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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis reglamentas yra 2011 m. lapkričio mėn. Komisijos pateikto programos 
„Horizontas 2020“dokumentų rinkinio dalis. Šio dokumentų rinkinio tikslas – nustatyti 
Bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 2014–2020 m. laikotarpiui.

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politika yra ypač svarbi ES 
konkurencingumui. Tuo siekiama, kad ES prisitaikytų prie besikeičiančio pasaulio, 
įgyvendindama mokslinių tyrimų politiką, dėl kurios ES taptų technologijų pažangos lydere ir 
tuo būtų kuriamos darbo vietos bei skatinamas ekonomikos augimas.

Šis reglamentas yra pagrindinė priemonė, numatyta programos „Horizontas 2020“ dokumentų 
rinkinyje. Juo nustatoma pati Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Kadangi ši 
priemonė yra pagrindinis reglamentas, jai taikoma bendro sprendimo priėmimo procedūra.

Teisės reikalų komiteto interesas, susijęs su šiuo sprendimu, daugiausia apsiriboja etiniais 
klausimais, nes su technologijomis susiję etiniai klausimai įeina į komiteto atsakomybės sritį. 
Todėl komitetas, teikdamas pakeitimus, juose apsiribojo reglamento projekte keliamais 
etiniais klausimais.

Pagrindinis etinis klausimas yra susijęs su moksliniais tyrimais, kuriuose naudojamos 
žmogaus embriono kamieninės ląstelės. Septintoji bendroji programa (2007–2013 m.) buvo 
patvirtinta, pasiekus subtilų kompromisą šiuo etiniu klausimu. Šio nuomonės projekto tikslas 
– spręsti šią problemą, siekiant didesnio teisinio aiškumo.

Todėl komitetas siūlo, kad moksliniams tyrimams, kuriuos vykdant sunaikinama žmogaus 
embrionų arba naudojamos žmogaus embriono kamieninės ląstelės, visiškai nebūtų teikiamas 
ES finansavimas. Taigi kiekvienai valstybei narei būtų palikta nuspręsti, laikantis savo etinių 
taisyklių, ar finansuoti tokius mokslinius tyrimus iš savo biudžeto.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) moksliniai tyrimai ir inovacijos 
dažnai grindžiami mokslininkų, mokslinių 
tyrimų įstaigų, įmonių ir piliečių gebėjimu 
atvirai gauti mokslinę informaciją, ja 
keistis ir naudotis. Siekiant didinti žinių 
srautus ir naudojimąsi jomis, turėtų būti 
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sudaromos sąlygos tvariai prieigai prie 
mokslinių leidinių, jau įtrauktų į 
septintąją bendrąją programą, – tokiu 
bendruoju principu turėtų būti 
vadovaujamasi skelbiant visus mokslinius 
leidinius, kuriems skiriamas viešasis 
finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“. Be to, pagal 
programą „Horizontas 2020“ turėtų būti 
išbandyta internetinė atvira prieiga prie 
mokslinių duomenų, parengtų ar surinktų 
vykdant viešai finansuojamus mokslinius 
tyrimus, siekiant, kad atvira prieiga prie 
tokių duomenų iki 2020 m. taptų įprasta. 
Jei įmanoma, leidybos išlaidos gali būti 
dengiamos iš „Horizontas 2020“ 
programos biudžeto;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) vykdant pagal programą „Horizontas 
2020“ remiamą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą turėtų būti laikomasi 
pagrindinių etikos principų. Turėtų būti 
atsižvelgiama į Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės nuomones. 
Vykdant mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į SESV 13 
straipsnį ir mažinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, 
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Visa veikla turėtų būti 
vykdoma užtikrinant aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugą pagal SESV 168 
straipsnį;

(24) vykdant pagal programą „Horizontas 
2020“ remiamą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą turėtų būti laikomasi 
pagrindinių etikos principų. Turėtų būti 
atsižvelgiama į Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės nuomones. 
Vykdant mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į SESV 
13 straipsnį ir mažinamas gyvūnų 
naudojimas moksliniuose tyrimuose ir 
bandymuose, ilgainiui siekiant atsisakyti 
gyvūnų naudojimo. Vykdant mokslinių 
tyrimų veiklą taip pat turėtų būti 
laikomasi valstybių narių teisinių ar 
administracinių nuostatų ir papročių.
Visa veikla turėtų būti vykdoma užtikrinant 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą 
pagal SESV 168 straipsnį ir pagal Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnį siekiant sudaryti sąlygas 
visiems naudotis teise į profilaktinę 
sveikatos priežiūrą ir teise į gydymą 
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vadovaujantis nacionaliniuose teisės 
aktuose nustatytomis sąlygomis ir 
praktika;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti, kad mokslinius tyrimus ir toliau reglamentuoja nacionalinė 
teisė.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Europos Komisija neragina naudoti 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių.
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti 
finansuojamas nė vienas su žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių naudojimu 
susijęs projektas, kuriam valstybės narės 
nesuteikė reikalingų patvirtinimų. 
Neturėtų būti finansuojama jokia visose 
valstybėse narėse uždrausta veikla. Jokia 
veikla neturėtų būti finansuojama 
valstybėje narėje, kur tokia veikla yra 
uždrausta;

(25) Esama ženklių skirtumų tarp 
nacionalinių įstatymų, reglamentuojančių 
mokslinius tyrimus, kuriuose naudojami 
žmogaus embrionai ir žmogaus embriono 
kamieninės ląstelės. Europos Sąjungos 
politika neturėtų būti siekiama suderinti 
nacionalinių teisės aktų. Dėl Septintosios 
bendrosios programos Komisija pareiškė, 
kad toliau laikysis dabartinės praktikos ir 
neteiks Reguliavimo komitetui pasiūlymų 
dėl projektų, apimančių mokslinių tyrimų 
veiklą, kurios metu naikinami žmogaus 
embrionai, įskaitant dėl kamieninių 
ląstelių įsigijimo1. Šis įsipareigojimas 
turėtų būti įrašytas į šį reglamentą tam, 
kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas; 
Komisija turėtų aktyviai remti mokslinius 
tyrimus, skirtus embriono kamieninių 
ląstelių alternatyvoms kurti;
__________________
1 Komisijos pareiškimo dėl 6 straipsnio, 
pridėto prie 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 1982/2006/EB dėl Europos 
bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintosios bendrosios programos (2007–
2013 m.), 12 punktas (OL L 412, 
2006 12 30, p. 1).
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Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra suteikti teisinę galią Komisijos įsipareigojimui dėl kamieninių 
ląstelių mokslinių tyrimų.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą 
vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

1. Užtikrinami programos 
„Horizontas 2020“ prioritetų tarpusavio 
ryšiai ir sąsajos, ir pagal kiekvieną 
prioritetą vykdomų veiksmų ryšiai ir 
sąsajos. Ypač daug dėmesio šiuo atžvilgiu 
skiriama didelio poveikio ir pramonės 
technologijų kūrimui bei taikymui, 
atradimo pavertimui rinkos produktu, 
kelias disciplinas aprėpiantiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
socialiniams ir ekonominiams mokslams 
bei humanitariniams mokslams, Europos 
mokslinių tyrimų erdvės veikimo ir 
laimėjimų skatinimui, mokslinių tyrimų 
apie valstybių narių teisines sistemas 
plėtrai, bendradarbiavimui su trečiosiomis 
šalimis, atsakingiems moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, į kuriuos 
integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į teisines ir etines tam tikrų mokslinių tyrimų problemas, tyrimai teisės srityje 
taip pat turėtų būti finansuojami pagal šį pasiūlymą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vykdant mokslinių tyrimų projektus, 
kuriuose žmonės yra dalyviai ar galutiniai 
vartotojai, pagal programą 
„Horizontas 2020“ užtikrinama, kad su 
visais dalyviais ir visuomenės grupėmis 
būtų elgiamasi vienodai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis
Laisva prieiga

Siekiant, kad būtų daugiau naudojamasi 
rezultatais ir kad jie būtų labiau platinami 
ir tokiu būdu Europoje būtų skatinama 
kurti inovacijas, raginama užtikrinti 
tvarią atvirą prieigą prie leidinių, 
parengtų remiantis moksliniais tyrimais, 
finansuojamais pagal programą 
„Horizontas 2020“, ir stengiamasi 
užtikrinti, kad Europos mokslininkai 
galėtų skelbti savo straipsnius labiausiai 
vertinamuose žurnaluose ir kituose 
forumuose. Gali būti skatinama sukurti 
nemokamą atvirą prieigą prie mokslinių 
duomenų, gautų ar surinktų vykdant 
mokslinius tyrimus, finansuojamus pagal 
programą „Horizontas 2020“.
Jei leidiniai, parengti pagal programą 
„Horizontas 2020“, turi būti skelbiami 
viešam naudojimui ir formatu, kuriuo 
naudojantis galima skaityti nemokamai, 
leidybos išlaidos dengiamos iš programos 
„Horizontas 2020“ biudžeto.

Pakeitimas 7



PE489.509v02-00 8/11 AD\913037LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visa pagal programa „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus.

1. Visa pagal programą „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus, Pasaulio medikų 
asociacijos priimtą Helsinkio deklaraciją 
dėl su žmonėmis susijusių medicinos 
tyrimų etikos principų, 1997 m. 
balandžio 4 d. Europos Tarybos 
konvenciją dėl žmogaus teisių ir orumo 
apsaugos biologijos ir medicinos taikymo 
srityje su jos papildomais protokolais, taip 
pat 2005 m. kovo 8 d. Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos Rezoliuciją 
Nr. 59/280 dėl žmogaus klonavimo.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mokslinių tyrimų veikla, skirta žmogaus 
embrionams kurti tik mokslinių tyrimų 
arba kamieninių ląstelių parūpinimo
tikslais, įskaitant somatinių ląstelių 
branduolių perkėlimą.

c) veikla, skirta žmogaus embrionams kurti 
tik mokslinių tyrimų arba kamieninių 
ląstelių parūpinimo tikslais, įskaitant 
somatinių ląstelių branduolių perkėlimą..

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant 
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naikinami žmogaus embrionai;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užkertamas kelias finansuoti mokslinius tyrimus, kuriuos vykdant sunaikinama 
žmogaus embrionų.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant 
naudojamos žmogaus embriono 
kamieninės ląstelės.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užkertamas kelias finansuoti mokslinius tyrimus, kuriuose naudojamos 
žmogaus embriono kamieninės ląstelės.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų)
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

4. Žmonių kitų rūšių kamieninių ląstelių 
moksliniai tyrimai gali būti finansuojami 
atsižvelgiant į mokslinio pasiūlymo turinį 
ir į dalyvaujančių valstybių narių teisinę 
sistemą. Mokslinių tyrimų veikla, kuri 
draudžiama visose valstybėse narėse, 
nefinansuojama. Jokia veikla 
nefinansuojama valstybėje narėje, kur tokia 
veikla yra uždrausta.

Pagrindimas

Tai logiškai išplaukiantis pakeitimas po draudimo finansuoti mokslinius tyrimus, kuriuose 
naudojamos žmogaus embriono kamieninės ląstelės.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis;

c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis, taip pat, 
jei reikia, informavimas apie juos ir jų 
platinimas mokslo darbuotojų 
bendruomenei ir plačiajai visuomenei;
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