klausimo aspektus:

Pagrindimas

Be to, siekiant tinkamai plėtoti žinių visuomenę ir siekti technologiškai darnios ES, reikia 
atsižvelgti į klausimus, susijusius su socialiniu ir ekonominiu stabilumu, ir į problemas, 
susijusias su vadinamuoju technologiniu atotrūkiu.

Pakeitimas 150
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 
mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Augimas, užimtumas ir konkurencingumas 

žinių visuomenėje“ pirmos pastraipos 1 įtrauka

- kintantį žinių vaidmenį ekonomikoje, 
įskaitant įvairių rūšių žinių ir 
kompetencijos, švietimo ir mokymosi visą 
gyvenimą vaidmenį ir nematerialias 
investicijas;

- kintantį žinių vaidmenį ekonomikoje, 
įskaitant įvairių rūšių žinių ir 
kompetencijos, švietimo, įskaitant 
nereglamentuojamą švietimą ir mokymosi 
visą gyvenimą vaidmenį ir nematerialias 
investicijas;

Pagrindimas

Nereglamentuojamą švietimą taip pat reikia įtraukti, kadangi jis yra šių dienų realybės dalis 
ir negali būti, ir neprivalo būti paliktas nuošalyje.

Pakeitimas 151
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 
mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Augimas, užimtumas ir konkurencingumas 

žinių visuomenėje“ pirmos pastraipos 2 įtrauka

- ekonominių struktūrų, struktūrinių 
pokyčių ir produktyvumo klausimus, 
įskaitant paslaugų sektoriaus, finansų, 
demografijos, paklausos ir ilgalaikių 
pokyčių procesų vaidmenį;

- ekonominių struktūrų, struktūrinių 
pokyčių, tarpsektorinių ryšių ir 
produktyvumo klausimus, įskaitant 
paslaugų sektoriaus, užsakomųjų
paslaugų, informacinių ir ryšių 
technologijų, finansų, demografijos, 
paklausos ir ilgalaikių pokyčių procesų 
vaidmenį;
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Pagrindimas

Globalizacijos paveiktame šių dienų pasaulyje ryšiai tarp sektorių dar svarbesni ir turi būti 
įtraukti visur, kur tik minimos ekonominės struktūros. Tą patį galima pasakyti ir apie 
užsakomąsias paslaugas, informacines ir ryšių technologijas, be kurių sunku būtų įsivaizduoti 
šiuolaikines ekonomines sistemas.

Pakeitimas 152
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 
mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Augimas, užimtumas ir konkurencingumas 

žinių visuomenėje“ antra pastraipa

Tai apims svarbius naujus uždavinius ir 
galimybes, pradedant padidinta 
globalizacija, naujomis ekonomikomis, 
persikėlimu ir ES plėtra. Į užimtumo 
klausimus bus įtraukti nedarbo ir 
nepakankamo užimtumo klausimai.

Tai apims svarbius naujus uždavinius ir 
galimybes, pradedant padidinta 
globalizacija, tarptautiniais technologijų 
perdavimais, naujų rūšių verslo 
vaidmeniu, naujomis ekonomikomis, 
persikėlimu ir ES plėtra. Į užimtumo 
klausimus bus įtraukti nedarbo ir 
nepakankamo užimtumo klausimai.

Pagrindimas

Vis labiau globalėjančiame pasaulyje reikia atsižvelgti į uždavinius ir galimybes, kurių 
randasi dėl vis gausėjančių tarptautinių technologijų perdavimų, taip pat ir į naujų rūšių 
verslą, ar jis būtų plėtojamas išsivysčiusiose, sparčiai augančios ekonomikos, ar 
besivystančiose šalyse, vaidmenį.

Pakeitimas 153
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 

mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos tikslų 
derinimas Europos perspektyvoje“ 1a įtrauka (nauja)

- Pasaulio aplinkos kaita vertinant įvairių 
sričių aspektais, įskaitant ir ekosistemų 
bei socialinių sistemų sąveiką.

Pagrindimas

Siekdami geriau suprasti pasaulio aplinkos kaitos priežastis ir pasekmes, privalome žinoti 
apie ekosistemų ir socialinių sistemų sąveiką ir jų padarinius. Tuomet turėsime daugiau 
duomenų, kad galėtume objektyviai įvertinti galimus planetos tvarumui įtakos darančių 
problemų sprendimus.
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Pakeitimas 154
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 
mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Pagrindinės tendencijos visuomenėje ir jų 

reikšmė“ pavadinimas

Pagrindinės tendencijos visuomenėje ir jų 
reikšmė

Pagrindinės tendencijos visuomenėje ir jų 
priežastys bei reikšmė

Pagrindimas

Jei norime suprasti ir įvertinti pagrindines šių dienų tendencijas visuomenėje ir jų reikšmę, 
privalome analizuoti jų priežastis ir ištakas.

Pakeitimas 155
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 
mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Pagrindinės tendencijos visuomenėje ir jų 

reikšmė“ pirmos pastraipos įvadinė dalis

Siekiama suprasti kintančią pasaulio 
regionų tarpusavio sąveiką ir 
priklausomumą bei jų reikšmę 
atitinkamiems regionams, ypač Europai, ir 
su tuo susijusį klausimą, kaip atremti 
naujas grėsmes bei riziką pasauliniu mastu, 
bei kaip šios grėsmės ir rizika susijusi su 
žmogaus teisėmis, laisvėmis ir gerove. 
Moksliniai tyrimai bus atliekami dviem 
atitinkamomis kryptimis:

Siekiama suprasti kintančią pasaulio 
regionų, įskaitant įvairių kultūrų ryšius ir 
besivystančių regionų tarpusavio 
priklausomybę, tarpusavio sąveiką ir 
priklausomumą bei jų reikšmę 
atitinkamiems regionams, ypač Europai, ir 
su tuo susijusį klausimą, kaip atremti 
naujas grėsmes bei riziką pasauliniu mastu, 
bei kaip šios grėsmės ir rizika susijusi su 
žmogaus teisėmis, laisvėmis ir gerove. 
Moksliniai tyrimai bus atliekami dviem 
atitinkamomis kryptimis:

Pagrindimas

Privalome neatsisakyti įvairių kultūrų ryšių ir besivystančių regionų tarpusavio 
priklausomybės tyrimo, kadangi jis padės geriau suprasti tendencijas tuose regionuose ir jų 
įtaką globalizacijos veikiamam pasauliui, ypač Europai.

Pakeitimas 156
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 

mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Europa pasaulyje“ pirmos pastraipos 2 įtrauka

- konfliktai, jų priežastys ir sprendimas; 
saugumo ir destabilizuojančių veiksnių, 

- konfliktai, jų priežastys ir sprendimas; 
saugumo ir destabilizuojančių veiksnių, 
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pavyzdžiui, skurdo, nusikalstamumo, 
aplinkos blogėjimo ir išteklių trūkumo, 
sąryšis; terorizmas ir jo priežastys bei 
padariniai; su saugumu susijusi politika ir 
nesaugumo suvokimas bei civilių ir 
kariškių santykiai.

pavyzdžiui, skurdo, migracijos, 
nusikalstamumo, aplinkos blogėjimo ir 
išteklių trūkumo, sąryšis; terorizmas ir jo 
priežastys bei padariniai; su saugumu 
susijusi politika ir nesaugumo suvokimas 
bei civilių ir kariškių santykiai.

Pagrindimas

Migraciją reikia įtraukti kaip destabilizuojantį veiksnį.

Pakeitimas 157
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 

mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Europa pasaulyje“ pirmos pastraipos 2a 
įtrauka (nauja)

- Taika ES ir pasaulyje: taikos, kaip 
pagrindinės vertybės, svarba, palankūs 
padariniai ES ir kitiems pasaulio 
regionams, problemos, kylančios dėl 
taikos nebuvimo (karai, nesaugumas), ir 
regionų santykiai, sukuriami pasiekus 
taiką.

Pagrindimas

ES ir visam pasauliui taika yra ir privalo būti pagrindinė vertybė. Taika arba jos nebuvimas 
lemia labai skirtingus regionų santykius ir padarinius (nepalankius arba palankius), kuriuos 
reikia tirti ir analizuoti.

Pakeitimas 158
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 

mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Europa pasaulyje“ antra pastraipa

Abiem atvejais bus nagrinėjamas Europos 
vaidmuo pasaulyje, daugiašališkumo ir 
tarptautinės teisės plėtojimas, demokratijos 
ir pagrindinių teisių propagavimas, 
atsižvelgiant į skirtingą jų suvokimą, taip 
pat bus tiriama tai, kaip likęs pasaulis mato 
Europą.

Visais trim atvejais bus nagrinėjamas 
Europos vaidmuo pasaulyje, 
daugiašališkumo ir tarptautinės teisės 
plėtojimas, demokratijos ir lygybės, taikos 
ir pagrindinių teisių propagavimas, 
atsižvelgiant į skirtingą jų suvokimą, taip 
pat bus tiriama tai, kaip likęs pasaulis mato 
Europą.

Pagrindimas

Žmonių lygybė visose srityse ir bet kokia išraiška yra pagrindinė vertybė, be kurios 
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visuomenės negalėtų evoliucionuoti, todėl jos negalima nepaisyti.

Europai tenka labai svarbus vaidmuo siekiant taikos pasaulyje.

Pakeitimas 159
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 

mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Pilietis Europos Sąjungoje“ pirmos pastraipos 
įvadinė dalis

Pilietis Europos Sąjungoje

Atsižvelgiant į būsimą ES raidą, siekiama 
geriau suprasti, pirma, klausimus, 
susijusius su demokratinės „autorystės“ 
jausmo įdiegimu ir aktyviu piliečių 
dalyvavimu, taip pat su veiksmingu ir 
demokratišku valdymu, ir, antra, Europos 
kultūrinius, institucinius, teisinius, 
istorinius, kalbinius ir vertybinius 
skirtingumus ir bendrumus. Mokslinių 
tyrimų metu bus nagrinėjama:

Pilietybė Europos Sąjungoje

Atsižvelgiant į būsimą ES raidą, siekiama 
geriau suprasti, pirma, klausimus, 
susijusius su demokratinės „autorystės“ 
jausmo įdiegimu ir aktyviu piliečių 
dalyvavimu, naudojantis lygiomis 
galimybėmis, taip pat su veiksmingu ir 
demokratišku valdymu, ir, antra, Europos 
kultūrinius, institucinius, teisinius, 
istorinius, kalbinius ir vertybinius 
skirtingumus ir bendrumus bei istorinę 
Europos identiteto raidą. Mokslinių 
tyrimų metu bus nagrinėjama:

Pagrindimas

Siekiant iš tiesų atstovauti visuomenei, būtina užtikrinti, kad lygiai dalyvautų ir vyrų, ir 
moterų.

Siekiant geriau suprasti Europoje esamus panašumus ir skirtingumus ir galutinai išreikšti 
Europos pliuralizmą bei kultūrinį turtingumą, svarbu ištirti istorinę Europos identiteto raidą.

Pakeitimas 160
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 

mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Pilietis Europos Sąjungoje“ pirmos pastraipos 
pirma įtrauka

– dalyvavimas (įskaitant jaunimą), 
atstovavimas, atskaitomybė ir teisėtumas,  
Europos viešoji sfera, informavimo 
priemonės ir demokratija, įvairios ES 
valdymo formos ir politiniai procesai, 
pilietinės visuomenės vaidmuo, pilietybė ir 
teisės  bei atitinkamos gyventojų vertybės.

– dalyvavimas (įskaitant jaunimą ir vyrus 
ir moteris, kuriems atstovaujama lygiomis 
dalimis), atstovavimas, siekiant kiek 
įmanoma labiau tiesioginio atstovavimo, 
atskaitomybė ir teisėtumas,  Europos 
viešoji sfera, informavimo priemonės ir 
demokratija, Europos viešoji sfera, 
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informavimo priemonės ir demokratija, 
įvairios ES valdymo formos ir politiniai 
procesai, pilietinės visuomenės vaidmuo, 
pilietybė ir teisės  bei atitinkamos 
gyventojų vertybės.

Pagrindimas

Apie visavertį dalyvavimą galima kalbėti tik tada, kai lygiomis dalimis dalyvauja vyrai ir 
moterys. Tiesioginis atstovavimas (t. y. kai nėra virtualių kliūčių tarp piliečių ir jų politinių 
atstovų) padeda siekti tikrosios demokratijos principų.

Pakeitimas 161
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 

mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Numatymo veikla“ pirma įtrauka

– platus socialinis ir ekonominis tam tikrų 
pagrindinių ES uždavinių ir galimybių 
numatymas, tiriant tokius klausimus, kaip 
būsimas senėjimo, migracijos, žinių 
globalizacijos, nusikalstamumo ir 
pagrindinės rizikos pokyčių poveikis;

– platus socialinis ir ekonominis tam tikrų 
pagrindinių ES uždavinių ir galimybių 
numatymas, tiriant tokius klausimus, kaip 
būsimas senėjimo, migracijos, žinių 
globalizacijos, nusikalstamumo ir 
pagrindinės rizikos pokyčių poveikis bei 
visuotinių aplinkos pokyčių socialiniai 
aspektai;

Pagrindimas

Svarbu ištirti ir išanalizuoti visuotinių aplinkos pokyčių socialinius aspektus.

Amendment 162
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 

mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies „Numatymo veikla“ antra įtrauka

– labiau koncentruota teminė įžvalga dėl 
naujų mokslinių tyrimų sričių ar esamoms 
sritims bendrų mokslinių tyrimų, taip pat 
dėl ateities mokslo disciplinų;

– labiau koncentruota teminė įžvalga dėl 
naujų mokslinių tyrimų sričių ar esamoms 
sritims bendrų mokslinių tyrimų, pvz., 
bendrų reiškinių, painių sistemų ir tinklų,
taip pat dėl ateities mokslo disciplinų;

Pagrindimas

Šioje vietoje būtų gerai iššskirti socialinių mokslų perspektyvai aktualias naujų mokslinių 
tyrimų sritis.
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Pakeitimas 163
I priedo skyriaus „Temos“ 8 dalies („Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai 
mokslai“) skirsnio „Veikla“ antraštinė dalis „Reagavimas į naujus poreikius ir nenumatytus 

politinius poreikius“ 

Naujų poreikių moksliniai tyrimai sudarys 
mokslo darbuotojams galimybę nustatyti 
pirmiau neapibrėžtus mokslinių tyrimų 
uždavinius ir juos spręsti. Jie paskatins 
novatorišką mąstymą apie Europai 
iškilusius uždavinius, apie kuriuos iki šiol 
nebuvo plačiai diskutuota, arba apie kitus 
atitinkamus klausimų, perspektyvų ir 
disciplinų derinius. Taip pat bus atliekami 
moksliniai tyrimai, skirti atsižvelgti į 
nenumatytus politinius poreikius, glaudžiai 
konsultuojantis su į politiką įtrauktais 
subjektais. 

Naujų poreikių moksliniai tyrimai sudarys 
mokslo darbuotojams galimybę nustatyti 
pirmiau neapibrėžtus mokslinių tyrimų 
uždavinius ir juos spręsti. Jie paskatins 
novatorišką mąstymą apie Europai 
iškilusius uždavinius, apie kuriuos iki šiol 
nebuvo plačiai diskutuota, arba apie kitus
atitinkamus klausimų, perspektyvų ir 
disciplinų derinius. Taip pat bus atliekami 
moksliniai tyrimai, skirti atsižvelgti į 
nenumatytus politinius poreikius, glaudžiai 
konsultuojantis su į politiką įtrauktais 
subjektais.  Bus imtasi specialių veiksmų, 
kurie įgalintų į socialinius mokslus 
perkelti kitų mokslo sričių (gamtos 
mokslų, informacinių technologijų, 
pažintinio mokslo ir t.t.) perspektyvas, 
sąvokas ir metodus. 

Pagrindimas

Šių dienų žinios apie socialinius reiškinius kaupiamos daugiausia remiantis kitose mokslo 
srityse vartojamomis sąvokomis ir metodais.  Šiai tendencijai vertėtų suteikti ES paramą 
atkreipiant dėmesį į veiklą, susijusią su naujais moksliniais tyrimais, panašiai kaip buvo 
pasielgta su kitomis „Temų“ sritimis. Šeštosios pagrindų programos NEST (nauji ir 
aktualėjantys mokslai ir technologijos, angl. New and emerging science and technologies) 
programoje numatyta „kultūros dinamika“ yra puikus siekiamybės pavyzdys. 

Pakeitimas 164
I priedo skyriaus „Temos“ 9.1 dalies („Saugumas“) skirsnio „Metodas“ šešta pastraipa

Aktyviai skatinamos įsitraukti į veiklą tiek 
mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), tiek už 
piliečių saugumą atsakingos valdžios 
institucijos ir organizacijos. Europos 
saugumo tyrimų patariamosios tarybos 
(ESTPT) parengta ilgesnio laikotarpio 
mokslinių tyrimų darbotvarkė padės 
apibrėžti šios temos mokslinių tyrimų 
turinį ir struktūrą.

Aktyviai skatinamos įsitraukti į veiklą tiek 
mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), tiek už 
piliečių saugumą atsakingos valdžios 
institucijos ir organizacijos. Siekiant 
skatinti MVĮ dalyvavimą mokslinių 
tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių 
veikloje, joms bus skiriama 20 proc. šios 
prioritetinės srities biudžeto. Europos 
saugumo tyrimų patariamosios tarybos 
(ESTPT) parengta ilgesnio laikotarpio 
mokslinių tyrimų darbotvarkė padės 
apibrėžti šios temos mokslinių tyrimų 
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turinį ir struktūrą.

Pagrindimas

Siekiant iš tiesų užtikrinti MVĮ dalyvavimą šiose srityse, būtina nustatyti prioritetinės srities 
paramos ribą.

Pakeitimas 165
I priedo skyriaus „Temos“ 9.1 dalies („Saugumas“) skirsnio „Metodas“ 6a pastraipa (nauja)

Bus pranešama apie kiekvieną su šia 
prioritetine sritimi susijusią veiklą, o 
mokslinei sričiai priskiriami aspektai 
išplatinami.

Pagrindimas

Būtina, kaip buvo pasiūlyta, kiek įmanoma dažniau platinti informaciją siekiant, kad būtų 
žinoma apie pagal Septintąją pagrindų programą finansuojamas sritis.

Pakeitimas 166
I priedo skyriaus „Temos“ 9.1 dalies („Saugumas“) skirsnis „Infrastruktūros ir komunalinių 

įrenginių saugumas“

Veikla bus sutelkta į užpuolimų taikinius, 
atitinkamos infrastruktūros pavyzdžiams 
priskirtinos didelio masto renginių vietos, 
reikšmingos politinės (pvz., parlamento 
pastatai) ar simbolinės (pvz., tam tikri 
paminklai) vertės vietos ir komunaliniai 
įrenginiai – energetikos (įskaitant naftos, 
elektros energijos, dujų), vandentiekio, 
transporto (įskaitant oro, jūrų ir antžeminį 
transportą), ryšių (įskaitant transliacijų), 
finansinė, administracinė, visuomenės 
sveikatos ir panaši infrastruktūra. Siekiama 
ir išvengti incidento, ir sušvelninti galimus 
jo padarinius. Kuriant reikalingus 
pajėgumus, bus akcentuojama: fizinės 
infrastruktūros ir jos funkcionavimo 
pažeidžiamų vietų analizė ir įvertinimas; 
esamos ir būsimos viešosios ir privačios 
gyvybiškai svarbios tinklinės 
infrastruktūros, sistemų ir paslaugų fizinių 
ir funkcinių aspektų apsauga,  kontrolės ir 
perspėjimo sistemos, sudarančios galimybę 

Veikla bus sutelkta į nelaimes ir
užpuolimų taikinius, atitinkamos 
infrastruktūros pavyzdžiams priskirtinos 
didelio masto renginių vietos, reikšmingos 
politinės (pvz., parlamento pastatai) ar 
simbolinės (pvz., tam tikri paminklai) 
vertės vietos ir komunaliniai įrenginiai –
energetikos (įskaitant naftos, elektros 
energijos, dujų), vandentiekio, transporto 
(įskaitant oro, jūrų ir antžeminį transportą), 
ryšių (įskaitant transliacijų), finansinė, 
administracinė, visuomenės sveikatos ir 
panaši infrastruktūra. Siekiama ir išvengti 
incidento, ir sušvelninti galimus jo 
padarinius. Kuriant reikalingus pajėgumus, 
bus akcentuojama: fizinės infrastruktūros ir 
jos funkcionavimo pažeidžiamų vietų
analizė ir įvertinimas; esamos ir būsimos 
viešosios ir privačios gyvybiškai svarbios 
tinklinės infrastruktūros, sistemų ir 
paslaugų fizinių ir funkcinių aspektų 
apsauga, kontrolės ir perspėjimo sistemos, 
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greitai reaguoti įvykus incidentui,  apsauga 
nuo incidento padarinių serijos.

sudarančios galimybę greitai reaguoti 
įvykus incidentui,  apsauga nuo incidento 
padarinių serijos.

Pagrindimas

Pradžioje reikia paminėti nelaimes.

Pakeitimas 167
I priedo skyriaus „Temos“ 9.1 dalies („Saugumas“) skirsnio „Saugumo sistemų integravimas 

ir tarpusavio sąveika“ antraštinė dalis

– Saugumo sistemų integravimas ir 
tarpusavio sąveika:

– Saugumo sistemų integravimas, ryšys ir 
tarpusavio sąveika:

Pagrindimas

Siekiant, kad saugumo sistemos būtų tarp savęs susijusios, būtina užtikrinti saugumo sistemų 
tarpusavio ryšį.

Pakeitimas 168
I priedo skyriaus „Temos“ 9.1 dalies („Saugumas“) skirsnis „Saugumas ir visuomenė“

Saugumas ir visuomenė:
Veikla yra bendra visoms sritims ir turėtų 
būti atliekama bendradarbiaujant gamtos 
mokslų, technologijų ir kitų, visų pirma 
politikos, socialinių ir humanitarinių 
mokslų atstovams. Dėmesys bus sutelktas į 
kultūrines ir socialines bei ekonomines 
analizes, scenarijų sudarymą ir kitą 
mokslinių tyrimų veiklą, susijusią su: 
saugumu, kaip besivystančia koncepcija 
(išsami su saugumu susijusių poreikių 
analizė, siekiant apibrėžti pagrindinius 
funkcinius reikalavimus, kad galima būtų 
spręsti kintančias saugumo užduotis), 
pažeidžiamomis vietomis ir naujomis 
grėsmėmis (pvz., terorizmo ir organizuoto 
nusikalstamumo srityse), piliečių elgsena 
kritinėmis situacijomis (pvz., terorizmo ir 
nusikalstamumo suvokimas, minios 
elgsena, tai, kaip visuomenė supranta ir 
priima saugumo (ir saugos) priemones), 

Saugumas, sauga ir visuomenė:
Veikla yra bendra visoms sritims ir turėtų 
būti atliekama bendradarbiaujant gamtos 
mokslų, technologijų ir kitų, visų pirma 
politikos, socialinių ir humanitarinių 
mokslų atstovams. Dėmesys bus sutelktas į 
kultūrines ir socialines bei ekonomines 
analizes, scenarijų sudarymą ir kitą 
mokslinių tyrimų veiklą, susijusią su: 
kultūriniais, socialiniais ir ekonominiais 
saugumo aspektais; saugumu, kaip 
besivystančia koncepcija (išsami su 
saugumu susijusių poreikių analizė, 
siekiant apibrėžti pagrindinius funkcinius 
reikalavimus, kad galima būtų spręsti 
kintančias saugumo užduotis), dėl 
nelaimių atsirandančiomis
pažeidžiamomis vietomis ir naujomis 
grėsmėmis (pvz., terorizmo ir organizuoto 
nusikalstamumo srityse), piliečių elgsena 
kritinėmis situacijomis (pvz., terorizmo ir 
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piliečių pasirengimu ir parengtimi 
teroristinio užpuolimo atvejams, 
klausimais, susijusiais su valdžios 
institucijų ir piliečių tarpusavio 
informavimu kritinėmis situacijomis,  
visuomenės informuotumo apie grėsmes 
didinimu, piliečiams skirtomis gairėmis 
apie vidaus saugumo patariamąsias ir 
pagalbines sistemas valstybėse narėse ir ES 
lygiu, teroristų elgsenos, psichologijos ir 
kitomis atitinkamomis analizėmis, etiniais 
klausimais, susijusiais su asmens duomenų 
apsauga ir informacijos patikimumu. 
Mokslinių tyrimų metu taip pat bus 
stengiamasi sukurti statistinius 
nusikalstamumo rodiklius, kurie leistų 
vertinti nusikalstamumo pokyčius.

nusikalstamumo suvokimas, minios 
elgsena, tai, kaip visuomenė supranta ir 
priima saugumo (ir saugos) priemones), 
piliečių pasirengimu ir parengtimi 
teroristinio užpuolimo atvejams, 
klausimais, susijusiais su valdžios 
institucijų ir piliečių tarpusavio 
informavimu kritinėmis situacijomis,  
visuomenės informuotumo apie grėsmes 
didinimu, piliečiams skirtomis gairėmis 
apie vidaus saugumo patariamąsias ir 
pagalbines sistemas valstybėse narėse ir ES 
lygiu, teroristų elgsenos, psichologijos ir 
kitomis atitinkamomis analizėmis, etiniais 
klausimais, susijusiais su asmens duomenų 
apsauga ir informacijos patikimumu. 
Mokslinių tyrimų metu taip pat bus 
stengiamasi sukurti statistinius 
nusikalstamumo rodiklius, kurie leistų 
vertinti nusikalstamumo pokyčius.

Pagrindimas

Gerai žinoma, kad anglų kalboje esama terminų „saugumas“ ir „sauga“  reikšmės skirtumo. 
Siūloma paantraštėje atsižvelgti į šį anglų kalbos ypatumą, kad nebūtų apribota šiame 
skirsnyje numatytos veiklos srities interpretacija.

Pakeitimas 169
I priedo skyriaus „Temos“ 9.1 dalies („Saugumas“) skirsnio „Tarptautinis 

bendradarbiavimas“ antra pastraipa

Specialios tarptautinio bendradarbiavimo 
veiklos galimybė bus svarstoma tada, kai 
tokia veikla, nenukrypstant nuo ES 
saugumo politikos, duotų abipusės naudos, 
pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, susijusių su 
visuotinio pritaikymo saugumo veikla,
atveju.

Specialios tarptautinio bendradarbiavimo 
veiklos galimybė bus svarstoma tada, kai 
tokia veikla, nenukrypstant nuo ES 
saugumo politikos, duotų abipusės naudos, 
pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, susijusių su 
visuotinio pritaikymo veikla, apimančia 
saugumą ir nelaimes, atveju.

Pagrindimas

Būtina išskirti du pagrindinius šios pastraipos dalykus, susijusius su tarptautiniu 
bendradarbiavimu. 

Pakeitimas 170
I priedo skyriaus „Temos“ 9.1 dalies („Saugumas“) skirsnis „Reagavimas į naujus poreikius ir 
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nenumatytus politinius poreikius“

Mokslinių saugumo tyrimų tema pagal 
savo pobūdį ir sandarą yra lanksti. Veiklą 
galima bus pritaikyti pagal dar nežinomas 
būsimas saugumo grėsmes ir galinčius kilti 
atitinkamus politinius poreikius. 
Lankstumas papildys į užduotį orientuotą 
minėtos mokslinių tyrimų veiklos pobūdį.

Mokslinių saugumo tyrimų tema pagal 
savo pobūdį ir sandarą yra lanksti. Veiklą 
galima bus pritaikyti pagal dar nežinomas 
būsimas nelaimes ir saugumo grėsmes ir 
galinčius kilti atitinkamus politinius 
poreikius. Lankstumas papildys į užduotį 
orientuotą minėtos mokslinių tyrimų 
veiklos pobūdį.

Pagrindimas

Šioje vietoje taip pat būtina paminėti veiklos pritaikymą nelaimių atveju.

Pakeitimas 171
I priedo skyriaus „Temos“ 9.2 dalies („Erdvė“) skirsnio „Veikla“ antraštinės dalies 

„Kosminiai taikymai Europos visuomenei“ pirma įtrauka („Pasaulinės aplinkos ir saugumo 
stebėjimo sistemos (GMES)“)

Tikslas yra sukurti tinkamas palydovines 
kontrolės ir išankstinio perspėjimo 
sistemas, kaip vienintelius ir visuotinai 
prieinamus duomenų šaltinius, ir 
konsoliduoti bei skatinti jų operatyvinio 
panaudojimo raidą. Pagal šią programą taip 
pat bus padedama kurti operatyvines 
GMES paslaugas, sudarančias sprendimus 
priimantiems asmenims galimybę geriau 
numatyti ar sušvelninti krizes ir problemas, 
susijusias su aplinkos ir saugumo valdymu. 
Mokslinių tyrimų veikla daugiausia turėtų 
padėti kuo plačiau panaudoti GMES 
duomenis, surinktus iš kosmose skriejančių 
šaltinių, bei įtraukti juos bei kitų stebėjimo 
sistemų duomenis į sudėtinius produktus, 
skirtus teikti informaciją ir pagal poreikius 
sukurtas paslaugas galutiniams 
vartotojams, pasitelkus našų duomenų 
integravimą ir informacijos valdymą. 
Mokslinių tyrimų veikla taip pat turėtų 
padėti tobulinti kontrolės būdus ir su jais 
susijusias instrumentines technologijas, kai 
reikia, kurti naujas kosmines sistemas ar 
gerinti esamų sistemų sąveiką, bei sudaryti 
galimybę jas naudoti ikioperatyvinėms 
paslaugoms, tenkinant tam tikrų rūšių 

Tikslas yra sukurti tinkamas palydovines 
kontrolės ir išankstinio perspėjimo 
sistemas, kaip vienintelius ir visuotinai 
prieinamus duomenų šaltinius, ir 
konsoliduoti bei skatinti jų operatyvinio 
panaudojimo raidą. Pagal šią programą taip 
pat bus padedama kurti operatyvines 
GMES paslaugas, sudarančias sprendimus 
priimantiems asmenims galimybę geriau 
numatyti ar sušvelninti krizes ir problemas, 
susijusias su aplinkos, saugumo ir gamtos 
nelaimių valdymu. Mokslinių tyrimų 
veikla daugiausia turėtų padėti kuo plačiau 
panaudoti GMES duomenis, surinktus iš 
kosmose skriejančių šaltinių, bei įtraukti 
juos bei kitų stebėjimo sistemų duomenis į 
sudėtinius produktus, skirtus teikti 
informaciją ir pagal poreikius sukurtas 
paslaugas galutiniams vartotojams, 
pasitelkus našų duomenų integravimą ir 
informacijos valdymą. Mokslinių tyrimų 
veikla taip pat turėtų padėti tobulinti 
kontrolės būdus ir su jais susijusias 
instrumentines technologijas, kai reikia, 
kurti naujas kosmines sistemas ar gerinti 
esamų sistemų sąveiką, bei sudaryti 
galimybę jas naudoti ikioperatyvinėms 
paslaugoms, tenkinant tam tikrų rūšių 
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paklausą. paklausą.

Pagrindimas

Buvo parodyta, kad stebint ir prižiūrint per palydovą gali būti veiksmingai užkirstas kelias 
gamtos nelaimėms ir jos gali būti valdomos. 

Pakeitimas 172
III priedo antraštinės dalies „Bendros technologijų iniciatyvos“ pirma pastraipa

Pirmojo bendrų technologijų iniciatyvų 
rinkinio mokslinių tyrimų sritys nurodytos 
toliau, remiantis 1 priede pateiktais 
kriterijais. Šios bendros technologijų 
iniciatyvos sprendžia pačius įvairiausius 
uždavinius. Atitinkamai, kiekvienu 
konkrečiu atveju turi būti sukurtos 
struktūros, kad galima būtų atsižvelgti į 
ypatingas aptariamos mokslinių tyrimų 
srities charakteristikas. Kiekvienu atveju 
bus nustatyta tam tikra struktūra, kad 
galima būtų įgyvendinti sutartą bendros 
technologijų iniciatyvos mokslinių tyrimų 
darbotvarkę ir suvienyti reikalingas viešojo 
ir privataus sektoriaus investicijas bei 
Europos pastangų koordinavimą. Komisija 
mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti 
skirs sumą, remdamasi atskirais 
pasiūlymais (pvz., pagal Sutarties 171 
straipsnį). Įgyvendinant Septintąją 
pagrindų programą, remiantis I priede 
nurodytais kriterijais gali būti atrinktos ir 
pasiūlytos kitos bendros technologijų 
iniciatyvos.

Pirmojo apytikrio bendrų technologijų 
iniciatyvų rinkinio mokslinių tyrimų sritys 
nurodytos toliau, remiantis 1 priede 
pateiktais kriterijais. Šios bendros 
technologijų iniciatyvos sprendžia pačius 
įvairiausius uždavinius. Atitinkamai, 
kiekvienu konkrečiu atveju turi būti 
sukurtos struktūros, kad galima būtų 
atsižvelgti į ypatingas aptariamos 
mokslinių tyrimų srities charakteristikas. 
Kiekvienu atveju bus nustatyta tam tikra 
struktūra, kad galima būtų įgyvendinti 
sutartą bendros technologijų iniciatyvos 
mokslinių tyrimų darbotvarkę ir suvienyti 
reikalingas viešojo ir privataus sektoriaus 
investicijas bei Europos pastangų 
koordinavimą. Pirmenybė bus teikiama 
iniciatyvoms, kurios, atsižvelgiant į jų 
tikslus, yra Europos technologinių 
platformų veiklos rezultatas ir kurios 
užtikrintų veiksmingą organizavimą ir 
bendrų įmonių kūrimą siekiant privataus 
sektoriaus investicijų ir ES bei 
nacionalinio viešojo finansavimo, 
įskaitant paramą, kuri, atsižvelgiant į 
mokslinių tyrimų pagrindų programą, 
teikiama kaip kapitalas arba subsidijos. 
Komisija mokslinių tyrimų darbotvarkei 
įgyvendinti skirs sumą, remdamasi 
atskirais pasiūlymais (pvz., pagal Sutarties 
171 straipsnį). Įgyvendinant Septintąją 
pagrindų programą, remiantis I priede 
nurodytais kriterijais gali būti atrinktos ir 
pasiūlytos kitos bendros technologijų 
iniciatyvos.
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Pagrindimas

Pagal 171 straipsnį parengtoms bendroms technologijų iniciatyvoms įgyvendinti reikalingos 
bendros įmonės. Organizaciniai ir valdymo pajėgumai turėtų būti pagrindinis kriterijus 
sprendžiant dėl Bendrijos dalyvavimo.

Pakeitimas 173
III priedo antraštinės dalies „Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė“ pirma pastraipa

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

Pagal II priedą Bendrija suteiks subsidiją 
(koordinavimo ir paramos veikla) Europos 
investicijų bankui (EIB). Šios subsidijos 
tikslas bus prisidėti prie Bendrijos tikslo 
lengvinti ir skatinti privataus sektoriaus 
investicijas į mokslinius tyrimus padidinant 
banko rizikos valdymo galimybes; 
subsidija jam leis i) suteikti didesnį EIB 
arba kitų finansų tarpininkų paskolų su 
tam tikra rizika skaičių ir ii) finansuoti 
rizikingesnę, nei būtų galima be tokios 
Bendrijos paramos, europinę MTTP veiklą.

Pagrindimas

Pakeitimas 174
III priedo antraštinės dalies „Bendros technologijų iniciatyvos“ antra pastraipa

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

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

Pakeitimas 175
III priedo antraštinės dalies „Bendros technologijų iniciatyvos“ penktos pastraipos antra 

įtrauka

Reikalavimus atitinkanti plataus masto
europinė MTTP veikla. Bendros 
technologijų iniciatyvos ir stambūs bendri 

Reikalavimus atitinkanti europinė MTTP 
veikla. Bendrų technologijų iniciatyvų 
pagrindu atsirandanti bendroms įmonėms 
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projektai, kuriuos Bendrija finansuoja 
pagal šios specialiosios programos įnašus 
iš temų ir veiklos, automatiškai yra 
reikalavimus atitinkanti veikla. Galėtų 
būti svarstomi ir kiti stambūs bendri 
europiniai projektai, tokie kaip EUREKA. 
Remiantis pagal Sutarties 167 straipsnį 
priimtu reglamentu, subsidijos susitarime 
taip pat bus nustatyta procedūrinė tvarka, 
ir Bendrijai bus užtikrinta galimybė 
uždrausti tam tikromis aplinkybėmis 
naudoti subsidiją EIB siūlomos paskolos 
atidėjimui.

valdyti skirta veikla ir dideli bendri 
projektai, kuriuos Bendrija finansuoja 
pagal šios specialiosios programos įnašus 
iš temų ir veiklos, laikomi šios finansinės 
priemonės prioritetu. Bendrijos Europos 
investicijų bankui teikiama parama 
priklausys nuo veiklos struktūros, kuria 
lengvinamas mokslinių tyrimų projektų ir 
(arba) struktūrų įgyvendinimas 
pasinaudojant kapitalo rinka ( paskolomis 
arba rizikos kapitalu). Šiuo tikslu EIB 
gali naudotis kitomis priemonėmis 
(Europos investicijų fondu, EIF) ir kitais 
finansų tarpininkais.

Pagrindimas

Europos investicijų bankui teikiama parama turėtų būti priklausoma nuo tikslo, kuriuo 
siekiama, kad mokslinių tyrimų ir taikomajai veiklai finansuoti būtų lengviau skiriamos 
privačios lėšos. EIB turėtų to siekti suteikdamas galimybes dalyvauti kitoms finansų įstaigoms 
ir tarpininkams. Specialus dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad MVĮ turėtų lenvgvesnę 
prieigą. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Naujovių ir žinių Europos link
ES turi siekti kompetencijos, ir tam gyvybiškai svarbu plėtoti ambicingą mokslinių tyrimų, plėtros ir 
naujovių sistemą. 

Lisabonos Europos Taryba pasiūlė naujo nekenksmingo aplinkai ir orientuoto į pažangą 
ekonominio augimo modelio strategiją, pagrindinės šio modelio priemonės – moksliniai 
tyrimai, technologijų plėtra ir naujovės. Vėliau Barselonos Europos Taryba pasiūlė siekti, kad 
iki 2010 m. bendros išlaidos MTTP ir naujovėms padidėtų iki 3 proc. Sąjungos BVP (du 
trečdaliai iš privačiojo sektoriaus ir vienas trečdalis iš viešojo sektoriaus). 

Vadovaudamasi W. Koko pranešimu1, P. E. Locatelli savo pranešime2 ES nustatė 2010 m. 
tikslus padėsiančius pasiekti reikalavimus: skatinti privačias investicijas į mokslinius tyrimus, 
padidinti žmogiškuosius išteklius iki 8 mokslininkų 1000 aktyvių darbuotojų, kitaip sakant –
iki 700 000 naujų mokslininkų, remti aukštos kokybės bazinius mokslinius tyrimus, palaikyti 
glaudesnį mokslinių tyrimų ir verslo pasaulio, visų pirma MVĮ, ryšį, sukurti geresnius ryšio 
kanalus tarp mokslinių tyrimų politikų europiniu (įskaitant EIB), nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis, sumažinti biurokratines kliūtis ir supaprastinti procedūras. 

Šių dalykų pagrindu Komisija 2005 m. balandžio mėn., vadovaudamasi R. Böge‘ės 
pranešimu, kuris turėjo didžiulį palaikymą Parlamente, pateikė savo pasiūlymą Septintajai 
pagrindų programai dėl 72,7 mlrd. eurų biudžeto 2007–2013 m. laikotarpiui (tai reiškia, kad
programos biudžetas padvigubinamas). 

Apskritai Parlamentas pritaria Komisijos pasiūlymui dėl Septintosios pagrindų programos 
turinio ir pabrėžia, kad tikslų įgyvendinimą bus galima užtikrinti tik tada, jei bus išlaikytas 
Komisijos ir Parlamento siūlomas finansavimas. 

Tačiau ir 2005 m. gruodžio mėn. Europos Tarybos susitarime, ir Tarybos / Parlamento 
susitarime dėl 2007–2013 m. finansinės perspektyvos Septintajai pagrindų programai 
skiriama vos ne 30 proc. mažesni už numatytus pirminiame Komisijos pasiūlyme 
asignavimai, nors pastarajame susitarime ir siūloma 2009 m. radikaliai persvarstyti Bendrijos 
biudžetą. Todėl Komisija ir Taryba turės susitarti su Parlamentu gerokai padidinti
asignavimus pagal programos, ypač šios specialios sistemos, reikalavimus, atsižvelgiant į 
įgyvendinamus tikslus. 

Specialioji programa „Bendradarbiavimas“ pagal pirminį Komisijos pasiūlymą apima 61 
proc. viso Septintosios pagrindų programos biudžeto. Tikslas – padėti ES tapti pažangiausia 
daugelyje specialių mokslo ir technologijų / strateginių sričių, siekiant universitetų, mokslinių 
tyrimų centrų, pramonės ir kitų institucijų bendradarbiavimo tiek pačioje ES, tiek trečiosiose 
šalyse. Komisija savo pasiūlyme išskiria devynias prioritetines temas, kurios nuosekliai 
pratęsė Šeštąją pagrindų programą, ir siūlo kai kuriuos patobulinimus, kad būtų palengvintas
mokslinių tyrimų grupių dalyvavimas programose. 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf.
2 Priimti tekstai, P6_TA (2005) 0077.
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Jūsų pranešėja iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymo struktūrai ir turiniui. Vis dėlto ji mano, 
kad reikėtų aiškiau pateikti šiuos klausimus: 

Daugiadiscipliniškumas ir tarpdiscipliniškumas. Mokslo pažanga bus gerokai spartesnė, jei 
dėl technologijų ir mokslo temų bus teikiami bendri pasiūlymai, kurie apims daugiau negu 
vieną temą, o dėl tarpdiscipliniškumo – jei kai kurie sudėtiniai prioritetinių temų klausimai 
bus sprendžiami daugiau nei vienos disciplinos požiūriu. 

Pramonės vaidmens stiprinimas technologinėmis platformomis. Jeigu turi būti pasiekti 
Barselonos Europos Tarybos tikslai ir paskatintas konkurencingumas, būtinas nuolatinis 
dialogas ir bendradarbiavimas su pramone, taip pat pramonės ir mokslinių tyrimų centrų 
bendradarbiavimas. 

Bendros technologijų iniciatyvos. Jų būtinai reikia, kad technologijų platformos turėtų 
tęstinumą ir tam tikrais atvejais paskatintų viešojo ir privačiojo sektoriaus labiau integruotą, 
ambicingesnę ir ilgiau trunkančią partnerystę. Jas tvarkys bendros įmonės, dėl kurių 
Komisijos teikiamam kapitalo indėliui reikalinga Parlamento nuomonė, kaip nustato 171 
straipsnis. Kadangi reikia naujų techninio ir finansinio valdymo priemonių dalyvauti 
specialiojoje programoje „Bendradarbiavimas“, Komisija turės nustatyti valdymo struktūras, 
užtikrinsiančias kriterijų atitikimą, skaidrumą prioritetų atžvilgiu, patikimą ir veiksmingą 
valdymą ir turėsiančias teikti ataskaitas Parlamentui visais šiais klausimais. 

MVĮ dalyvavimas. Turi būti sukurti mechanizmai, kad būtų užtikrintas tikras MVĮ 
dalyvavimas veikloje ir projektuose pagal prioritetines programos „Bendradarbiavimas“ 
temas. Komisijos pasiūlyme turi būti tiksliau aptarti šie aspektai: 

a) konkrečių tikslų dalyvavimui ir programos „Bendradarbiavimas“ biudžetui nustatymas (20 
proc.);
b) paieška didžiausio galimo indėlio iš Bendrijos fondų, taip pat ir EIB (Europos investicijų 
bankas) ir EIF (Europos investicijų fondas), projektų finansavimui, taip pat ir MVĮ 
dalyvavimui; 
c) siekiant padidinti dalyvavimo galimybes mechanizmų regioninių, teminių ar teritorinių 
grupių steigimui kūrimas; 
d) administracinių procedūrų tobulinimas ir paprastinimas. 

Šiuo atžvilgiu svarbu nustatyti specialias bendradarbiavimo priemones specialiajai programai 
„Pajėgumai“ ir Konkurencingumo ir inovacijų programai. 

Tarpusavio papildomumas ir sąveika. Svarbu išplėtoti tarpusavio papildomumą ir sąveiką 
tarp specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ ir kitų Bendrijos veiklų ir programų, tokių 
kaip Konkurencingumo ir inovacijų programa, struktūriniai fondai ir kt., kurie gali būti 
potencialūs veiklos, infrastruktūrų ar projektų MTTP bei naujovių srityse finansavimo 
šaltiniai. 

Praktikoje tai nelengva įgyvendinti dėl apribojimų pagal taisykles, kurias mes patys ir 
nustatėme naudotis fondais ir programoms valdyti. Yra siūloma procedūra integruotoms
programoms pateikti ne dubliuojant, bet derinant pastangas. Šis punktas turėtų būti įtrauktas į 
dalyvavimo taisykles. 



PR\613357LT.doc 119/120 PE 368.072v03-00

LT

Biudžeto persvarstymas. Kadangi Parlamento ir Tarybos susitarime dėl 2007–2013 m. 
finansinės perspektyvos nesiūloma finansinių priemonių, reikalingų Septintosios pagrindų 
programos arba visų pirma specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ tikslams pasiekti, 
jūsų pranešėja siūlo, kad dėl finansinės perspektyvos persvarstymo, numatomo 2009 m., 
turėtų būti pateiktas pasiūlymas, tinkamai atspindintis Sąjungos siekius šioje srityje. 

Reagavimas į naujus poreikius ir galimybes. Specialioji programa „Bendradarbiavimas“
turi būti neterminuota ir gana lanksti, kad galėtų patenkinti poreikius tose srityse, kuriose 
pažanga itin sparti, nuolat kintanti ir sunkiai prognozuojama septyneriems metams į priekį, 
taip pat kad galėtų reaguoti į įvairius politinius poreikius, kuriuos gali lemti nenumatytos 
aplinkybės, pareikalausiančios greitų atsakomųjų veiksmų (epidemijos ir t. t.). 

Suderinimas su valstybėmis narėmis. Būtina sustiprinti valstybių narių ir regionų MTTP ir 
naujovių programų suderinimo su pagrindų programa, ypač su šia specialiąja programa, 
mechanizmus, kad būtų optimizuoti finansiniai ištekliai, kad vykdoma veikla ne dubliuotųsi, 
bet būtų suderinta ir kad būtų sukurta autentiška Europos mokslinių tyrimų erdvė. 

Europos mokslinių tyrimų erdvė. Svarbu sustiprinti ne tarpvyriausybinį metodą, bet 
veiksmų Bendrijoje prioretizavimo principą. Kitaip tariant, tarpvyriausybiniam 
bendradarbiavimui kaip ERA-NET atveju turėtų būti teikiama pirmenybė tik tuomet, kai 
veiksmai atitinka Septintosios pagrindų programos tikslus ir jei teikėjai palengvina ir užtikrina 
galimybę dalyvauti lygiomis teisėmis kartu su kitais įgyvendintojais iš kitų valstybių narių. 

Universitetai, kaip pagrindinis mokslinių tyrimų ir mokymo centrų tinklas. Daugiau nei
60 proc. tyrimų ES yra vykdomi universitetuose ir būtent čia didžioji dalis mokslininkų įgyja 
išsimokslinimą. Tai dar viena svarbi sritis, kurią būtina pažymėti pranešime ir į kurią būtina 
atkreipti dėmesį ateityje priimant sprendimus dėl mokslo ir technologijų organizavimo ir dėl 
galimo naujų kompetencijos centrų sukūrimo mokslinių tyrimų tikslais, tokių kaip būsimas 
Europos technologijų institutas. 

Technologijų perdavimas. Turima pakankamai žinių apie problemas, kylančias mėginant 
susieti verslą su moksliniais tyrimais ir atvirkščiai. Reikia numatyti ir išplėtoti mechanizmus 
ir paskatinimus, užtikrinsiančius, kad žinių, įgūdžių ir technologijų perdavimas vyktų taip, 
kad į mokslinių tyrimų rezultatus darbdaviai, visų pirma MVĮ, atkreiptų dėmesį ir galėtų juos 
perprasti ir panaudoti. 

Tarptautinis bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas su ne ES šalimis turėtų būti esminis 
punktas tose temose, kurioms jis galėtų suteikti žymią pridėtinę vertę. Turėtų būti išskiriamos 
dvi jo rūšys: bendradarbiavimas su pramoninėmis šalimis specialiomis abipusiškai 
aktualiomis temomis, teikiant pirmenybę šios programos temoms, ir bendradarbiavimas su 
besivystančiomis šalimis dėl programų, skirtų pagerinti ekonominę plėtrą, sveikatą, socialinę 
gerovę ir aplinkos darnumą. 

Skaitmeninės atskirties mažinimas. Pagal statistiką technologijų atotrūkis tarp valstybių 
narių ir regionų yra didesnis už ekonominį ar gyvenimo kokybės atotrūkį. Todėl svarbu, kad 
specialiojoje programoje „Bendradarbiavimas“ būtų skiriamas ypatingas dėmesys Sąjungos 
valstybių narių ir regionų suartėjimui skatinti mokslo ir technologijų srityje, naudojant 
veiksmingas priemones technologijų atotrūkiui tarp teritorinių vienetų panaikinti. 
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Mokslo skleidimas. Specialioji programa „Bendradarbiavimas“ taip pat turėtų prisidėti prie 
mokslo skleidimo, siekiant prie visuomenės priartinti mokslą ir technologijas: tai turėtų 
atsispindėti tiek rengiant, tiek vykdant projektus. 

Europos Parlamento vaidmuo. Europos Parlamentas turėtų atlikti reikšmingesnį vaidmenį, 
toliau tiriant ir stebint, kaip vykdoma pagrindų programa, visų pirma ši specifinė programa. 
Parlamentas turi būti informuotas ir turėti galimybę pateikti nuomonę apie 6 straipsnyje 
minimą darbo programą ir kiekvieną jos pakeitimą, taip pat ir biudžeto paskirstymą. 

Bendros su EIB finansavimo priemonės. Komisijos pasiūlymu suteikiama subsidija EIB. 
Tai turėtų būti skirta palengvinti ir paskatinti plačiąja prasme privačiojo sektoriaus investicijas 
į MTTP. Padalytos rizikos mechanizmas gali turėti ribotas galimybes (tik kreditai) ir ribotas 
apimtis (tik dideli projektai), todėl būtina ištirti visas bendrų veiksmų su EIB ir, kur tinka, su 
EIF galimybes, kad būtų pasiektas atitinkamai su pagrindų programoje numatoma valstybine 
veikla vadovų susitikime Barselonoje iškeltas tikslas, kad du trečdaliai investicijų turėtų ateiti 
iš privačiojo sektoriaus. Būtina imtis visų priemonių užtikrinti, kad EIB finansavimo 
pasiūlymas šiame naujame kontekste atitiktų ir palaikytų poreikį, kurį reikia skatinti dirbant 
su technologijų platformomis ir bendromis technologijų iniciatyvomis. 


