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Thijs Berman
Europos bendrijos septintoji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos 
pagrindų programa (2007–2013 m.)

Sprendimo pasiūlymas (KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 12
5 konstatuojamoji dalis

(5) Atsižvelgdama į visų Bendrijos politikų 
mokslinių tyrimų poreikius ir naudodamasi 
Europos įmonių, mokslinės bendruomenės, 
universitetų ir kitų suinteresuotų 
organizacijų parama, Bendrija turėtų 
užsibrėžti mokslinius ir technologinius 
tikslus, kuriuos ji įgyvendins per Septintąją 
pagrindų programą 2007–2013 m. 
laikotarpiu.

(5) Atsižvelgdama į visų Bendrijos politikų 
mokslinių tyrimų poreikius ir naudodamasi 
Europos įmonių, mokslinės bendruomenės, 
universitetų ir kitų suinteresuotų 
organizacijų parama, Bendrija turėtų 
užsibrėžti mokslinius ir technologinius 
tikslus ir su finansiniais ištekliais susijusius 
tikslus, kuriuos ji įgyvendins per Septintąją 
pagrindų programą 2007–2013 m. 
laikotarpiu.

Or. el

Pagrindimas

Remti Komisijos pasiūlymus dėl 2007–2013 m. finansinės perspektyvos yra ypač svarbu, 
siekiant veiksmingai įgyvendinti 7 pagrindų programą. 
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Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 13
6 konstatuojamoji dalis

(6) Šie tikslai būtų paremti Šeštosios 
pagrindų programos pasiekimais kuriant 
Europos mokslinių tyrimų erdvę, ir jie toliau 
plėtojami žinių ekonomikos ir visuomenės 
Europoje vystymo kryptimi. Iš tų tikslų ypač 
svarbūs yra šie:

(6) Šie tikslai būtų paremti Šeštosios 
pagrindų programos pasiekimais kuriant 
Europos mokslinių tyrimų erdvę, ir jie toliau 
plėtojami žinių ekonomikos ir visuomenės 
Europoje vystymo kryptimi, o tai atitinka 
Lisabonos strategijos tikslus visuose 
Bendrijos politikos priemonių sektoriuose.
Iš tų tikslų ypač svarbūs yra šie:

Or. el

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 14
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Šeštosios ir Septintosios pagrindų 
programų priemonių, kurios yra skirtos 
bendrai vykdomiems moksliniams tyrimams 
remti, tęstinumas yra pirmaeilės svarbos 
uždavinys. Bet kokios siūlomos naujovės 
turi būti taikomos tik išbandytos ir esant 
šiam tikslui numatytam biudžetui. Didžioji 
dalis biudžeto, skiriamo daugiašaliams 
bendriems moksliniams tyrimams vykdyti,
turi būti paskirstyta per egzistuojančias 
priemones.

Or. en

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 15
17 konstatuojamoji dalis

(17) Septintąja pagrindų programa yra 
papildoma valstybėse narėse atliekama 
veikla, taip pat kita Bendrijos veikla, kurios 
reikia strateginėms pastangoms įgyvendinti 
Lisabonos tikslus, visų pirma ją vykdant 
greta veiklos, susijusios su struktūriniais 
fondais, švietimu, mokymu, konkurencija ir 

(17) Septintąja pagrindų programa yra 
papildoma valstybėse narėse atliekama 
veikla, taip pat kita Bendrijos veikla, kurios 
reikia strateginėms pastangoms įgyvendinti 
Lisabonos tikslus, visų pirma ją vykdant
greta veiklos, susijusios su struktūriniais 
fondais, žemės ūkiu europinio žemės ūkio 
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inovacijomis, pramone, užimtumu ir aplinka. modelio kontekste, kuris yra pagrįstas 
pažangiomis intervencijomis ir mokslo 
tyrimais naujo žemės ūkio produktų 
naudojimo ir perspektyvų srityje, švietimu, 
mokymu, konkurencija ir inovacijomis, 
pramone, užimtumu ir aplinka.

Or. el

Pagrindimas

Yra iš esmės svarbu apibrėžti metodiką, kaip susieti žemės ūkio politiką su mokslinių tyrimų 
politika tam, kad būtų aiškiai nustatyta 7 PP taikymo žemės ūkio sektoriuje sritis.

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 16
19 konstatuojamoji dalis

(19) Atsižvelgiant į pagal Pagrindų 
programą plačiai remiamos veiklos 
padidėjusią apimtį, finansavimo poveikį 
nacionalinėms ir privačioms investicijoms, 
Bendrijos poreikį įveikti naujus mokslo ir 
technologijų keliamus uždavinius, Bendrijos 
intervencijomis atliekamą gyvybiškai svarbų 
vaidmenį siekiant suteikti Europos 
mokslinių tyrimų sistemai daugiau našumo 
ir veiksmingumo, dar ambicingesnės 
Septintosios pagrindų programos prisidėjimą 
prie Lisabonos strategijos atgaivinimo, yra 
susiduriama su neatidėliotinu poreikiu 
padvigubinti ES mokslinių tyrimų biudžetą.

(19) Atsižvelgiant į pagal Pagrindų 
programą plačiai remiamos veiklos 
padidėjusią apimtį, finansavimo poveikį 
nacionalinėms ir privačioms investicijoms, 
Bendrijos poreikį įveikti naujus mokslo ir 
technologijų keliamus uždavinius, Bendrijos 
intervencijomis atliekamą gyvybiškai svarbų 
vaidmenį siekiant suteikti Europos 
mokslinių tyrimų sistemai daugiau našumo 
ir veiksmingumo, dar ambicingesnės 
Septintosios pagrindų programos prisidėjimą 
prie Lisabonos strategijos atgaivinimo, yra 
susiduriama su neatidėliotinu poreikiu bent 
padvigubinti ES mokslinių tyrimų biudžetą.

Or. el

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 17
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20a) Kompleksiniai projektai nebūtinai 
turi būti dideli ir brangūs. Projekto dydis 
priklauso nuo jo apimties, tikslų ir teminės 
srities. Svarbiausia sėkmingo KP sąlyga yra 
sutelkti reikalingą kritinę masę.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 18
20b konstatuojamoji dalis (nauja)

(20b) Būtina atsižvelgti į būtinybę aiškiai 
apibrėžti kiekvieną priemonę ir nustatyti jos 
apimtį. Septintosios pagrindų programos 
įgyvendinimo etape neturėtų likti galimybių
tolesniems pakeitimams arba atvirų 
klausimų. Per visą Programą turėtų būti 
išlaikytos tos pačios taisyklės. Bet kokie 
neaiškumai, susiję su priemonėmis ir 
taisyklėmis, turėtų būti išaiškinti jau 
Šeštojoje pagrindų programoje. 

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 19
7 straipsnio 1 dalis

1. Ne vėliau kaip 2010 metais išorės 
ekspertų padedama Komisija atlieka tarpinį 
šios Pagrindų programos ir jos specifinių 
programų vertinimą, susijusį su vykdomos 
mokslinių tyrimų veiklos kokybe ir pažanga 
siekiant nustatytų tikslų.

1. Ne vėliau kaip 2010 metais išorės 
ekspertų ir pilietinės visuomenės padedama
Komisija atlieka tarpinį šios Pagrindų 
programos ir jos specifinių programų 
vertinimą, susijusį su vykdomos mokslinių 
tyrimų veiklos kokybe ir pažanga siekiant 
nustatytų tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Pilietinė visuomenė turėtų dalyvauti vertinimo procese, siekiant užtikrinti sprendimų dėl ES 
mokslinių tyrimų fondų finansavimo viešumą ir demokratiškumą. 

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 20
I priedo I dalis „Bendradarbiavimas“, „Tarptautinis bendradarbiavimas“, 2 ir 3 punktai (nauji)

Tarptautinis bendradarbiavimas Tarptautinis bendradarbiavimas
Tarptautinio bendradarbiavimo veikla pagal 
šią Pagrindų programos dalį bus:

Tarptautinio bendradarbiavimo veikla pagal 
šią Pagrindų programos dalį bus:
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• Visos veiklos, atliekamos teminėse 
srityse, atvėrimas visų trečiųjų šalių mokslo 
darbuotojams ir tyrimų organizacijoms, 
dedant dideles pastangas paskatinti juos 
išnaudoti šią progą. 

• Visos veiklos, atliekamos teminėse 
srityse, atvėrimas visų trečiųjų šalių mokslo 
darbuotojams ir tyrimų organizacijoms, 
dedant dideles pastangas paskatinti juos 
išnaudoti šią progą. 

• Konkrečios tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklos programos yra 
pati svarbiausia ir akivaizdžiausia 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonė. 
Jos turėtų būti stiprinamos ypač pabrėžiant 
Europos kaimyninių valstybių (Vakarų 
Balkanų, Viduržemio ir Juodosios jūros 
šalių) bendradarbiavimo priemones, kaip 
tai numato „Europos kaimynystės politika“ 
ir kitos svarbios Europos iniciatyvos, pvz., 
2003 m. birželio mėn. patvirtintas „ES –
Balkanų šalių M&T veiksmų planas“.

• Trečiųjų šalių dalyvavimas 
„pagrindinėse“ naujosios PP veiklos 
programose yra svarbiausias dalykas. 
Prieinamumas ir dalyvavimas, kuris apima 
„INCO šalių“ (besivystančių šalių) 
finansavimą, turėtų būti tęsiamas ir toliau.   
Tačiau toks prieinamumas turėtų būti 
geriau planuojamas ir aktyvesnis, ypač
valstybių, turinčių reikšmingą mokslinį 
potencialą konkrečiose srityse, kurios gali 
būti naudingos Europos mokslo 
bendruomenei, atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimą pateikė Janusz Wojciechowski

Pakeitimas 21
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 1 tema „Sveikata“, „Tikslas“

Europos piliečių sveikatos gerinimas ir su 
sveikata susijusių Europos pramonės ir 
verslo įmonių konkurencingumo didinimas, 
sprendžiant visuotines sveikatos problemas, 
tarp jų ir kovos su naujomis epidemijomis. 
Bus akcentuojami pritaikymo tyrimai 
(pagrindinių atradimų pritaikymas 

Europos piliečių sveikatos gerinimas ir su 
sveikata susijusių Europos pramonės ir 
verslo įmonių konkurencingumo didinimas, 
sprendžiant visuotines sveikatos problemas, 
tarp jų ir kovos su naujomis epidemijomis. 
Bus akcentuojami pritaikymo tyrimai 
(pagrindinių atradimų pritaikymas 



External translation
PE 362.714v01-00 6/16 External translation
AM\580690LT.doc

LT

klinikinėje praktikoje), naujų gydymo būdų 
kūrimas ir patvirtinimas, sveikatos gerinimo 
ir prevencijos metodai, diagnostikos 
priemonės ir technologijos, taip pat darnios 
ir veiksmingos sveikatos priežiūros
sistemos.

klinikinėje praktikoje), naujų gydymo būdų 
kūrimas ir patvirtinimas, sveikatos gerinimo, 
ligų ir neįgalumo prevencija, diagnostikos 
priemonės ir technologijos, taip pat darnios 
ir veiksmingos sveikatos priežiūros
sistemos. 

Or. pl

Pagrindimas

Neįgalumo prevencija yra tiek pat svarbi, kiek ir ligų prevencija, todėl turėtų būti įtraukta į 
Pagrindų programą.

Pakeitimą pateikė Janusz Wojciechowski

Pakeitimas 22
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 1 tema „Sveikata“, „Veikla“, „Loginis pagrindas“, 

antrasis skirsnis

Atliekant klinikinius daugelio ligų tyrimus 
(pvz., vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų, 
psichinių ir neurologinių ligų, visų pirma 
susijusių su senėjimo procesu, pvz., 
Alzheimerio ir Parkinsono ligų), remiamasi 
tarptautiniu mastu daugelyje centrų 
atliekamais bandymais, kad per trumpą 
laikotarpį būtų pasiektas reikiamas pacientų 
skaičius. Epidemiologiniams tyrimams 
reikia didelės gyventojų įvairovės ir 
tarptautinių tikslų, kad būtų prieita 
reikšmingų išvadų. Kuriant naujus retų 
susirgimų diagnostikos ir gydymo būdus į 
darbą taip pat reikia įtraukti daugelį šalių, 
kad padidėtų kiekvienu atveju tiriamų 
pacientų skaičius. O pagal sveikatos politiką 
Europos lygiu atliekami moksliniai tyrimai 
leidžia palyginti valstybių duomenų bazėse 
ir biologiniuose bankuose saugomus 
modelius, sistemas, duomenis ir medžiagą 
apie pacientus.

Atliekant klinikinius daugelio ligų tyrimus 
(pvz., reumatinių ligų, vėžio, širdies ir 
kraujagyslių ligų, psichinių ir neurologinių 
ligų, visų pirma susijusių su senėjimo 
procesu, pvz., Alzheimerio ir Parkinsono 
ligų), remiamasi tarptautiniu mastu 
daugelyje centrų atliekamais bandymais, kad 
per trumpą laikotarpį būtų pasiektas 
reikiamas pacientų skaičius. 
Epidemiologiniams tyrimams reikia didelės 
gyventojų įvairovės ir tarptautinių tikslų, kad 
būtų prieita reikšmingų išvadų. Kuriant 
naujus retų susirgimų diagnostikos ir 
gydymo būdus į darbą taip pat reikia įtraukti 
daugelį šalių, kad padidėtų kiekvienu atveju 
tiriamų pacientų skaičius. O pagal sveikatos 
politiką Europos lygiu atliekami moksliniai 
tyrimai leidžia palyginti valstybių duomenų 
bazėse ir biologiniuose bankuose saugomus 
modelius, sistemas, duomenis ir medžiagą 
apie pacientus.

Or. pl

Pagrindimas

Dėl didelio artritu sergančių žmonių skaičiaus (daugiau kaip 100 milijonų visoje ES, 
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remiantis EULAR duomenimis) į pagrindų programą būtina įtraukti reumatines ligas.

Pakeitimą pateikė Janusz Wojciechowski

Pakeitimas 23
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 1 tema „Sveikata“, „Veikla“, 2 punktas, ketvirtoji 

įtrauka

- Pritaikymo tyrimai svarbiausiųjų ligų 
srityje: vėžio, širdies ir kraujagyslių ligos, 
diabeto ir nutukimo, retų ligų ir kitų lėtinių 
ligų (pvz., osteoartrito). Sukurti į pacientus 
orientuotas strategijas nuo prevencijos iki 
diagnozės ir gydymo, įskaitant klinikinius 
tyrimus.

- Pritaikymo tyrimai svarbiausiųjų ligų 
srityje: reumatinių ligų, vėžio, širdies ir 
kraujagyslių ligų, diabeto ir nutukimo, retų 
ligų ir kitų lėtinių ligų (pvz., osteoartrito).
Sukurti į pacientus orientuotas strategijas 
nuo prevencijos iki diagnozės ir gydymo, 
įskaitant klinikinius tyrimus.

Or. pl

Pagrindimas

Dėl didelio artritu sergančių žmonių skaičiaus (daugiau kaip 100 milijonų visoje ES, 
remiantis EULAR duomenimis) į pagrindų programą būtina įtraukti reumatines ligas.

Pakeitimą pateikė Janusz Wojciechowski

Pakeitimas 24
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 1 tema „Sveikata“, „Veikla“, 3 punktas, antroji įtrauka

– Sveikatos priežiūros sistemų, tarp jų ir 
pereinamojo laikotarpio sveikatos priežiūros 
sistemų, kokybė, veiksmingumas ir 
vieningumas. Veiksmingą įsikišimą paversti 
valdymo sprendimais, užtikrinti pakankamus 
žmonių išteklius, analizuoti lygioms 
galimybėms gauti aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugas įtakos turinčius 
veiksnius, taip pat atlikti demografinių 
pokyčių (pvz., senėjimo, mobilumo ir 
migracijos bei darbo vietos pakeitimo) 
analizes.

– Sveikatos priežiūros sistemų, tarp jų ir 
pereinamojo laikotarpio sveikatos priežiūros 
sistemų, kokybė, veiksmingumas ir 
vieningumas. Veiksmingą įsikišimą paversti 
valdymo sprendimais, užtikrinti pakankamus 
žmonių išteklius, analizuoti lygioms
galimybėms, nepriklausomai nuo 
materialinės padėties ar gyvenamosios 
vietos, gauti aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugas įtakos turinčius 
veiksnius, taip pat atlikti demografinių 
pokyčių (pvz., senėjimo, mobilumo ir 
migracijos bei darbo vietos pakeitimo) 
analizes.

Or. pl
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Pagrindimas

Tikslas yra būtinybė suteikti sveikatos apsaugos paslaugas nepriklausomai nuo materialinės 
padėties ar gyvenamosios vietos (mieste ar kaime). Šis klausimas turėtų būti įtrauktas į 
sveikatos mokslinių tyrimų programas. 

Pakeitimą pateikė Janusz Wojciechowski

Pakeitimas 25
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 1 tema „Sveikata“, „Veikla“, 3 punktas, trečioji įtrauka

- Pagerinta ligų prevencija ir geresnė vaistų
vartojimo kokybė. Sukurti veiksmingas 
intervencines visuomenės sveikatos 
apsaugos priemones, skirtas kovai su 
platesniais sveikatai kenksmingais veiksniais 
(pvz., stresu, netinkama mityba ar aplinkos 
veiksniais).

- Pagerinta ligų ir neįgalumo prevencija ir 
geresnė vaistų vartojimo kokybė. Sukurti 
veiksmingas intervencines visuomenės 
sveikatos apsaugos priemones, skirtas kovai 
su platesniais sveikatai kenksmingais 
veiksniais (pvz., stresu, netinkama mityba ar 
aplinkos veiksniais).

Or. pl

Pagrindimas

Neįgalumo prevencija yra tiek pat svarbi, kaip ir ligų prevencija, todėl turėtų būti į traukta į 
Pagrindų programą.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 26
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 2 tema „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“, 

„Loginis pagrindas“, 1 pastraipa

Naujovės ir pažanga žinių apie tvarų 
biologinių išteklių (mikroorganizmų, augalų, 
gyvūnų) valdymą, gamybą ir panaudojimą 
bus žemės ūkio, žuvininkystės, maisto 
pramonės, sveikatos priežiūros, 
miškininkystės ir susijusių pramonės šakų 
naujų, tvarių, ekologiškai veiksmingų ir 
konkurencingų produktų pagrindas. Kaip ir 
numatyta Europos gyvosios gamtos mokslų
ir biotechnologijų strategijoje, tai padės 
didinti Europos biotechnologijų ir maisto 
pramonės įmonių – ypač pažangiųjų 
technologijų MVĮ – konkurencingumą, taip 
pat gerinti globą ir rūpybą bei kelti gerovę. 

Naujovės ir pažanga žinių apie tvarų 
biologinių išteklių (mikroorganizmų, augalų, 
gyvūnų) valdymą, gamybą ir panaudojimą 
bus žemės ūkio, žuvininkystės, maisto 
pramonės, sveikatos priežiūros, 
miškininkystės ir susijusių pramonės šakų 
naujų, tvarių, ekologiškai veiksmingų ir 
konkurencingų produktų pagrindas. Tvari 
sveiko maisto ir kitokios produkcijos 
gamyba, taip pat Europos gyvosios gamtos 
mokslų ir biotechnologijų strategija padės 
didinti Europos biotechnologijų ir maisto 
pramonės įmonių – ypač MVĮ –
konkurencingumą, taip pat gerinti globą ir 
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Maisto ir pašarų grandinių saugos, su mityba 
susijusių ligų, maisto vartojimo įpročių ir 
maisto bei mitybos įtakos sveikatai tyrimai 
padės kovoti su dėl maisto kylančiais 
sutrikimais (pvz., nutukimu, alergijomis) ir 
užkrečiamosiomis ligomis (pvz., užkrečiama 
smegenų kempinlige, paukščių gripu), taip 
pat reikšmingai prisidės prie visuomenės, 
gyvūnų ir augalų sveikatos bei vartotojų 
apsaugos srityje vykdomos politikos ir 
taisyklių įgyvendinimo ir būsimos politikos 
bei taisyklių formulavimo.

rūpybą bei kelti gerovę. Maisto ir pašarų 
grandinių saugos, su mityba susijusių ligų, 
tvarių maisto vartojimo įpročių ir maisto bei 
mitybos įtakos sveikatai tyrimai padės 
kovoti su dėl maisto kylančiais sutrikimais 
(pvz., nutukimu, alergijomis) ir 
užkrečiamosiomis ligomis (pvz., užkrečiama 
smegenų kempinlige, paukščių gripu), taip 
pat reikšmingai prisidės prie visuomenės, 
gyvūnų ir augalų sveikatos bei vartotojų 
apsaugos srityje vykdomos politikos ir 
taisyklių įgyvendinimo ir būsimos politikos 
bei taisyklių formulavimo.

Or. en

Pagrindimas

Moksliniai tyrimų ir naujovių indėlis į ekologinį ūkininkavimą ir kitas mažiau sąnaudų 
reikalaujančias ūkininkavimo sistemas turėtų būti didesnis.

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 27
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 2 tema „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“,

„Loginis pagrindas“, pirmoji pastraipa

Loginis pagrindas Loginis pagrindas
Naujovės ir pažanga žinių apie tvarų 
biologinių išteklių (mikroorganizmų, augalų, 
gyvūnų) valdymą, gamybą ir panaudojimą 
bus žemės ūkio, žuvininkystės, maisto 
pramonės, sveikatos priežiūros, 
miškininkystės ir susijusių pramonės šakų 
naujų, tvarių, ekologiškai veiksmingų ir 
konkurencingų produktų pagrindas. Kaip ir 
numatyta Europos gyvosios gamtos mokslų 
ir biotechnologijų strategijoje, tai padės 
didinti Europos biotechnologijų ir maisto 
pramonės įmonių – ypač pažangių 
technologijų MVĮ – konkurencingumą, taip 
pat gerinti globą ir rūpybą bei kelti gerovę. 
Maisto ir pašarų grandinių saugos, su mityba 
susijusių ligų, maisto vartojimo įpročių ir 
maisto bei mitybos įtakos sveikatai tyrimai 
padės kovoti su dėl maisto kylančiais 

Naujovės ir pažanga žinių apie tvarų 
biologinių išteklių (mikroorganizmų, augalų, 
gyvūnų) valdymą, gamybą ir panaudojimą 
bus žemės ūkio, žuvininkystės, maisto 
pramonės, sveikatos priežiūros, 
miškininkystės ir susijusių pramonės šakų 
naujų, tvarių, ekologiškai veiksmingų ir 
konkurencingų produktų pagrindas. Kaip ir 
numatyta Europos gyvosios gamtos mokslų 
ir biotechnologijų strategijoje, tai padės 
didinti Europos biotechnologijų ir maisto 
pramonės įmonių – ypač pažangių 
technologijų MVĮ – konkurencingumą, taip 
pat gerinti globą ir rūpybą bei kelti gerovę. 
Turėtų būti ypač skatinamas aktyvus MVĮ 
dalyvavimas moksliniuose tyrimuose.
Maisto ir pašarų grandinių saugos, su mityba 
susijusių ligų, maisto vartojimo įpročių ir 
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sutrikimais (pvz., nutukimu, alergijomis) ir 
užkrečiamosiomis ligomis (pvz., užkrečiama 
smegenų kempinlige, paukščių gripu), taip 
pat reikšmingai prisidės prie visuomenės, 
gyvūnų ir augalų sveikatos bei vartotojų 
apsaugos srityje vykdomos politikos ir 
taisyklių įgyvendinimo ir būsimos politikos 
bei taisyklių formulavimo. 

maisto bei mitybos įtakos sveikatai tyrimai 
padės kovoti su dėl maisto kylančiais 
sutrikimais (pvz., nutukimu, alergijomis) ir 
užkrečiamosiomis ligomis (pvz., užkrečiama 
smegenų kempinlige, paukščių gripu), taip 
pat reikšmingai prisidės prie visuomenės, 
gyvūnų ir augalų sveikatos bei vartotojų 
apsaugos srityje vykdomos politikos ir 
taisyklių įgyvendinimo ir būsimos politikos 
bei taisyklių formulavimo. 

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų išnaudoti Europos MVĮ mokslinių tyrimų pajėgumus ir skatinti geresnį dalijimąsi 
informacija.

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 28

I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 2 tema „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“,
„Loginis pagrindas“, antroji pastraipa

Dėl Europos pramonės įmonių įvairovės 
šiose srityse, nors tai yra vienas iš jos 
pranašumų ir galimybių, panašios problemos 
sprendžiamos nenuosekliai. Jos būtų 
sprendžiamos geriau ėmus intensyviau 
bendradarbiauti ir dalijantis patirtimi, 
pavyzdžiui, apie naujas metodikas, procesus 
ir standartus, įvedamus keičiant ES teisės 
aktus.

Dėl Europos pramonės įmonių įvairovės 
šiose srityse, nors tai yra vienas iš jos 
pranašumų ir galimybių, panašios problemos 
sprendžiamos nenuosekliai. Jos būtų 
sprendžiamos geriau ėmus intensyviau 
bendradarbiauti ir dalijantis patirtimi, 
pavyzdžiui, apie naujas metodikas, procesus 
ir standartus, įvedamus keičiant ES teisės 
aktus. Siekiant atsižvelgti į bendravimo 
spragas ir tobulinti bendradarbiavimą 
Europos žemės ūkio mokslinių tyrimų 
srityje, būtų naudinga kurti ir plėtoti 
interneto palaikomas platformas.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant pagerinti bendradarbiavimą ES lygiu ir geriau pasinaudoti sinergija, bendra 
interneto platforma būtų tinkama priemonė ryšiams užmegzti.
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Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 29
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 2 tema „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“, 

„Loginis pagrindas“, 
2a pastraipa (nauja)

Dėl Europos pramonės įmonių įvairovės 
šiose srityse, nors tai yra vienas iš jos 
pranašumų ir galimybių, panašios problemos 
sprendžiamos nenuosekliai. Jos būtų 
sprendžiamos geriau ėmus intensyviau 
bendradarbiauti ir dalijantis patirtimi, 
pavyzdžiui, apie naujas metodikas, procesus 
ir standartus, įvedamus keičiant ES teisės 
aktus. 

Dėl Europos pramonės įmonių įvairovės 
šiose srityse, nors tai yra vienas iš jos 
pranašumų ir galimybių, panašios problemos 
sprendžiamos nenuosekliai. Jos būtų 
sprendžiamos geriau ėmus intensyviau 
bendradarbiauti ir dalijantis patirtimi, 
pavyzdžiui, apie naujas metodikas, procesus 
ir standartus, įvedamus keičiant ES teisės 
aktus.

Reikėtų labiau pabrėžti taikomųjų 
mokslinių tyrimų ir optimalaus jų 
sprendimų platinimo svarbą. Apskritai 
mokslinių tyrimų išvadų skelbimo 
klausimas yra ypač svarbus, jei tyrėjų 
pastangos gali būti reikšmingos sprendžiant 
svarbias žemės ūkio sektoriaus problemas 
ir iššūkius. Lygiai taip pat svarbu, kad 
žemės ūkio moksliniai tyrimai atitiktų 
sektoriaus poreikius, reikalavimus ir 
iššūkius.

Or. el

Pagrindimas

Bendravimo tarp mokslo ir žemės ūkio sektoriaus ir tarp mokslininkų ir visuomenės klausimas 
apskritai yra vienas svarbiausių klausimų nustatant mokslinių programų tikslus, planavimą ir 
jų įgyvendinimo priemones. Moksliniai tyrimai būtų bergždi, jei jie neatsižvelgtų į ūkininkų ir 
apskritai sektoriaus poreikius ir liktų atitrūkę nuo problemų, kurias jie yra priversti spręsti.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 30
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 2 tema „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“, 

„Loginis pagrindas“, 3 pastraipa

Kelios Europos technologijų platformos 
padeda nustatant bendrus mokslinių tyrimų 
prioritetus augalų genomikos ir 

Kelios Europos technologijų platformos 
padeda nustatant bendrus mokslinių tyrimų 
prioritetus augalų genomikos ir 
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biotechnologijų, miškininkystės ir su ja 
susijusių pramonės šakų, visuotinės augalų 
sveikatos, ūkio gyvulių veislininkystės, 
maisto ir pramoninių biotechnologijų srityse. 
Moksliniai tyrimai taip pat suteiks žinių, 
kurių reikia remiant bendrąją žemės ūkio 
politiką, žemės ūkio ir prekybos klausimus, 
maisto saugos taisykles, Bendrijos gyvūnų 
sveikatos, ligų kontrolės ir geros standartus 
bei bendrosios žuvininkystės politikos 
reformą, kuria siekiama numatyti darnų 
žvejybos ir akvakultūros vystymąsi. Taip pat 
numatytas lankstus atsakas į naujus politikos 
poreikius, ypač atsižvelgiant į naujas 
socialines ar ekonomines tendencijas.

biotechnologijų, remiančių biologinę 
genetiškai nepakitusių organizmų įvairovę 
žemės ūkyje ir miškininkystėje, 
miškininkystės ir su ja susijusių pramonės 
šakų, visuotinės augalų sveikatos, ūkio 
gyvulių veislininkystės, tvaraus žemės 
naudojimo, maisto ir pramoninių 
biotechnologijų srityse. Moksliniai tyrimai 
taip pat suteiks žinių, kurių reikia remiant 
bendrąją žemės ūkio politiką, žemės ūkio ir 
prekybos klausimus, maisto saugos 
taisykles, Bendrijos gyvūnų sveikatos, ligų 
kontrolės ir geros standartus bei bendrosios 
žuvininkystės politikos reformą, kuria 
siekiama numatyti darnų žvejybos ir 
akvakultūros vystymąsi. Taip pat numatytas 
lankstus atsakas į naujus politikos poreikius, 
ypač atsižvelgiant į naujas socialines ar 
ekonomines tendencijas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Thijs Berman

Pakeitimas 31

I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 2 tema „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“,
„Veikla“, 1 pastraipa

Iš žemės, miškų ir vandens aplinkos 
išgaunamų biologinių išteklių tvari gamyba 
ir valdymas: sudaryti sąlygas moksliniams 
tyrimams, įskaitant genomikos, proteomikos, 
metabolomikos, sistemų biologijos ir 
konverguojančias technologijas, šiose 
srityse: mikroorganizmai, augalai ir gyvūnai, 
taip pat jų biologinės įvairovės 
eksploatavimas; pagerinti javai ir gamybos 
sistemos, įskaitant ekologinę žemdirbystę, 
kokybiškos gamybos schemas ir GMO 
poveikį; tvarus, konkurencingas ir 
daugiafunkcinis žemės ūkis ir miškininkystė; 
kaimo plėtra; gyvūnų gerovė, veislininkystė 
ir produkcija; augalų sveikata; tvari ir 
konkurencinga žuvininkystė ir akvakultūra; 
užkrečiamosios gyvūnų ligos, tarp jų ir 
zoonozės; saugus gyvūninių atliekų 

Iš žemės, miškų ir vandens aplinkos 
išgaunamų biologinių išteklių tvari gamyba 
ir valdymas: sudaryti sąlygas moksliniams 
tyrimams, įskaitant genomikos, proteomikos, 
metabolomikos, metabonomikos, sistemų 
biologijos ir konverguojančias technologijas, 
šiose srityse: mikroorganizmai, tarp jų ir 
metagenomų studijos, augalai ir gyvūnai, 
taip pat jų biologinės įvairovės išsaugojimas 
ir tvarus eksploatavimas; pagerinti javai ir 
gamybos sistemos ir visa jų įvairovė, 
įskaitant ekologinę ir tvarią žemdirbystę, 
kokybiškos gamybos schemas ir GMO 
poveikį, taip pat nevietinių rūšių poveikį; 
tvarus, konkurencingas ir daugiafunkcinis 
žemės ūkis ir miškininkystė; kaimo plėtra;
gyvūnų gerovė, veislininkystė ir produkcija; 
augalų sveikata; tvari ir konkurencinga 
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šalinimas; vandenų gyvųjų išteklių 
išsaugojimas, valdymas ir eksploatacija, 
kuriant politikos formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiems žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriaus asmenims reikalingas 
priemones (kraštovaizdžio, žemėtvarkos 
priemonės ir pan.).

žuvininkystė ir akvakultūra; užkrečiamosios 
gyvūnų ligos, apimančios epidemiologijos 
studijas, mokslinius vakcinų ir 
diagnostikos, tarp jų ir zoonozės, tyrimus ir 
su gyvūnų pašarais susijusias ligas; saugus 
gyvūninių atliekų šalinimas; vandenų gyvųjų 
išteklių išsaugojimas ir tvarus valdymas ir 
eksploatacija; politikos formuotojams ir 
kitiems suinteresuotiems žemės ūkio ir 
kaimo plėtros sektoriaus asmenims 
reikalingas ir Europoje ir besivystančiame 
pasaulyje naudojamas mokslinių tyrimų ir 
plėtros priemones (kraštovaizdžio, 
žemėtvarkos priemonės ir pan.).

Or. en

Pagrindimas

Šie papildymai paaiškina teksto turinį ir daro jį specifiškesnį, inter alia, pabrėžiant poreikį 
remti visus genetinių ir epidemiologinių bei gyvūnų sveikatos mokslinių tyrimų aspektus.

Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama nevietinių rūšių poveikiui ir tam, kaip regioniniu ir 
Europos lygiu įvertinti šių genetiškai modifikuotų augalų daromos žalos rezultatus.

Taip pat būtina atlikti ne tik ateities priemonių ir metodų, bet ir šiuo metu priimamų 
sprendimų kaimo plėtros ir žemės ūkio srityje mokslinius tyrimus.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 32
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 2 tema „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“, 

„Veikla“, 1 pastraipa

Iš žemės, miškų ir vandens aplinkos 
išgaunamų biologinių išteklių tvari gamyba 
ir valdymas: sudaryti sąlygas moksliniams 
tyrimams, įskaitant genomikos, proteomikos, 
metabolomikos, sistemų biologijos ir 
konverguojančias technologijas, šiose 
srityse: mikroorganizmai, augalai ir gyvūnai, 
taip pat jų biologinės įvairovės 
eksploatavimas; pagerinti javai ir gamybos 
sistemos, įskaitant ekologinę žemdirbystę, 
kokybiškos gamybos schemas ir GMO 

Iš žemės, miškų ir vandens aplinkos 
išgaunamų biologinių išteklių tvari gamyba 
ir valdymas: sudaryti sąlygas moksliniams 
tyrimams, įskaitant genomikos, proteomikos, 
metabolomikos, sistemų biologijos ir 
konverguojančias technologijas, šiose 
srityse: mikroorganizmai, augalai ir gyvūnai, 
taip pat jų išsaugojimas ir tvarus genetiškai 
nemodifikuotos jų biologinės įvairovės ir 
genetinių išteklių ūkyje ir in situ 
naudojimas; pagerinti javai ir gamybos 
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poveikį; tvarus, konkurencingas ir 
daugiafunkcinis žemės ūkis ir miškininkystė; 
kaimo plėtra; gyvūnų gerovė, veislininkystė 
ir produkcija; augalų sveikata; tvari ir 
konkurencinga žuvininkystė ir akvakultūra; 
užkrečiamosios gyvūnų ligos, tarp jų ir 
zoonozės; saugus gyvūninių atliekų 
šalinimas; vandenų gyvųjų išteklių 
išsaugojimas, valdymas ir eksploatacija, 
kuriant politikos formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiems žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriaus asmenims reikalingas 
priemones (kraštovaizdžio, žemėtvarkos 
priemonės ir pan.).

sistemos, įskaitant ekologinę žemdirbystę ir 
kitokias tvarias, mažai energijos 
reikalaujančias žemdirbystės sistemas, 
kokybiškos gamybos schemas ir GMO 
poveikį; tvarus, konkurencingas ir 
daugiafunkcinis žemės ūkis ir miškininkystė; 
kompleksinė kaimo plėtra, apimanti 
pilietinės visuomenės dalyvavimą 
planavimo ir sprendimų priėmimo procese; 
gyvūnų gerovė, veislininkystė ir produkcija; 
augalų sveikata; tvari ir konkurencinga 
žuvininkystė ir akvakultūra; užkrečiamosios 
gyvūnų ligos, tarp jų ir zoonozės; kiti 
pavojai tvarumui ir maisto gamybos 
tiekimo saugumui (tarp jų klimato kaita ir 
mažėjančios naftos atsargos); saugus 
gyvūninių atliekų šalinimas, gerinimas ir 
utilizavimas; vandenų gyvųjų išteklių 
išsaugojimas, valdymas ir eksploatacija, 
kuriant politikos formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiems žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriaus asmenims reikalingas 
priemones (kraštovaizdžio, žemėtvarkos 
priemonės ir pan.).

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis dėmesys šioje veikloje turėtų būti skiriamas maisto gamybos ir išteklių valdymo 
tvarumui.

Pakeitimą pateikė Katerina Batzeli

Pakeitimas 33
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 2 tema „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“, 

„Veikla“, 1 pastraipa

• Iš žemės, miškų ir vandens 
aplinkos išgaunamų biologinių išteklių 
tvari gamyba ir valdymas: sudaryti sąlygas 
moksliniams tyrimams, įskaitant genomikos, 
proteomikos, metabolomikos, sistemų 
biologijos ir konverguojančias technologijas 
šiose srityse: mikroorganizmai, augalai ir 
gyvūnai, taip pat jų biologinės įvairovės 

• Iš žemės, miškų ir vandens 
išgaunamų biologinių išteklių tvari 
gamyba ir valdymas: sudaryti sąlygas 
moksliniams tyrimams, įskaitant genomikos, 
proteomikos, metabolomikos, sistemų 
biologijos ir konverguojančias technologijas 
šiose srityse: mikroorganizmai, augalai ir 
gyvūnai, taip pat jų biologinės įvairovės 
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eksploatavimas; pagerinti javai ir gamybos 
sistemos, įskaitant ekologinę žemdirbystę, 
kokybiškos gamybos schemas ir GMO 
poveikį; tvarus, konkurencingas ir 
daugiafunkcinis žemės ūkis ir miškininkystė; 
kaimo plėtra; gyvūnų gerovė, veislininkystė 
ir produkcija; augalų sveikata; tvari ir 
konkurencinga žuvininkystė ir akvakultūra; 
užkrečiamosios gyvūnų ligos, tarp jų ir 
zoonozės; saugus gyvūninių atliekų 
šalinimas; vandenų gyvųjų išteklių 
išsaugojimas, valdymas ir eksploatacija, 
kuriant politikos formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiems žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriaus asmenims reikalingas 
priemones (kraštovaizdžio, žemėtvarkos 
priemonės ir pan.).

eksploatavimas; pagerinti javai ir gamybos 
sistemos, įskaitant ekologinę žemdirbystę, 
kokybiškos gamybos schemas ir GMO 
poveikį, taip pat genetiškai modifikuotų, 
įprastinių ir ekologinių kultūrų bendro 
naudojimo mokslinius tyrimus; tvarus, 
konkurencingas ir daugiafunkcinis žemės 
ūkis ir miškininkystė; kaimo plėtra; gyvūnų 
gerovė, veislininkystė ir produkcija; augalų 
sveikata; tvari ir konkurencinga žuvininkystė 
ir akvakultūra; užkrečiamosios gyvūnų ligos, 
tarp jų ir zoonozės; saugus gyvūninių atliekų 
šalinimas; vandenų gyvųjų išteklių 
išsaugojimas, valdymas ir eksploatacija, 
kuriant politikos formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiems žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sektoriaus asmenims reikalingas priemones 
(kraštovaizdžio, žemėtvarkos priemonės ir 
pan.).

Or. el

Pagrindimas

Klausimas dėl šių kultūrų bendro naudojimo yra šiuo metu labai svarbus žemės ūkio 
sektoriaus klausimas ir bus nė kiek ne mažiau reikšmingas ateityje. Svarbu, kad šis klausimas 
būtų pradėtas moksliškai tyrinėti.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 34
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 2 tema „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“,

„Veikla“, 2 pastraipa

„Nuo šakutės iki ūkio“: maistas, sveikata ir 
gerovė: Maisto ir pašarų klausimai, susiję su 
vartotojais, visuomene, pramone ir sveikata, 
įskaitant elgsenos ir pažinimo mokslus; su 
mityba ir racionu susiję ligos ir sutrikimai, 
įskaitant nutukimą; naujoviškos maisto ir 
pašarų perdirbimo technologijos (taip pat ir 
pakavimo); pagerinta maisto, gėrimų ir 
pašarų cheminė ir mikrobiologinė kokybė ir 
sauga; maisto grandinės vientisumas (ir 
kontrolė); aplinkos poveikis maisto ir pašarų 
grandinėms; visos maisto grandinės sąvoka 

„Nuo šakutės iki ūkio“: maistas, sveikata ir 
gerovė: Maisto ir pašarų klausimai, susiję su 
vartotojais, visuomene, pramone ir sveikata, 
įskaitant elgsenos ir pažinimo mokslus; su 
mityba ir racionu susiję ligos ir sutrikimai, 
įskaitant nutukimą ir alergiją; tam tikrų 
maisto produktų ir dietos naudą sveikatai; 
naujoviškos maisto ir pašarų perdirbimo, 
transporto ir prekybos technologijos (taip 
pat ir pakuočių mažinimas ir maisto 
kokybės gerinimas); pagerinta maisto, 
gėrimų ir pašarų cheminė ir biologinė, 
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(įskaitant jūros produktus); atsekamumas. kokybė ir sauga; maisto grandinės 
vientisumas ir tvarumas (ir kontrolė); 
aplinkos poveikis maisto ir pašarų 
grandinėms; visos maisto grandinės sąvoka 
(įskaitant jūros produktus); atsekamumas.

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 35
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 2 tema „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“, 

„Veikla“, 3 pastraipa

Pagerinti javai, pramonės žaliavos, jūros 
produktai ir biomasė (įskaitant jūrų išteklius) 
energetikai, aplinka ir didelės pridėtinės 
vertės produktai – medžiagos ir cheminės 
medžiagos, įskaitant naujoviškas 
ūkininkavimo sistemas, biologinius procesus 
ir biologinio perdirbimo sąvokas; biologinė 
katalizė; miškininkystė ir miško produktai 
bei procesai; aplinkos atkūrimas ir švaresnis 
perdirbimas.

Pagerinti javai, pramonės žaliavos, jūros 
produktai ir biomasė (įskaitant jūrų išteklius) 
energetikai, aplinka ir didelės pridėtinės 
vertės produktai – medžiagos ir cheminės 
medžiagos, įskaitant naujoviškas tvarias ir 
atsinaujinančios energijos šaltiniais 
pagrįstas ūkininkavimo sistemas, 
biologinius procesus ir biologinio 
perdirbimo sąvokas; biologinė katalizė; 
miškininkystė ir miško produktai bei 
procesai; aplinkos atkūrimas ir švaresnis 
perdirbimas.

Or. en

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 36
II priedas, „Preliminarus paskirstymas tarp programų“; „Bendradarbiavimas“, „Maistas, 

žemės ūkis ir biotechnologijos“

Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos:
2455 milijono eurų.

Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos:
2455 milijonai eurų; ne daugiau kaip 50% 
šios sumos turėtų būti išleista 
biotechnologijų projektams.

Or. en


