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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 60
1 konstatuojamoji dalis

(1) Bendrijos tikslas yra stiprinti Bendrijos 
pramonės mokslo ir technologijų pagrindą 
bei užtikrinti aukštą konkurencingumo lygį. 
Todėl Bendrija skatina visus su moksliniais 
tyrimais susijusius reikalingus veiksmus, 
visų pirma įtraukiant į savo mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros veiklą įmones, 
taip pat mažąsias ir vidutines įmones (toliau 
– MVĮ), mokslinių tyrimų centrus ir 
universitetus.

(1) Bendrijos tikslas yra stiprinti Bendrijos 
pramonės mokslo ir technologijų pagrindą 
bei užtikrinti aukštą konkurencingumo lygį. 
Todėl Bendrija skatina visus su moksliniais 
tyrimais susijusius reikalingus veiksmus, 
visų pirma įtraukiant į savo mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros veiklą įmones, 
taip pat mažąsias ir vidutines įmones (toliau 
– MVĮ), nesiekiančius pelno mokslinių 
tyrimų centrus ir universitetus. 
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Or. pl

Pagrindimas

Svarbu, kad Parlamentas remtų mokslinių tyrimų centrus, nedalyvaujančius jokioje 
komercinėje veikloje.

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 61
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Visuomenės lėšomis finansuojami 
moksliniai tyrimai visų pirma turėtų būti 
skirti mokslo žinioms didinti ir visuomenės 
poreikiams ir prioritetams tenkinti.

Or. it

Pagrindimas

Vis svarbiau tampa, kad mokslo ir mokslinių tyrimų srityse būtų taikomas konkurencingumo 
principas, o ekonomikos ir pramonės srityse – sąnaudų / naudos apskaičiavimo principas. 
Svarbiausias mokslinių tyrimų tikslas yra didinti žinias.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 62
2 konstatuojamoji dalis

(2) Pagrindinį mokslinių tyrimų vaidmenį –
užtikrinti konkurencingumą ir ekonomikos 
augimą – pripažino Lisabonos Europos 
Vadovų Taryba, kuri apibūdino žinias ir 
inovacijas kaip ekonomikos pažangos ir 
užimtumo augimo Europoje pagrindą.

(2) Pagrindinį mokslinių tyrimų vaidmenį –
užtikrinti konkurencingumą ir ekonomikos 
augimą – pripažino Lisabonos Europos 
Vadovų Taryba, kuri apibūdino žinias ir 
inovacijas kaip ekonomikos, socialinės
pažangos ir užimtumo augimo Europoje 
pagrindą. 
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 63
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Europos Parlamentas paragino ES 
vadovus kurti ir taikyti aplinkosaugos 
technologijas siekiant užtikrinti tvarią 
gamybą ir vartojimą. Parlamentas 
pakartotinai pabrėžė mokslinių tyrimų 
svarbą sprendžiant klimato kaitos 
problemą. Norint užtikrinti reikalingą 
technologinės plėtros šuolį, reikalingos 
reikšmingos Bendrijos mokslinių tyrimų 
pastangos. Parlamentas taip pat pabrėžė 
poreikį užkirsti kelią moterų išnaudojimui 
ir atsisakė remti ir finansuoti žmogaus 
klonavimą pagal bet kokią ES programą.

Or. it

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 64
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 
nesiekiančių pelno organizacijų parama, 
Bendrija turėtų užsibrėžti mokslinius ir 
technologinius tikslus, kuriuos ji įgyvendins 
per Septintąją pagrindų programą 2007–
2013 m. laikotarpiu. 

Or. pl
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Pagrindimas

Svarbu, kad Parlamentas remtų mokslinių tyrimų centrus, nedalyvaujančius jokioje 
komercinėje veikloje.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 65
10 konstatuojamoji dalis

(10) Reikėtų sustiprinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų pajėgumus Europoje ir užtikrinti jų 
optimalų panaudojimą.

(10) Reikėtų sustiprinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų pajėgumus Europoje ir užtikrinti jų 
optimalų panaudojimą. Dėl šios priežasties 
turėtų būti apsvarstyta galimybė 
neapmokestinti įmonės mokesčiu MVĮ,
kurioms, remiantis Septintąja mokslinių 
tyrimų ir plėtros pagrindų programa,
skiriamos ES dotacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Mokesčių srityje Bendrijos mastu taip pat gali būti sukurta naujų idėjų, jei būtų tinkamai 
panaudotos naujovių įdiegimo galimybės.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ir Peter 
Liese

Pakeitimas 66
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Atkreipiant dėmesį į Amsterdamo 
sutarties protokolą dėl gyvūnų apsaugos ir 
gerovės ir siekiant sumažinti ir galiausiai 
visiškai nutraukti gyvūnų naudojimą 
moksliniams tyrimams ir bandymams, 
turėtų būti skatinami ir plečiami moksliniai 
tyrimai, skirti alternatyviems bandymų 
metodams (visų pirma nenaudojant 
gyvūnų) visose mokslinių tyrimų srityse
sukurti.

Or. en

Pagrindimas

Protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės reikalaujama, kad Bendrija ir valstybės narės, 
kurdamos ir įgyvendindamos politikos kryptis (įskaitant mokslinių tyrimų politiką), visa 
apimtimi atsižvelgtų į reikalavimus dėl gyvūnų gerovės. Alternatyvių bandymų metodų 
(nenaudojant gyvūnų) kūrimas ir įteisinimas – prioritetas, apibrėžtas Bendrijos šeštosios 
aplinkosaugos veiksmų programos 7.2 straipsnio a ir b punktuose. Be to, Tarybos direktyvos 
86/609/EEB 23 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija ir valstybės narės skatintų mokslinius 
tyrimus, susijusius su alternatyvų paieška. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į iš dalies 
pakeistą Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos produktų ir į pasiūlyto ES reglamento 
dėl cheminių medžiagų tikslą propaguoti bandymus nenaudojant gyvūnų, ypač svarbu, kad 
būtų aiškiai apibrėžtas tikslas skatinti ir plėsti mokslinius tyrimus, skirtus alternatyviems 
bandymų metodams (visų pirma nenaudojant gyvūnų) sukurti. 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 67
12 konstatuojamoji dalis

(12) Pagal programą „Bendradarbiavimas“ 
būtų remiamas įvairiapusis tarptautinis 
bendradarbiavimas Europos Sąjungoje ir už 

(12) Pagal programą „Bendradarbiavimas“ 
būtų remiamas įvairiapusis tarptautinis 
bendradarbiavimas Europos Sąjungoje ir už 
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jos ribų keliose teminėse srityse, 
atitinkančiose pagrindines žinių ir 
technologijų pažangos sritis, kuriose 
moksliniai tyrimai būtų skatinami ir 
remiami, siekiant spręsti Europos 
socialinius, ekonominius, aplinkos apsaugos 
ir pramonės uždavinius.

jos ribų keliose teminėse srityse, 
atitinkančiose pagrindines žinių ir 
technologijų pažangos sritis, kuriose 
moksliniai tyrimai būtų skatinami ir 
remiami, siekiant spręsti Europos 
socialinius, ekonominius, aplinkos apsaugos, 
visuomenės sveikatos ir pramonės 
uždavinius. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 68
14 konstatuojamoji dalis

(14) Pagal programą „Žmonės“ būtų 
skatinami individualūs asmenys pasirinkti 
mokslininko profesiją, Europos mokslo 
darbuotojai būtų skatinami likti Europoje, 
būtų siekiama pritraukti į Europą mokslo 
darbuotojus iš viso pasaulio ir paversti 
Europą patrauklesne geriausiems mokslo 
darbuotojams.

(14) Pagal programą „Žmonės“ būtų 
skatinami individualūs asmenys pasirinkti 
mokslininko profesiją, Europos mokslo 
darbuotojai būtų skatinami likti Europoje, 
būtų siekiama pritraukti į Europą mokslo 
darbuotojus iš viso pasaulio ir paversti 
Europą patrauklesne geriausiems mokslo 
darbuotojams. Dėl šios priežasties Bendrijos 
mastu turėtų būti apsvarstyta galimybė 
taikyti mokslo darbuotojams mokesčių 
derinimo priemones. 

Or. fr

Pagrindimas

ES ne be pagrindo susirūpinusi „protų nutekėjimu“ į Aziją ir Ameriką, kuriose sudarytos 
patrauklesnės darbo sąlygos. Taryba tikrai galėtų įdiegti konkrečias mokesčių derinimo 
priemones, skirtas tiek privačiajame, tiek viešajame sektoriuje dirbantiems mokslo 
darbuotojams.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 69
15 konstatuojamoji dalis
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(15) Pagal programą „Pajėgumai“ turėtų būti 
optimizuojamas naudojimasis mokslinių 
tyrimų infrastruktūra ir jos vystymas; 
stiprinami MVĮ inovacijų pajėgumai ir jų 
sugebėjimas pasinaudoti moksliniais 
tyrimais; remiamos moksliniais tyrimais 
užsiimančios regionų grupės; realizuojamas 
visas mokslinių tyrimų potencialas ES 
suartėjimo ir atokiausiuose regionuose; 
artinami mokslas ir visuomenė siekiant 
harmoningo mokslo ir technologijų 
integravimo į Europos visuomenę; imamasi 
horizontaliųjų veiksmų ir priemonių 
tarptautiniam bendradarbiavimui remti.

(15) Pagal programą „Pajėgumai“ turėtų būti 
optimizuojamas naudojimasis mokslinių 
tyrimų infrastruktūra ir jos vystymas; turėtų 
būti supaprastintos leidimo naudotis 
Septintąja TPPP suteikimo procedūros;
turėtų būti skleidžiama daugiau 
informacijos apie veiksmus pagal 
Septintąją TPPP; stiprinami MVĮ inovacijų 
pajėgumai ir jų sugebėjimas pasinaudoti 
moksliniais tyrimais; remiamos moksliniais 
tyrimais užsiimančios regionų grupės; 
realizuojamas visas mokslinių tyrimų 
potencialas ES suartėjimo ir atokiausiuose 
regionuose; artinami mokslas ir visuomenė 
siekiant harmoningo mokslo ir technologijų 
integravimo į Europos visuomenę; imamasi 
horizontaliųjų veiksmų ir priemonių 
tarptautiniam bendradarbiavimui remti. 

Or. fr

Pagrindimas

Supaprastinus leidimo naudotis Septintąja TPPP suteikimo procedūras, bus sudarytos 
palankesnės sąlygos tikslams pasiekti.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 70
15 konstatuojamoji dalis

(15) Pagal programą „Pajėgumai“ turėtų būti 
optimizuojamas naudojimasis mokslinių 
tyrimų infrastruktūra ir jos vystymas; 
stiprinami MVĮ inovacijų pajėgumai ir jų 
sugebėjimas pasinaudoti moksliniais 
tyrimais; remiamos moksliniais tyrimais 
užsiimančios regionų grupės; realizuojamas 
visas mokslinių tyrimų potencialas ES 
suartėjimo ir atokiausiuose regionuose; 
artinami mokslas ir visuomenė siekiant 
harmoningo mokslo ir technologijų 
integravimo į Europos visuomenę; imamasi 
horizontaliųjų veiksmų ir priemonių 
tarptautiniam bendradarbiavimui remti.

(15) Pagal programą „Pajėgumai“ turėtų būti 
optimizuojamas naudojimasis mokslinių 
tyrimų infrastruktūra ir jos vystymas; 
stiprinami MVĮ inovacijų pajėgumai ir jų 
sugebėjimas pasinaudoti moksliniais 
tyrimais; remiamos moksliniais tyrimais 
užsiimančios regionų ir vietos grupės; 
realizuojamas visas mokslinių tyrimų 
potencialas ES suartėjimo ir atokiausiuose 
regionuose, įskaitant vietos centrus; 
artinami mokslas ir visuomenė siekiant 
harmoningo mokslo ir technologijų 
integravimo į Europos visuomenę; imamasi 
horizontaliųjų veiksmų ir priemonių 
tarptautiniam bendradarbiavimui remti.

Or. pl

Pagrindimas

Daugiausia dėmesio turėtų būti skirta vietos centrams vystyti, visų pirma ES atokiausiuose 
regionuose. 

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 71
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 

(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 
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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.

mokslinių tyrimų sistemai daugiau našumo 
ir veiksmingumo, dar ambicingesnės 
Septintosios pagrindų programos prisidėjimą 
prie pastangų ieškant klimato kaitos ir 
tvarumo bei su Europos gyventojų sveikata 
susijusių klausimų sprendimo ir prie 
Lisabonos strategijos atgaivinimo, yra 
susiduriama su neatidėliotinu poreikiu 
padvigubinti ES mokslinių tyrimų biudžetą.

Or. it

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ir Peter 
Liese

Pakeitimas 72
25 konstatuojamoji dalis

(25) Vykdant veiklą pagal šią Pagrindų 
programą reikėtų vadovautis pagrindiniais 
etikos principais, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje nurodytus 
principus. Į Europos mokslo ir naujųjų 
technologijų etikos grupės nuomonę yra ir 
bus atsižvelgiama.

(25) Vykdant veiklą pagal šią Pagrindų 
programą reikėtų vadovautis pagrindiniais 
etikos principais, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir Amsterdamo 
sutarties protokole dėl gyvūnų apsaugos ir 
gerovės nurodytus principus. Į Europos 
mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupės 
nuomonę yra ir bus atsižvelgiama.

Or. en

Pagrindimas

Į teisės aktą taip pat turėtų būti įtraukti Protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės apibrėžti 
pamatiniai etikos principai. Visose mokslinių tyrimų pagal Pagrindų programą srityse turėtų 
būti atsižvelgta į praktinę šių principų reikšmę (turint omenyje ir Komisijos atliekamą etikos 
normų pakartotinį svarstymą).
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Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 73
25 konstatuojamoji dalis

(25) Vykdant veiklą pagal šią Pagrindų 
programą reikėtų vadovautis pagrindiniais 
etikos principais, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje nurodytus 
principus. Į Europos mokslo ir naujųjų 
technologijų etikos grupės nuomonę yra ir 
bus atsižvelgiama.

(25) Vykdant veiklą pagal šią Pagrindų 
programą reikėtų vadovautis pagrindiniais 
etikos principais, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
Tarybos žmogaus teisių ir biomedicinos 
konvencijoje ir UNESCO visuotinėje 
deklaracijoje dėl bioetikos ir žmogaus teisių 
nurodytus principus.

Or. it

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 74
25 konstatuojamoji dalis

(25) Vykdant veiklą pagal šią Pagrindų 
programą reikėtų vadovautis pagrindiniais 
etikos principais, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje nurodytus 
principus. Į Europos mokslo ir naujųjų 
technologijų etikos grupės nuomonę yra ir 
bus atsižvelgiama.

(25) Vykdant veiklą pagal šią Pagrindų 
programą reikėtų siekti, kad ji visų pirma 
būtų naudinga žmonėms, be to, reikėtų 
vadovautis pagrindiniais etikos principais, 
įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje nurodytus principus. Į 
Europos mokslo ir naujųjų technologijų 
etikos grupės nuomonę yra ir bus 
atsižvelgiama. 

Or. pl

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai neturėtų didinti ES nedarbo lygio arba kenkti žmonėms kaip, pavyzdžiui, 
klonavimo, prenatalinių tyrimų atvejais ir t. t.
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 75
27 konstatuojamoji dalis

(28) Reikėtų imtis atitinkamų priemonių 
siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui ir būtinų veiksmų susigrąžinant 
prarastas lėšas, kurios buvo neteisingai 
išmokėtos ar panaudotos remiantis 1995 m. 
gruodžio 18 d. Tarybos reglamentais (EB, 
Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos 
Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1996 
lapkričio 11 d. (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
11073/1999 dėl Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų 
tyrimų.

(28) Reikėtų imtis atitinkamų priemonių, 
kad būtų patikrintas suteiktos pagalbos ir 
atitinkamų lėšų naudojimo veiksmingumas,
siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui ir imtis būtinų veiksmų 
susigrąžinant prarastas lėšas, kurios buvo 
neteisingai išmokėtos arba panaudotos 
remiantis 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentais (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos 1996 lapkričio 11 d. (Euratomas, 
EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant 
apsaugoti Europos Bendrijų finansinius 
interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 11073/1999 dėl 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
(OLAF) atliekamų tyrimų. 

Or. fr

Pagrindimas

Pageidautina, kad, paskyrus visuomeninių fondų lėšas, iškart būtų tikrinamas mokslo 
tiriamajam darbui skirtų asignavimų naudojimo veiksmingumas. 
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 76
2 straipsnio 2 dalis

2) Bendradarbiavimas: parama bus 
teikiama įvairiai tarptautinio 
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų veiklai, 
vykdomai šiose srityse:
a) Sveikata;
b) Maistas, žemės ūkis ir 
biotechnologijos;
c) Informacijos ir ryšių technologijos;
d) Nanomokslai, nanotechnologijos, 
medžiagų ir naujos gamybos technologijos;
e) Energetika;
f) Aplinka (įskaitant klimato kaitą);
g) Transportas (įskaitant aeronautiką);
h) Socialiniai ir ekonomikos mokslai ir 
humanitariniai mokslai;
i) Saugumas ir erdvė.

2) Bendradarbiavimas: parama bus 
teikiama įvairiai tarptautinio 
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų 
veiklai, vykdomai šiose srityse: 

a) Sveikata ir maistas, įskaitant 
socialinius aspektus ir informacijos 
ir ryšių technologijų taikymą; 
mokslo tyrimai, skirti gydymui ir 
ligų profilaktikai, įskaitant 
klausimus, susijusius su aplinkos 
veiksniais ir mitybos modeliais, 
kovai su užleistomis ligomis ir 
reikalingiausių vaistų kūrimui;

b) Pažangios technologijos, įskaitant 
biotechnologiją, informacijos ir ryšių 
technologijos, nanomokslai, 
nanotechnologijos, medžiagų ir 
naujos gamybos technologijos;

c) Energetika, energijos naudojimo 
efektyvumas ir transportas 
(įskaitant aeronautiką);

d) Aplinka (įskaitant klimato kaitą), 
žemės ūkis ir žuvininkystė;

e) Saugumas ir erdvė. 

Or. nl

Pagrindimas

Nurodytieji šio straipsnio pakeitimai skirti užtikrinti, kad būtų aiškiai apibrėžtas nedidelis 
sričių skaičius: sveikata ir maistas, pažangios technologijos, aplinka ir žemės ūkis, energetika 
ir transportas bei saugumas. Šios sritys yra susietos siekiant atskleisti jų tarpusavio ryšius.
Manau, kad nebūtina atskirai nurodyti informacijos ir ryšių technologijų, kadangi šios 
technologijos įtrauktos į skyrių „Pajėgumai“. Į skyrių „Bendradarbiavimas“ turi būti 
įtraukta nuostata dėl paramos visų rūšių technologijų (įskaitant IRT technologijas) kūrimui. 
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Manau, kad nėra pagrindo ypač remti IRT, kadangi ši pramonės šaka yra dinamiška ir stipri, 
t. y. šiuo atveju ES pagalba nereikalinga. 
Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas vienodai svarbus visoms sritims, nebūtina atskirai 
nurodyti socialinių ir ekonomikos mokslų ir humanitarinių mokslų. 
Taip pat svarbu ypatingą dėmesį skirti žuvininkystei. 
Jei šie daliniai pakeitimai būtų patvirtinti, atitinkamai turėtų būti pakeista ir likusi dokumento 
dalis taip, kad būtų susieti reikiami klausimai (vadinamasis horizontalusis dalinio pakeitimo 
poveikis). 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 77
2 straipsnio 2 dalies a punktas

a) Sveikata; a) Sveikata, įskaitant vaikų sveikatą ir 
MICE programos (Medicinos tyrimai 
Europos vaikams) sukūrimą, remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. …/… dėl pediatrijoje 
vartojamų vaistų, iš dalies pakeičiančiu
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, 
Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą Nr. 
726/2004;

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu tvirtai laikytis Parlamento pasiūlymo pagal Septintąją TPPP sukurti MICE programą. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 78
2 straipsnio 2 dalies h punktas

h) Socialiniai ir ekonomikos mokslai ir 
humanitariniai mokslai;

h) Mokslai ir humanitariniai mokslai; 

Or. pl
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Pagrindimas

Pasiūlytoji nuostata yra vientisesnė, kadangi apima visus su mokslu susijusius klausimus.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 79
2 straipsnio 4 dalis

4) Žmonės: kiekybiškas ir kokybiškas 
Europos žmogiškųjų išteklių potencialo 
stiprinimas mokslinių tyrimų ir technologijų 
srityje.

4) Žmonės: kiekybiškas ir kokybiškas 
Europos žmogiškųjų išteklių potencialo 
stiprinimas mokslinių tyrimų ir technologijų 
srityje. Dėl šios priežasties Bendrijos mastu 
turėtų būti apsvarstyta galimybė taikyti 
mokslo darbuotojams mokesčių derinimo 
priemones. 

Or. fr

Pagrindimas

ES ne be pagrindo susirūpinusi „protų nutekėjimu“ į Aziją ir Ameriką, kuriose sudarytos 
patrauklesnės darbo sąlygos. Taryba tikrai galėtų įdiegti konkrečias mokesčių derinimo 
priemones, skirtas tiek privačiajame, tiek viešajame sektoriuje dirbantiems mokslo 
darbuotojams.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 80
2 straipsnio 5 dalis

5) Pajėgumai: parama pagrindiniams 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumų aspektams: mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai; moksliniais tyrimais 
užsiimančioms regionų grupėms; mokslinių 
tyrimų grupių pajėgumų plėtojimui 
Bendrijos suartėjimo ir atokiausiuose 
regionuose; mažosioms ir vidutinėms 

5) Pajėgumai: parama pagrindiniams 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumų aspektams: mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai; moksliniais tyrimais 
užsiimančioms regionų grupėms; mokslinių 
tyrimų grupių pajėgumų plėtojimui 
Bendrijos suartėjimo ir atokiausiuose 
regionuose, įskaitant vietos mokslinių 
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įmonėms (MVĮ) skirtiems moksliniams 
tyrimams; su „mokslas visuomenėje“ tema 
susijusiems klausimams; tarptautinio 
bendradarbiavimo horizontaliajai veiklai.

tyrimų centrus; mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) skirtiems moksliniams 
tyrimams; su „mokslas visuomenėje“ tema 
susijusiems klausimams; tarptautinio 
bendradarbiavimo horizontaliajai veiklai ir 
paramai, susijusiai su keitimusi moksliniais 
duomenimis tarp ES atokiausių regionų.

Or. pl

Pagrindimas

Daugiausia dėmesio turėtų būti skirta klausimams, susijusiems su bendradarbiavimu ir 
keitimusi moksliniais duomenimis tarp ES atokiausių regionų. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 81
6 straipsnis

Visa pagal Septintąją pagrindų programą 
vykdoma veikla turi būti vykdoma laikantis 
pagrindinių etikos principų.

Visa pagal Septintąją pagrindų programą 
vykdoma veikla turi būti skirta žmonių 
gerovei ir jų vystymuisi ir vykdoma laikantis 
pagrindinių etikos principų. 

Or. pl

Pagrindimas

Bendrijos finansuojami moksliniai tyrimai neturėtų didinti nedarbo lygio arba kenkti 
žmonėms kaip, pavyzdžiui, klonavimo, prenatalinių tyrimų atvejais ir t. t. 

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 82
6 straipsnis

Visa pagal Septintąją pagrindų programą 
vykdoma veikla turi būti vykdoma laikantis 

Visa pagal Septintąją pagrindų programą 
vykdoma veikla turi būti vykdoma laikantis 
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pagrindinių etikos principų. pagrindinių etikos principų, įskaitant
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje ir Europos
Tarybos žmogaus teisių ir biomedicinos 
konvencijoje ir UNESCO visuotinėje 
deklaracijoje dėl bioetikos ir žmogaus teisių 
nurodytus principus.

Or. it

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 83
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 2009 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, ir pateikia 
nepriklausomą ataskaitą.

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad RTD darbotvarkė yra nuolat plėtojama, Septintoji pagrindų programa 
turi būti žymiai atidžiau stebima. 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 84
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 3 pastraipa

Nustatytos šios devynios ES veiklos temos: Nustatytos šios dešimt ES veiklos temų:

Or. fr
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Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra užtikrinti toliau pateiktų pakeitimų darną.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 85
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 3 pastraipos 1 punktas

1) Sveikata; 1) Sveikata, įskaitant vaikų sveikatą ir 
MICE programos (medicinos tyrimai 
Europos vaikams) sukūrimą remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. …/… dėl pediatrijoje 
vartojamų vaistų, iš dalies pakeičiančiu
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, 
Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą Nr. 
726/2004; 

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu tvirtai laikytis Parlamento pasiūlymo pagal Septintąją TPPP sukurti MICE 
programą. 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 86
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 3 pastraipos 9a punktas (naujas)

9a) Platformos, skirtos pasikeitimams tarp 
kūrėjų ir pramonės, sukūrimas. 

Or. fr

Pagrindimas

Dažnas reiškinys ES – nebaigtos diegti Europos tyrėjų arba verslininkų pateiktos naujovės. 



PE 364.923v01-00 18/77 AM\587815LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Dėl struktūrinių, finansinių ar kitų priežasčių kūrėjams stinga išteklių jų koncepcijoms toliau
kurti. Taip nepateisinamai eikvojami ištekliai, kadangi daugeliu atvejų jie nežino, į ką kreiptis 
tam, kad perduotų savo tyrimus ūkio subjektui, kuris galėtų juos įtraukti į platesnius tyrimus 
arba pritaikyti praktiniam pramoniniam naudojimui. ES turi sukurti „tiltus“, jungiančius 
kūrėjus su pramone. 

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 87
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 5 pastraipa

Ypatingas dėmesys bus atkreiptas į kelioms 
teminėms sritims priklausančias prioritetines 
mokslo sritis – jūrų mokslus ir technologijas.

Ypatingas dėmesys bus atkreiptas į kelioms 
teminėms sritims priklausančias prioritetines 
mokslo sritis – jūrų mokslus ir technologijas. 
Šios priemonės pagrindu taps koordinacija 
ir pasiekti rezultatai, kurie leis parengti 
atitinkamą ES politiką. 

Or. pt

Pagrindimas

ES reikia parengti tinkamą Europos jūrų mokslų ir technologijų politiką. 

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 88
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 5a pastraipa (nauja)

Remiantis praktinėmis paramos 
priemonėmis ir kiekybiniu bei kokybiniu 
pasiektų tikslų įvertinimu, turi būti 
užtikrintas mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), 
visų pirma mokslo žiniomis paremtų MVĮ, 
dalyvavimas.

Or. pt
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į svarbų MVĮ vaidmenį, susijusį su naujovių diegimu ir konkurencingumo 
didinimu, jų indėlis turėtų būti patvirtintas ir įvertintas kaip dalis Pagrindų programos.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 89
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 5b pastraipa (nauja)

Parama turėtų būti skirta iniciatyvoms, 
kurios sukurtos skatinti mokslinį dialogą ir 
skleisti rezultatus kuo platesnei auditorijai, 
taip pat nepriklausančiai mokslo 
bendruomenei, kad būtų sustiprintas 
pilietinės visuomenės vaidmuo, susijęs su 
moksliniais tyrimais. Visais mokslinių 
tyrimų lygiais turi būti propaguojamas 
lyčių lygybės principas. 

Or. pt

Pagrindimas
Reikia kurti žiniomis paremtą visuomenę, kurioje būtų panaudotas visas moterų potencialas. 

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 90
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 pastraipa

Visų pirma pramonei svarbios temos buvo 
nustatytos, be kitų šaltinių, remiantis 
darbais, atliekamais pagal įvairias „Europos 
technologijų platformas“, sukurtas tose 
srityse, kuriose Europos konkurencingumas, 
ekonomikos augimas ir gerovė priklauso nuo 
svarbių mokslinių tyrinėjimų ir technologijų 
pažangos per vidutinės trukmės ir ilgą 
laikotarpius. Europos technologijų 
platformos suburia pramonės subjektų 
vadovaujamas suinteresuotas šalis 

Visų pirma pramonei svarbios temos buvo 
nustatytos, be kitų šaltinių, remiantis 
darbais, atliekamais pagal įvairias „Europos 
technologijų platformas“, sukurtas tose 
srityse, kuriose Europos konkurencingumas, 
ekonomikos augimas ir gerovė priklauso nuo 
svarbių mokslinių tyrinėjimų ir technologijų 
pažangos per vidutinės trukmės ir ilgą 
laikotarpius. Europos technologijų 
platformos suburia pramonės subjektų 
vadovaujamas suinteresuotas šalis 
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Strateginei mokslinių tyrimų darbotvarkei 
apibrėžti ir įgyvendinti. Ši Pagrindų 
programa padės įgyvendinti šias strategines 
mokslinių tyrimų darbotvarkes, kai dėl 
pastarųjų iš tikrųjų sukuriama Europai 
reikšmingos pridėtinės vertės.

Strateginei mokslinių tyrimų darbotvarkei 
apibrėžti ir įgyvendinti. 

Or. pt

Pagrindimas

Pagrindų programa nėra skirta padėti įgyvendinti pramonės strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 91
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 10 pastraipa

Siekiant intensyvesnės ES mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaidos ir panaudojimo, visose 
teminėse srityse bus padedama skleisti žinias 
ir perduoti rezultatus (taip pat ir politinius 
sprendimus priimantiems asmenims), be kita 
ko, finansuojant tinklų kūrimo iniciatyvas, 
seminarus ir renginius, teikiant išorės 
ekspertų pagalbą, informaciją bei 
elektronines paslaugas, visų pirma CORDIS. 
Naujovių rėmimo veikla bus atliekama pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų programą. 
Taip pat bus remiamos iniciatyvos, 
kuriomis, peržengiant mokslo bendruomenės 
ribas, siekiama pradėti dialogą su plačiąja 
visuomene mokslo ir tyrimų rezultatų 
klausimais ir mokslo informacijos bei 
švietimo srityje. Bus atsižvelgta į etikos 
principus bei lyčių aspektus.

Siekiant intensyvesnės ES mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaidos ir panaudojimo, visose 
teminėse srityse bus padedama skleisti žinias 
ir perduoti rezultatus (taip pat ir politinius 
sprendimus priimantiems asmenims), be kita 
ko, finansuojant tinklų kūrimo iniciatyvas, 
seminarus ir renginius, teikiant išorės 
ekspertų pagalbą, informaciją bei 
elektronines paslaugas, visų pirma CORDIS. 
Naujovių rėmimo veikla bus atliekama pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų programą. 
Taip pat bus remiamos iniciatyvos, 
kuriomis, peržengiant mokslo bendruomenės 
ribas, siekiama pradėti dialogą su plačiąja 
visuomene mokslo ir tyrimų rezultatų 
klausimais ir mokslo informacijos bei 
švietimo srityje. Bus atsižvelgta į etikos 
principus bei lyčių aspektus. Visose 
atitinkamose mokslinių tyrimų srityse bus 
tinkamai ir plačiai atsižvelgta į etikos 
principus, prieinamumo klausimus bei lyčių 
aspektus. 
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Or. en

Pagrindimas

Kitu atveju naujausios technologijos taps naujomis kliūtimis daugeliui Europos piliečių, nes, į 
šiuos klausimus atsižvelgus kūrimo fazėje, visišką prieinamumą galima būtų sukurti 
naudojant nedideles investicijas (paprastai 2–4 proc. bendro kiekvieno projekto biudžeto).

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 92
I priedo I dalies poskyrio „Bendros technologijų iniciatyvos“ 1 pastraipa

Tam tikrais atvejais dėl MTTP tikslo 
apimties ir pasitelktų išteklių masto yra 
pakankamas pagrindas steigti ilgalaikes 
viešas ir privačias bendrijas Bendrų 
technologijų iniciatyvų forma. Šios 
iniciatyvos, kylančios daugiausia iš pagal 
Europos technologijų platformas atliekamų 
darbų ir apimančios vieną ar kelis 
pasirinktus jų mokslinių tyrimų srities 
klausimus, bus finansuojamos bendrai 
privataus sektoriaus investicijomis ir 
nacionalinėmis bei viešosiomis Europos 
lėšomis, įskaitant subsidijas pagal Mokslinių 
tyrimų pagrindų programą ir paskolų lėšas iš 
Europos investicijų banko. Bendros 
technologijų iniciatyvos gali būti nustatomos 
remiantis Sutarties 171 straipsniu (tai gali 
apimti ir bendros įmonės steigimą) arba 
sprendimais dėl specifinių programų pagal 
Sutarties 166 straipsnį.

Tam tikrais atvejais dėl MTTP tikslo 
apimties ir pasitelktų išteklių masto yra 
pakankamas pagrindas steigti ilgalaikes 
viešas ir privačias bendrijas Bendrų 
technologijų iniciatyvų forma. Šios 
iniciatyvos, kylančios daugiausia iš pagal 
Europos technologijų platformas atliekamų 
darbų ir apimančios vieną ar kelis 
pasirinktus jų mokslinių tyrimų srities 
klausimus, bus finansuojamos bendrai 
privataus sektoriaus investicijomis ir 
nacionalinėmis bei viešosiomis Europos 
lėšomis, įskaitant subsidijas pagal Mokslinių 
tyrimų pagrindų programą ir paskolų lėšas iš 
Europos investicijų banko. Bendros 
technologijų iniciatyvos gali būti nustatomos 
remiantis Sutarties 171 straipsniu (tai gali 
apimti ir bendros įmonės steigimą) arba 
sprendimais dėl specifinių programų pagal 
Sutarties 166 straipsnį. Kiekviena BTI turi 
būti patvirtinta atskiru Tarybos sprendimu, 
siekiant užtikrinti aukštesnį jų nešališkumo 
(tiek ekonomikos, tiek technologijų prasme) 
atskirų valstybių narių atžvilgiu laipsnį. 

Or. pt
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Pagrindimas

Parama tokio pobūdžio struktūroms neturėtų didinti technologinių ir ekonominių skirtumų 
tarp valstybių narių.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 93
I priedo I dalies poskyrio „Bendros technologijų iniciatyvos“ 3 pastraipa

Ypatingas dėmesys bus skiriamas visuotinei 
tose pačiose srityse vykdomų Bendrų 
technologijų iniciatyvų ir nacionalinių 
programų bei projektų darnai ir 
koordinavimui.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas MVĮ ir 
mokslinių tyrimų institutų dalyvavimui 
šiose iniciatyvose ir visuotinei tose pačiose 
srityse vykdomų Bendrų technologijų 
iniciatyvų ir nacionalinių programų bei 
projektų darnai ir koordinavimui. 

Or. en

Pagrindimas

Iš tikrųjų svarbu, kad MVĮ dalyvautų Bendrose technologijų iniciatyvose. Vis dėlto tiek pat 
svarbu, kad jose dalyvautų ir mokslinių tyrimų institutai, kad būtų užtikrinta, jog valstybės 
finansuojami moksliniai tyrimai tarnaus ne vien pramonės, bet ir visuomenės ir gyventojų 
interesams. Priešingu atveju pramonės vykdomų BTI metu gali būti, pavyzdžiui, nepaisoma 
eismo saugumo, siekiant suteikti daugiau patogumų vairuotojams.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 94
I priedo I dalies poskyrio „Tarptautinis bendradarbiavimas“ 1 pastraipos 2 įtrauka

• Specifinė bendradarbiavimo veikla
kiekvienoje teminėje srityje, skirta 
trečiosioms šalims, esant abipusiam 
suinteresuotumui bendradarbiauti tam tikra 
tema. Glaudžiai susieta su dvišalio 
bendradarbiavimo susitarimais ar 
daugiašaliais ES ir tų šalių ar jų grupių 

• Specifinė bendradarbiavimo veikla
kiekvienoje teminėje srityje, skirta 
trečiosioms šalims, esant abipusiam 
suinteresuotumui bendradarbiauti tam tikra 
tema. Glaudžiai susieta su dvišalio 
bendradarbiavimo susitarimais ar 
daugiašaliais ES ir tų šalių ar jų grupių 
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dialogais, ši veikla bus ypatinga priemonė 
ES ir tų šalių bendradarbiavimui užtikrinti. 
Tokia veikla yra: veikla, skirta padidinti 
šalių kandidačių ir kaimyninių šalių 
mokslinių tyrimų pajėgumus; 
bendradarbiavimo veikla, skirta 
besivystančioms ir naujoms šalims, sutelkta į 
jų konkrečius poreikius sveikatos, žemės 
ūkio, žuvininkystės ir aplinkos srityse, ir 
atliekama jų pajėgumui pritaikytomis 
finansinėmis sąlygomis.

dialogais, ši veikla bus ypatinga priemonė 
ES ir tų šalių bendradarbiavimui užtikrinti. 
Tokia veikla yra: veikla, skirta padidinti 
šalių kandidačių ir kaimyninių šalių 
mokslinių tyrimų pajėgumus; 
bendradarbiavimo veikla, skirta 
besivystančioms ir naujoms šalims, sutelkta į 
jų konkrečius poreikius sveikatos, žemės
ūkio, žuvininkystės, transporto, ryšių ir 
aplinkos srityse, ir atliekama jų pajėgumui 
pritaikytomis finansinėmis sąlygomis. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu kaip galimas tarptautinio bendradarbiavimo sritis įtraukti ir „transportą ir ryšius“, 
kadangi daugelis besivystančių ir besikuriančių šalių neturi atitinkamos infrastruktūros ir dėl 
to yra izoliuotos. Fizinių ir skaitmeninių „koridorių“ į šias šalis kūrimas padės joms 
atsikratyti izoliacijos ir kartu sudarys sąlygas Europos pramonei dalyvauti kuriant atitinkamą 
infrastruktūrą. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 95
I priedo I dalies poskyrio „Tarptautinis bendradarbiavimas“ 1 pastraipos 2 įtrauka

• Specifinė bendradarbiavimo veikla
kiekvienoje teminėje srityje, skirta 
trečiosioms šalims, esant abipusiam 
suinteresuotumui bendradarbiauti tam tikra 
tema. Glaudžiai susieta su dvišalio 
bendradarbiavimo susitarimais ar 
daugiašaliais ES ir tų šalių ar jų grupių 
dialogais, ši veikla bus ypatinga priemonė 
ES ir tų šalių bendradarbiavimui užtikrinti. 
Tokia veikla yra: veikla, skirta padidinti 
šalių kandidačių ir kaimyninių šalių 
mokslinių tyrimų pajėgumus; 
bendradarbiavimo veikla, skirta 
besivystančioms ir naujoms šalims, sutelkta į 
jų konkrečius poreikius sveikatos, žemės 
ūkio, žuvininkystės ir aplinkos srityse, ir 

• Specifinė bendradarbiavimo veikla 
kiekvienoje teminėje srityje, skirta 
trečiosioms šalims, esant abipusiam 
suinteresuotumui bendradarbiauti tam tikra 
tema. Glaudžiai susieta su dvišalio 
bendradarbiavimo susitarimais ar 
daugiašaliais ES ir tų šalių ar jų grupių 
dialogais, ši veikla bus ypatinga priemonė 
ES ir tų šalių bendradarbiavimui užtikrinti. 
Tokia veikla yra: veikla, skirta padidinti 
šalių kandidačių ir kaimyninių šalių 
mokslinių tyrimų pajėgumus; 
bendradarbiavimo veikla, skirta 
besivystančioms ir naujoms šalims, sutelkta į 
jų konkrečius poreikius sveikatos 
(atkreipiant ypatingą dėmesį į retas ir 
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atliekama jų pajėgumui pritaikytomis 
finansinėmis sąlygomis. 

užleistas ligas), žemės ūkio, žuvininkystės ir 
aplinkos srityse ir atliekama jų pajėgumui 
pritaikytomis finansinėmis sąlygomis. 

Or. nl

Pagrindimas

Daugiau dėmesio turi būti skirta retoms ir užleistoms ligoms.

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 96
I priedo I dalies poskyrio „Tarptautinis bendradarbiavimas“ 1 pastraipos 2a įtrauka (nauja)

• Specialios Europos Sąjungos 
priemonės, skirtos padėti 
besivystančioms šalims įveikti rimtas 
problemas, su kuriomis jos šiuo metu 
yra susidūrusios, atkreipiant dėmesį į 
ypatingą naujovių tūkumą vaistų, 
vakcinos ir diagnostikos srityse. 
Europos Sąjungai reikia imtis 
atitinkamos naujovių diegimą 
skatinančios veiklos, kartu atsižvelgiant 
į jau įgyvendintų privačiojo ir 
visuomeninio sektoriaus 
bendradarbiavimo bei nesiekiančių 
pelno organizacijų iniciatyvų sukauptą 
patirtį, kad būtų galima atnaujinti 
mokslinius tyrimus ir sukurti naujų 
farmacijos produktų, t. y. ji visų pirma 
turi: 
- panaudoti jau esamą Sąjungos 
farmacijos tyrimų ir kovos su 
užleistomis ligomis mokslinį potencialą; 
- visų pirma tiekti technologijas į tas
trečiąsias šalis, kurios ypač kenčia nuo 
atogrąžų ligų; 
- padėti trečiosioms šalims sukurti 
mokslinių tyrimų bazę, kad jos galėtų 
geriau patenkinti savo specifinius 
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poreikius; 
- tyrimų ir plėtros srityje imtis veiklos, 
kuri skirta kovoti su užleistomis 
ligomis, konsoliduoti ir sustiprinti 
veiksmus Europos mastu, sukurti 
naujausių mokslo žinių tinklus, valdyti 
ir koordinuoti Europos politiką ir 
identifikuoti užleistų ligų srities 
geriausius žmonių, mokslo ir 
technologijų išteklius. 

Or. en

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 97
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyris „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 
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.

Europos piliečių fizinės ir psichikos
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 
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. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu kaip Septintosios pagrindų programos tikslą nurodyti fizinės ir psichikos sveikatos 
gerinimą.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 98
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyris „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 
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.

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 ir 
retomis ir užleistomis ligomis, pavyzdžiui, 
tuberkulioze ir maliarija. Bus akcentuojami 
pritaikymo tyrimai (pagrindinių atradimų 
pritaikymas 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.

Or. nl

Pagrindimas

Daugiau dėmesio turi būti skirta retų ir užleistų ligų, pavyzdžiui, tuberkuliozės, maliarijos ir 
pan., gydymui.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 99
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyris „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 
klinikinėje praktikoje), naujų gydymo būdų 
kūrimas ir patvirtinimas, sveikatos gerinimo 
ir prevencijos metodai, diagnostikos 

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

priemonės ir technologijos, sveikam 
senėjimui skirtos technologijos, taip pat 
darnios, prieinamos ir veiksmingos 
sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės 
sistemos. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad moksliniai tyrimai sveikatos srityje apimtų kuo daugiau tyrimų, susijusių su 
gyvenimo kokybės getrinimu. PP6 metu atliktais tyrimais nustatyta, kad ne visas gyventojų 
sveikatos ir susijusias su senėjimu problemas galima išspręsti pasitelkus mokslinius tyrimus 
genų ir medicinos srityse. Pagrindiniai medicinos metodai gali būti papildyti kitomis 
technologijomis ir priemonėmis, pavyzdžiui, neuromokslais, reabilitacijos technologijomis, 
neuropsichologiniais testais ir t. t., kurios sukurtų ypač didelę pridedamąją vertę. Taip pat 
ypač svarbus medicinos mokslinių tyrimų prieinamumo klausimas, todėl jis turėtų būti aiškiai 
nurodytas. Klinikinių tyrimų išvados galėtų tarnauti ne tik klinikinei, bet ir neklinikinei 
praktikai, t. y. padėti į kasdienę veiklą (savarankiškas gyvenimas, vairavimas, apsipirkimas ir 
t. t.) įtraukti senyvus žmones arba pacientus. Tokio pobūdžio nauda neturėtų būti visiškai 
pašalinta iš mokslinių tyrimų sveikatos srityje programos.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 100
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyris „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 
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.

Europos piliečių sveikatos gerinimas ir 
Europos sveikatos apsaugos sektoriaus 
kokybės gerinimas, taip pat su šiuo 
sektoriumi susijusių verslo įmonių 
konkurencingumo didinimas, sprendžiant 
visuotines sveikatos problemas, tarp jų ir 
kovos su naujomis epidemijomis ir 
užleistomis ligomis. Mokslinių tyrimų 
tikslas yra ir ligų prevencija, ir veiksmingų 
gydymo būdų bei vaistų kūrimas, 
užtikrinant lygias galimybes pasinaudoti 
visuomenės lėšomis finansuojamų 
mokslinių tyrimų rezultatais. Bus 
akcentuojami pritaikymo tyrimai 
(pagrindinių atradimų pritaikymas 
klinikinėje praktikoje), naujų gydymo būdų 
kūrimas ir patvirtinimas, sveikatos gerinimo 
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ir prevencijos metodai, diagnostikos 
priemonės ir technologijos, taip pat darnios 
ir veiksmingos sveikatos priežiūros 
sistemos.

Or. fr

Pagrindimas

Programos tikslas turėtų būti didinti paties Europos sveikatos apsaugos sektoriaus, o ne tik su 
sveikatos apsauga susijusių pramonės sričių konkurencingumą. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas visuotinės svarbos moksliniams tyrimams, pavyzdžiui, kovai su naujomis 
epidemijomis ir užleistomis ligomis (ligomis, kuriomis iš esmės sergama neturtingose šalyse ir 
dėl to esančiomis už vaistų pramonės dėmesio ribų). Turi būti siekiama ligų prevencijos ir 
veiksmingų gydymo būdų bei vaistų paieškos mokslinių tyrimų pusiausvyros.

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 101
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyris „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 
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.

Europos piliečių sveikatos gerinimas ir 
Europos sveikatos apsaugos sektoriaus 
kokybės gerinimas (įskaitant jo 
konkurencingumo socialiniu požiūriu 
didinimą), sprendžiant visuotines sveikatos 
problemas, tarp jų ir kovos su naujomis 
epidemijomis ir užleistomis ligomis. 
Mokslinių tyrimų tikslas yra ir ligų 
prevencija, ir veiksmingų gydymo būdų bei 
vaistų kūrimas, užtikrinant lygias 
galimybes pasinaudoti visuomenės lėšomis 
finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatais.
Bus akcentuojami pritaikymo tyrimai 
(pagrindinių atradimų pritaikymas 
(išbraukta) programose, skirtose klinikinei 
praktikai ir gyventojų gydymui), naujų 
gydymo būdų kūrimas ir patvirtinimas, 
sveikatos gerinimo ir prevencijos metodai, 
diagnostikos priemonės ir technologijos, taip 
pat darnios ir veiksmingos sveikatos 
priežiūros sistemos. 
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Or. it

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 102
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Loginis pagrindas“ 2 

pastraipa

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., vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų,
kvėpavimo organų, psichinių ir neurologinių
ligų, visų pirma susijusių su senėjimo
procesu, pvz., Alzheimerio ir Parkinsono
ligų, ir neužkrečiamų ligų, susijusių su
vaikų sveikata), remiamasi tarptautiniu
mastu daugelyje centrų atliekamais
bandymais, kad per trumpą laikotarpį būtų
pasiektas reikiamas pacientų skaičius.
Epidemiologiniams tyrimams reikalingi ne
tik genomo ir molekulinio lygio tyrimai.
Jiems reikia didelės gyventojų įvairovės ir
tarptautinių tikslų, kad būtų prieita prie
reikšmingų išvadų. Kuriant naujus retų ligų
diagnostikos ir gydymo būdus, kaip ir
atliekant šių ligų epidemiologinius
mokslinius tyrimus, 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,
tarp jų ir virkštelės kraujo kamieninių
ląstelių viešuosiuose bankuose, saugomus
modelius, sistemas, duomenis ir medžiagą
apie pacientus.

Or. it

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 103
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Loginis pagrindas“ 2 
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pastraipa

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., vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų, 
reumatinių 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 prie 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. en

Pagrindimas

Reumatinės ligos labai paplitusios pasaulyje ir sudaro maždaug 40–50 proc. su darbu 
susijusių sveikatos sutrikimų Europoje. Dėl to skubiai reikia didinti šių ligų mokslinių tyrimų 
apimtį Europos mastu. 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 104
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Loginis pagrindas“ 2 

pastraipa

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 

Atliekant klinikinius daugelio ligų tyrimus 
(pvz., vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų, 
reumatinių ligų, psichinių ir neurologinių 
ligų, visų pirma susijusių su senėjimo 
procesu, pvz., Alzheimerio ir Parkinsono 
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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.

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 prie 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. en

Pagrindimas

Reumatinės ligos yra vienas didžiausių sveikatos sutrikimų šaltinių Europoje. Dėl jų kasmet 
prarandama daugiau nei 2 proc. BŠP. Reumatinės ligos – viena labiausiai paplitusių ligų 
grupių Europoje. Maždaug trečdalis Europos gyventojų, t. y. maždaug 100 milijonų žmonių, 
kuriame nors savo gyvenimo tarpsnyje serga reumatinėmis ligomis. Kas penktam europiečiui 
taikomas ilgalaikis gydymas nuo reumato ir artrito. Reumatinės ligos – viena dažniausių 
darbingumo netekimo priežasčių. Reumatiniai negalavimai yra viena pagrindinių 
darbingumo sumažėjimo priežasčių ir sudaro maždaug 40–50 proc. su darbu susijusių 
sveikatos sutrikimų. 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 105
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Loginis pagrindas“ 3 

pastraipa

Energingi ES atliekami biologinės 
medicinos tyrimai padės sustiprinti Europos 
sveikatos priežiūros biotechnologijų, 
medicinos technologijų ir farmacijos 
pramonės įmonių konkurencingumą. ES taip 
pat turi tekti aktyvus vaidmuo kuriant 
farmacijos sektoriaus naujovėms palankią 

Energingi ES atliekami biologinės 
medicinos tyrimai padės sustiprinti Europos 
sveikatos priežiūros biotechnologijų, 
medicinos technologijų ir farmacijos 
pramonės įmonių konkurencingumą. ES taip 
pat turi tekti aktyvus vaidmuo kuriant 
farmacijos sektoriaus naujovėms palankią 
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aplinką, ypač siekiant gauti kuo daugiau 
naudos iš klinikinių tyrimų laimėjimų. 
Mokslinių tyrimų MVĮ yra sveikatos 
priežiūros biotechnologijų ir medicines 
technologijų pramonės pagrindinės 
ekonominės varomosios jėgos. Nors dabar 
Europoje biotechnologijų įmonių yra 
daugiau nei JAV, dauguma jų – smulkios ir 
mažiau subrendusios nei jų konkurentai. 
Valstybinės ir privačios pastangos ES lygiu 
padės joms vystytis. ES moksliniai tyrimai 
taip pat padės kurti naujas normas ir 
standartus, pagal kuriuos bus parengti 
atitinkami teisės aktai naujoms medicinos 
technologijoms (pvz., regeneracinei 
medicinai).

aplinką, ypač siekiant gauti kuo daugiau 
naudos iš klinikinių tyrimų laimėjimų. Dėl 
šios priežasties pageidautina, kad būtų 
skatinama sukurti MICE programą 
(medicinos tyrimai Europos vaikams) 
remiantis Reglamentu (EB) Nr. …/… dėl 
pediatrijoje vartojamų vaistų, iš dalies 
pakeičiančiu Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/83/EB ir 
Reglamentą Nr. 726/2004. Mokslinių 
tyrimų MVĮ yra sveikatos priežiūros 
biotechnologijų ir medicines technologijų 
pramonės pagrindinės ekonominės 
varomosios jėgos. Nors dabar Europoje 
biotechnologijų įmonių yra daugiau nei 
JAV, dauguma jų – smulkios ir mažiau 
subrendusios nei jų konkurentai. Valstybinės 
ir privačios pastangos ES lygiu padės joms 
vystytis. ES moksliniai tyrimai taip pat 
padės kurti naujas normas ir standartus, 
pagal kuriuos bus parengti atitinkami teisės 
aktai naujoms medicinos technologijoms 
(pvz., regeneracinei medicinai). 

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu tvirtai laikytis Parlamento pasiūlymo pagal Septintąją TPPP sukurti MICE programą.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ir Peter 
Liese

Pakeitimas 106
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Loginis pagrindas“ 3 

pastraipa

Energingi ES atliekami biologinės 
medicinos tyrimai padės sustiprinti Europos 
sveikatos priežiūros biotechnologijų, 
medicinos technologijų ir farmacijos 
pramonės įmonių konkurencingumą. ES taip 
pat turi tekti aktyvus vaidmuo kuriant 

Energingi ES atliekami biologinės 
medicinos tyrimai padės sustiprinti Europos 
sveikatos priežiūros biotechnologijų, 
medicinos technologijų ir farmacijos 
pramonės įmonių konkurencingumą. ES taip 
pat turi tekti aktyvus vaidmuo kuriant 
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farmacijos sektoriaus naujovėms palankią 
aplinką, ypač siekiant gauti kuo daugiau 
naudos iš klinikinių tyrimų laimėjimų. 
Mokslinių tyrimų MVĮ yra sveikatos 
priežiūros biotechnologijų ir medicines 
technologijų pramonės pagrindinės 
ekonominės varomosios jėgos. Nors dabar 
Europoje biotechnologijų įmonių yra 
daugiau nei JAV, dauguma jų – smulkios ir 
mažiau subrendusios nei jų konkurentai. 
Valstybinės ir privačios pastangos ES lygiu 
padės joms vystytis. ES moksliniai tyrimai 
taip pat padės kurti naujas normas ir 
standartus, pagal kuriuos bus parengti 
atitinkami teisės aktai naujoms medicinos 
technologijoms (pvz., regeneracinei 
medicinai).

farmacijos sektoriaus naujovėms palankią 
aplinką, ypač siekiant gauti kuo daugiau 
naudos iš klinikinių tyrimų laimėjimų. 
Mokslinių tyrimų MVĮ yra sveikatos 
priežiūros biotechnologijų ir medicinos 
technologijų pramonės pagrindinės 
ekonominės varomosios jėgos. Nors dabar 
Europoje biotechnologijų įmonių yra 
daugiau nei JAV, dauguma jų – smulkios ir 
mažiau subrendusios nei jų konkurentai. 
Valstybinės ir privačios pastangos ES lygiu 
padės joms vystytis. ES moksliniai tyrimai 
taip pat padės kurti naujas normas ir 
standartus, pagal kuriuos bus parengti 
atitinkami teisės aktai naujoms medicinos 
technologijoms (pvz., regeneracinei 
medicinai). Europos tyrimų ir plėtros 
programos, skirtos alternatyviems bandymų 
metodams (nenaudojant gyvūnų) kurti, 
užtikrins Europai pirmaujančią poziciją 
pasaulyje ypač veiksmingai sprendžiant 
klausimus, susijusius su visuomenės ir 
suinteresuotųjų šalių susirūpinimu dėl 
tebesitęsiančio gyvūnų naudojimo 
biomedicininiams moksliniams tyrimams. 
Be to, galėtų būti sukurta rinka tam 
tikriems pramonės sektoriams. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 107
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Loginis pagrindas“ 3 

pastraipa

Energingi ES atliekami biologinės 
medicinos tyrimai padės sustiprinti Europos 
sveikatos priežiūros biotechnologijų, 
medicinos technologijų ir farmacijos 
pramonės įmonių konkurencingumą. ES taip 
pat turi tekti aktyvus vaidmuo kuriant 
farmacijos sektoriaus naujovėms palankią 
aplinką, ypač siekiant gauti kuo daugiau 

Energingi ES atliekami biologinės 
medicinos tyrimai padės pagerinti sveikatą 
ir sustiprinti Europos sveikatos priežiūros 
biotechnologijų, medicinos technologijų ir 
farmacijos pramonės įmonių 
konkurencingumą. Mokslinių tyrimų MVĮ 
yra sveikatos priežiūros biotechnologijų ir 
medicinos technologijų pramonės 
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naudos iš klinikinių tyrimų laimėjimų.
Mokslinių tyrimų MVĮ yra sveikatos 
priežiūros biotechnologijų ir medicines 
technologijų pramonės pagrindinės 
ekonominės varomosios jėgos. Nors dabar 
Europoje biotechnologijų įmonių yra
daugiau nei JAV, dauguma jų – smulkios ir 
mažiau subrendusios nei jų konkurentai. 
Valstybinės ir privačios pastangos ES lygiu 
padės joms vystytis. ES moksliniai tyrimai 
taip pat padės kurti naujas normas ir 
standartus, pagal kuriuos bus parengti 
atitinkami teisės aktai naujoms medicinos 
technologijoms (pvz., regeneracinei 
medicinai).

pagrindinės ekonominės varomosios jėgos. 
Nors dabar Europoje biotechnologijų įmonių 
yra daugiau nei JAV, dauguma jų – smulkios
ir mažiau subrendusios nei jų konkurentai. 
Valstybinės ir privačios pastangos ES lygiu 
padės joms vystytis. ES moksliniai tyrimai 
taip pat padės kurti naujas normas ir 
standartus, pagal kuriuos bus parengti 
atitinkami teisės aktai naujoms medicinos 
technologijoms (pvz., regeneracinei 
medicinai). Remiantis subsidiarumo 
principu, Bendrijos mokslinių tyrimų 
finansavimas bus skirtas suaugusių žmonių 
kamieninių ląstelių moksliniams tyrimams 
ir virkštelės kamieninių ląstelių 
moksliniams tyrimams ir neužkirs kelio 
tyrimams papildomų embrionų, kurie po 
gydymo procedūrų turėtų būti sunaikinti, 
kad nebūtų panaudoti moksliniams 
tyrimams. Remiantis Europos Tarybos 
konvencijos dėl žmogaus teisių ir 
biomedicinos (1997 m. Oviedo konvencija) 
18 straipsnio nuostatomis, draudžiama 
kurti embrionus moksliniams tyrimams.

Or. it

Pagrindimas

2000 m. gruodžio 7 d. paskelbta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija draudžia 
eugenikos praktiką ir reprodukcinį klonavimą, tačiau tiksliai neišaiškina klausimo dėl 
embrionų naudojimo moksliniams tyrimams (3 straipsnis) – „(...) remiantis atitinkamomis 
tarptautinėmis konvencijomis ir elgesio kodeksais, pavyzdžiui, (...) 1997 m. balandžio 4 d. 
Oviedo mieste pasirašyta Europos Tarybos konvencija dėl žmogaus teisių ir biomedicinos ir 
1998 m. sausio 12 d. Paryžiuje pasirašytu papildomu protokolu dėl žmonių klonavimo 
uždraudimo“. 

Šaltinis: Komisijos štabo darbo dokumentas dėl žmogaus embrionų kamieninių ląstelių 
naudojimo moksliniams tyrimams. Briuselis, 2003.4.3, SEC(2003) 441. 
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 108
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Loginis pagrindas“ 4 

pastraipa

Politikos reikalavimams svarbius mokslinius 
tyrimus apimanti veikla, kuri bus remiama, 
nurodyta toliau. Du strateginiai klausimai –
vaikų sveikata ir senstančių gyventojų 
sveikata – bus nagrinėjami visose veiklos 
srityse. Veikla pagal mokslinių tyrimų 
darbotvarkes, nustatytas pagal Europos 
technologijų platformas, pvz., naujų vaistų 
srityje, bus remiama, jeigu ji bus aktuali. 
Gali būti remiama kita veikla, papildanti 
minėtąją ar tokia, kurios imamasi reaguojant 
į naujus politikos poreikius, pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūros politikos klausimų ar 
darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

Politikos reikalavimams svarbius mokslinius 
tyrimus apimanti veikla, kuri bus remiama, 
nurodyta toliau. Strateginiai klausimai –
vaikų sveikata ir senstančių gyventojų 
sveikata ir gyvenimo kokybės gerinimas 
atliekant mokslinius tyrimus reabilitacijos 
srityje – bus nagrinėjami visose veiklos 
srityse. Veikla pagal mokslinių tyrimų 
darbotvarkes, nustatytas pagal Europos 
technologijų platformas, pvz., naujų vaistų 
srityje, bus remiama, jeigu ji bus aktuali. 
Gali būti remiama kita veikla, papildanti 
minėtąją ar tokia, kurios imamasi reaguojant 
į naujus politikos poreikius, pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūros politikos klausimų ar 
darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad moksliniai tyrimai sveikatos srityje apimtų kuo daugiau tyrimų, susijusių su 
gyvenimo kokybės getrinimu. PP6 metu atliktais tyrimais nustatyta, kad ne visas gyventojų 
sveikatos ir susijusias su senėjimu problemas galima išspręsti pasitelkus mokslinius tyrimus 
genų ir medicinos srityse. Pagrindiniai medicinos metodai gali būti papildyti kitomis 
technologijomis ir priemonėmis, pavyzdžiui, neuromokslais, reabilitacijos technologijomis, 
neuropsichologiniais testais ir t. t., kurios sukurtų ypač didelę pridedamąją vertę. Taip pat 
ypač svarbus medicinos mokslinių tyrimų prieinamumo klausimas, todėl jis turėtų būti aiškiai 
nurodytas. Klinikinių tyrimų išvados galėtų tarnauti ne tik klinikinei, bet ir neklinikinei 
praktikai, t. y. padėti į kasdienę veiklą (savarankiškas gyvenimas, vairavimas, apsipirkimas ir 
t. t.) įtraukti senyvo amžiaus žmones arba pacientus. Tokio pobūdžio nauda neturėtų būti 
visiškai pašalinta iš mokslinių tyrimų sveikatos srityje programos.
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Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis ir Péter Olajos

Pakeitimas 109
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 1 paantraštės 

„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai“ 1 įtrauka
- Didelio našumo moksliniai tyrimai. 
Pagreitinti eksperimentų, atliekamų per 
biologinės medicinos tyrimus, pažangą 
pagerinant duomenų generavimą, 
standartizavimą, gavimą ir analizę.

- Didelio našumo moksliniai tyrimai. 
Pagreitinti eksperimentų, atliekamų per 
biologinės medicinos tyrimus, pažangą 
pagerinant duomenų generavimą, 
standartizavimą, gavimą ir analizę. Taip pat 
atlikti su žmonių ir gyvūnų sveikata 
susijusius pradinius mokslinius tyrimus 
neurobiologijos ir elgsenos biologijos, 
genetikos ir genomikos srityse.

Or. en

Pagrindimas
Dabartiniai moksliniai tyrimai atskleidė būtinybę investuoti į pradinius tyrimus neuromokslų 
srityje, nes jie yra biologijos mokslų ir žinių apie žmogų pagrindas.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 110
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 1 paantraštės 

„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai“ 2 įtrauka
- Susekimas, diagnozė ir stebėjimas. 
Akcentuojami neintervenciniai ar minimaliai 
intervenciniai metodai.

- Susekimas, diagnozė ir stebėjimas. 
Akcentuojami neintervenciniai ar minimaliai 
intervenciniai metodai. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama tiesiogiai su terapijos sritimi 
susijusioms diagnostikos priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Per praėjusius metus buvo pasiekta milžiniška pažanga ne tik genetinių ligų diagnostikos 
srityje, bet ir atliekant kitų ligų diagnostiką. Tai sietina su DNR tyrimo metodų taikymu. Šiuo 
metu tarp diagnostikos ir terapijos tebėra didelė praraja. Pacientams, be jokios abejonės,
svarbi ne tik diagnostika, bet ir terapija. Štai dėl ko pirmenybė turėtų būti suteikta šį klausimą 
nagrinėjantiems moksliniams tyrimams.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ir Peter 
Liese

Pakeitimas 111
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 1 paantraštės 
„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai“ 3 įtrauka

- Gydymo būdų tinkamumo, saugumo ir 
veiksmingumo numatymas. Kurti ir 
patvirtinti biologines žymas, in vivo ir in 
vitro metodus bei modelius, įskaitant 
imitavimą, farmakogenomiką, tikslinio 
taikymo metodus ir bandymų su gyvūnais 
alternatyvas.

- Gydymo būdų tinkamumo, saugumo ir 
veiksmingumo numatymas. Kurti ir 
patvirtinti biologines žymas, in vitro 
metodus bei modelius, įskaitant imitavimą, 
farmakogenomiką, tikslinio taikymo 
metodus ir kitas bandymų su gyvūnais 
alternatyvas, skirtas visų pirma nutraukti 
nepriklausančių žmonių giminei primatų 
naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Protokolą dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės ir didelį Europos visuomenės 
susirūpinimą dėl bandymų su gyvūnais, nepriimtina, kad ES finansuotų in vivo metodų ir 
modelių kūrimą. Alternatyvių bandymų metodų (nenaudojant gyvūnų) kūrimas ir įteisinimas –
prioritetas, apibrėžtas Tarybos direktyvos 86/609/EEB 23 straipsnyje ir Bendrijos šeštosios 
aplinkosaugos veiksmų programos 7.2 straipsnio a ir b punktuose. Be to, Komisija ir Taryba 
pakartotinai priėmė įsipareigojimą sumažinti ir nutraukti nepriklausančių žmonių giminei 
primatų naudojimą moksliniams tyrimams, kuris buvo paskelbtas ir Tarybos sprendimo 
1999/575/EB dėl patvirtinimo Europos konvencijos dėl moksliniams tyrimams naudojamų 
gyvūnų apsaugos preambulėje. Tai turėtų atsispindėti ir ES finansavimo programose pagal 
Pagrindų programą.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 112
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 1 paantraštės 
„Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai“ 4 įtrauka

– Naujoviški gydymo metodai ir 
intervencija. Konsoliduoti ir užtikrinti 
tolesnę pažangių gydymo būdų ir 

– Naujoviški gydymo metodai ir 
intervencija. Konsoliduoti ir užtikrinti 
tolesnę pažangių gydymo būdų ir raidą 
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technologijų, kurias galima pritaikyti 
daugeliui ligų ir sutrikimų gydyti, raidą.

technologijų, kurias galima pritaikyti 
gydyti daugeliui (taip pat ir vaikų) ligų ir 
sutrikimų. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis ir Péter Olajos

Pakeitimas 113
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 2 paantraštės 
„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos reikmėms“ 2a įtrauka (nauja)

- Žmogaus etologija. Žmogaus ir miestų, 
gamtos ir kultūros aplinkos tyrimai.

Or. es

Pagrindimas

Pagrindinis šaltinis, siekiant suprasti žmogaus elgseną ir jos sutrikimus, yra žinios apie 
žmogų ir jo elgesį bei prisitaikymą prie aplinkos.

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 114
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 2 paantraštės 

„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos reikmėms“ 3 įtrauka

– Pritaikymo tyrimai užkrečiamų ligų 
srityje. Spręsti atsparumo priešmikrobiniams 
vaistams, visuotinių ŽIV ir AIDS pavojų, 
maliarijos ir tuberkuliozės, taip pat naujų 
epidemijų (pvz., SŪRS ir didelio 
patogeniškumo gripo) problemas.

– Pritaikymo tyrimai užkrečiamųjų ligų 
srityje. Spręsti atsparumo priešmikrobiniams 
vaistams, visuotinių ŽIV ir AIDS pavojų, 
maliarijos ir tuberkuliozės ir kitų užleistų 
ligų, pavyzdžiui, miegligės (Afrikos 
tripanosomozė), Chagas ligos, Buruli ulcer
ir leišmaniozės, taip pat naujų epidemijų 
(pvz., SŪRS ir didelio patogeniškumo gripo) 
problemas. 

Or. it
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Pagrindimas

Pasiūlyme nėra daugelio svarbių infekcinių ligų, kurios daro įtaką milijonams besivystančių 
šalių žmonių. Dabartiniai vaistai, skirti atogrąžų ligoms gydyti, pavyzdžiui, Afrikos 
tripanosomozei, Chagas ligai, Buruli ulcer ir leišmaniozei, dažnai yra pasenę (pasibaigęs jų 
galiojimas), toksiški, be to, juos sudėtinga vartoti. 2004 m. vasario 19 d. AKR ir ES jungtinės 
parlamentinės asamblėjos priimtoje rezoliucijoje nurodyta, jog reikia pakartotinai imtis 
mokslinių tyrimų ir sukurti naujų vaistų, kuriuos būtų paprasta vartoti ir kurie būtų 
parduodami prieinama kaina besivystančiose šalyse.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 115
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 2 paantraštės 

„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos reikmėms“ 3 įtrauka

- Pritaikymo tyrimai užkrečiamų ligų srityje.
Spręsti atsparumo priešmikrobiniams 
vaistams, visuotinių ŽIV ir AIDS pavojų, 
maliarijos ir tuberkuliozės, taip pat naujų 
epidemijų (pvz., SŪRS ir didelio 
patogeniškumo gripo) problemas.

- Pritaikymo tyrimai užkrečiamųjų ligų 
srityje. Spręsti atsparumo priešmikrobiniams 
vaistams, visuotinių ŽIV ir AIDS pavojų, 
maliarijos ir tuberkuliozės, taip pat naujų 
epidemijų (pvz., SŪRS ir didelio 
patogeniškumo gripo) ir užleistų ligų
problemas. 

Or. en

Pagrindimas

Yra daug visų pirma besivystančioms šalims poveikį darančių ligų, kurias pritaikymo tyrimų 
pagrindu galima būtų laikyti užleistomis. Užleistoms ligoms reikėtų skirti ypatingą dėmesį, 
kadangi jos nepatenka į vaistų pramonės interesų sritį, susijusią su atliekamais tyrimais ir 
plėtra. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 116
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 2 paantraštės 

„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos reikmėms“ 4 įtrauka

– Pritaikymo tyrimai svarbiausiųjų ligų – Pritaikymo tyrimai svarbiausiųjų ligų 
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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.

srityje: vėžio, plaučių ligos, širdies ir 
kraujagyslių ligos, diabeto ir nutukimo, retų 
ligų, užleistų ligų, pavyzdžiui, tuberkuliozės 
ir maliarijos ir kitų lėtinių ligų (pvz., 
osteoartrito ir reumatinės būklės). Sukurti į 
pacientus orientuotas strategijas nuo 
prevencijos iki diagnozės ir gydymo, 
įskaitant klinikinius tyrimus. 

Or. nl

Pagrindimas

Daugiau dėmesio turi būti skirta retų ir užleistų ligų, pavyzdžiui, tuberkuliozės ir maliarijos 
gydymui ir profilaktikai.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 117
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 2 paantraštės 

„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos reikmėms“ 4 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: vėžio, širdies ir kraujagyslių ligos, 
kvėpavimo organų 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. en

Pagrindimas

Kvėpavimo organų ligos dažnesnės nei diabetas ir daug kitų ligų. Remiantis PSO 
duomenimis, per ateinančius 15 metų jos dar padažnės (Murray, Lopez, 1997 m.). 
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Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 118
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 2 paantraštės 

„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos reikmėms“ 4 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: vėžio, širdies ir kraujagyslių ligos, 
diabeto ir nutukimo, reumatinių ligų, retų 
ligų ir kitų lėtinių ligų (pvz., osteoartrito).
Sukurti į pacientus orientuotas strategijas 
nuo prevencijos iki diagnozės ir gydymo, 
įskaitant klinikinius tyrimus. 

Or. en

Pagrindimas

Reumatinės ligos labai paplitusios pasaulyje ir sudaro maždaug 40–50 proc. su darbu 
susijusių sveikatos sutrikimų Europoje. Dėl to skubiai reikia didinti šių ligų mokslinių tyrimų 
apimtį Europos mastu.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 119
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 2 paantraštės 

„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos reikmėms“ 4 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: vėžio, širdies ir kraujagyslių ligos, 
diabeto ir nutukimo, reumatinių ligų, retų 
ligų ir kitų lėtinių ligų (pvz., osteoartrito).
Sukurti į pacientus orientuotas strategijas 
nuo prevencijos iki diagnozės ir gydymo, 
įskaitant klinikinius tyrimus. 

Or. en
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Pagrindimas

Reumatinės ligos yra vienas didžiausių sveikatos sutrikimų šaltinių Europoje. Dėl jų kasmet 
prarandama daugiau nei 2 proc. BŠP. Reumatinės ligos – viena labiausiai paplitusių ligų 
grupių Europoje. Maždaug trečdalis Europos gyventojų, t. y. maždaug 100 milijonų žmonių, 
kuriame nors savo gyvenimo tarpsnyje serga reumatinėmis ligomis. Kas penktam europiečiui 
taikomas ilgalaikis gydymas nuo reumato ir artrito. Reumatinės ligos – viena dažniausių 
darbingumo netekimo priežasčių. Reumatiniai negalavimai yra viena pagrindinių 
darbingumo sumažėjimo priežasčių ir sudaro maždaug 40–50 proc. su darbu susijusių 
sveikatos sutrikimų.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 120
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 2 paantraštės 

„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos reikmėms“ 4 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: vėžio, širdies ir kraujagyslių ligos, 
diabeto ir nutukimo, retų ligų ir kitų lėtinių 
ligų (pvz., reumatinių ligų ir osteoartrito).
Sukurti į pacientus orientuotas strategijas 
nuo prevencijos iki diagnozės ir gydymo, 
įskaitant klinikinius tyrimus. 

Or. en

Pagrindimas

Maždaug trečdalis Europos gyventojų, t. y. maždaug 100 milijonų žmonių, kuriame nors savo 
gyvenimo tarpsnyje serga reumatinėmis ligomis. Kas penktam europiečiui taikomas ilgalaikis 
gydymas nuo reumato ir artrito. Reumatinės ligos – viena dažniausių darbingumo netekimo 
priežasčių. Reumatiniai negalavimai yra viena pagrindinių darbingumo sumažėjimo 
priežasčių ir sudaro maždaug 40–50 proc. su darbu susijusių sveikatos sutrikimų. Dėl to 
skubiai reikia didinti šių daugiausia nuostolių darančios ligų grupės mokslinių tyrimų apimtį 
Europos mastu.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese ir Vittorio Prodi

Pakeitimas 121
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 2 paantraštės 
„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos reikmėms“ 4a įtrauka (nauja)

- Palaikomoji slauga: šiuo metu dar 
nepagydomų ligų skausmo terapija ir 
simptominė terapija, siekiant kuo 
veiksmingiau kovoti su pacientui kylančiais 
simptomais.

Or. en

Pagrindimas

Daug ligų ateinančius septynerius aštuonerius metus tebeliks nepagydomos. Žmonės mirs nuo 
ligų ir užbaigus TPP7. Palaikomosios slaugos tikslas – kova su kančiomis, dažniausiai su 
skausmu, taip pat ir su simptomais, pavyzdžiui, troškuliu, niežuliu, pykinimu, kai 
nebeįmanoma kovoti su pačia liga.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 122
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 3 paantraštės 

„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 1 įtrauka

- Klinikinių tyrimų rezultatų pritaikymas 
klinikinėje praktikoje. Suprasti klinikinių 
sprendimų priėmimo procesą ir tai, kaip 
klinikinių tyrimų rezultatus pritaikyti 
klinikinėje praktikoje, ypač atsižvelgiant į 
vaikų, moterų ir senyvo amžiaus žmonių
specifiką.

- Klinikinių tyrimų rezultatų pritaikymas 
klinikinėje praktikoje. Suprasti klinikinių 
sprendimų priėmimo procesą ir tai, kaip 
klinikinių tyrimų rezultatus pritaikyti 
klinikinėje praktikoje, ypač atsižvelgiant į 
vaikų, moterų, senyvo amžiaus ir žmonių su 
negalia specifiką.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros sistema ne visuomet tinkamai pritaikyta žmonių su negalia poreikiams. 
Neatliekami moksliniai tyrimai, kurie galėtų atsakyti į klausimą, kaip sveikatos priežiūros 



PE 364.923v01-00 44/77 AM\587815LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

sistema galėtų tapti prieinamesnė šioms socialiai nuskriaustoms grupėms. Tai turi būti ištirta. 

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 123
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 3 paantraštės 

„Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Europos piliečiams optimizavimas“ 2 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 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 sistema, 
skirta socialiai nuskriaustiems 
gyventojams, įskaitant žmones su negalia.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros sistema ne visuomet tinkamai pritaikyta žmonių su negalia ir etninių 
mažumų poreikiams. Neatliekami moksliniai tyrimai, kurie galėtų atsakyti į klausimą, kaip 
sveikatos priežiūros sistema galėtų tapti prieinamesnė šioms socialiai nuskriaustoms 
grupėms. Tai turi būti ištirta.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ir Peter 
Liese

Pakeitimas 124
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 3a paantraštė 

(nauja)

• Alternatyvūs bandymų metodai ir 
metodai nenaudojant gyvūnų 
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- Platūs moksliniai tyrimai, skirti 
alternatyviems bandymų metodams 
(nenaudojant gyvūnų) kurti ir įteisinti. 
Kurti ir įteisinti alternatyvius bandymų 
metodus (visų pirma nenaudojant gyvūnų), 
skirtus žmogaus ir veterinarijos vakcinų 
bandymams, toksikologinės ir farmacinės 
saugos tyrimams ir kitoms mokslinių 
tyrimų sritims. Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti visų pirma tam, kad būtų nutrauktas 
žmonių giminei nepriklausančių primatų 
naudojimas. 

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvių bandymų metodų (nenaudojant gyvūnų) kūrimas ir įteisinimas – prioritetas, 
apibrėžtas Tarybos direktyvos 86/609/EEB 23 straipsnyje ir Bendrijos šeštosios 
aplinkosaugos veiksmų programos 7.2 straipsnio a ir b punktuose. Tai turėtų būti įtraukta į 
mokslinius tyrimus sveikatos ir biomedicinos srityse.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Satu Hassi,Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ir Peter 
Liese

Pakeitimas 125
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 2 skirsnio „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

poskyris „Tikslai“

Sukurti Europos žiniomis paremtą 
bioekonomiką sutelkiant mokslo įstaigas, 
pramonės įmones ir kitas suinteresuotas 
šalis, siekiant išnaudoti naujas mokslinių 
tyrimų galimybes, leisiančias spręsti 
socialinius ir ekonominius uždavinius, 
kylančius dėl: saugesnio, sveikesnio ir geros 
kokybės maisto bei atsinaujinančių 
biologinių išteklių tvaraus naudojimo ir 
gamybos augančio poreikio, didėjančios 
epizootinių ir zoonozinių ligų bei su maistu 
susijusių sutrikimų rizikos, visų pirma 
klimato pokyčių keliamos grėsmės žemės 
ūkio ir žuvininkystės produkcijai, taip pat 

Sukurti Europos žiniomis paremtą 
bioekonomiką sutelkiant mokslo įstaigas, 
pramonės įmones ir kitas suinteresuotas 
šalis, siekiant išnaudoti naujas mokslinių 
tyrimų galimybes, leisiančias spręsti 
socialinius ir ekonominius uždavinius, 
kylančius dėl: saugesnio, sveikesnio ir geros 
kokybės maisto bei atsinaujinančių 
biologinių išteklių tvaraus naudojimo ir 
gamybos augančio poreikio, didėjančios 
epizootinių ir zoonozinių ligų bei su maistu 
susijusių sutrikimų rizikos, visų pirma 
klimato pokyčių keliamos grėsmės žemės 
ūkio ir žuvininkystės produkcijai, taip pat 
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augančio aukštos kokybės maisto poreikio, 
atsižvelgiant į gyvūnų gerovę ir aplinkybes 
kaimo vietovėse.

dėl augančio susirūpinimo auginamų 
maistui gyvūnų sveikata ir gerove, ypač dėl 
jų laikymo, priežiūros, veisimo, gabenimo ir 
skerdimo sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka dėl „augančio aukštos kokybės maisto poreikio“ jau įtraukta į pirmąjį tikslą, todėl į jį 
turėtų būti įrašyta ir paskutinio sakinio pabaiga. Siekiant patenkinti saugesnio, sveikesnio ir 
geros kokybės maisto poreikį ir įvertinti visuomenės susirūpinimo dėl gyvūnų gerovės 
pagrįstumą, reikia atlikti platesnius mokslinius tyrimus dėl gyvulininkystės sistemų įtakos 
gyvūnų gerovei ir būdų ją pagerinti.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 126
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 2 skirsnio „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

poskyrio „Loginis pagrindas“ 2 pastraipa

Sparčiai augantys ekonominiai ir 
visuomeniniai poreikiai kartu su 
nenutrūkstamu IRT integravimu bei 
būtinybė plėsti technologijų galimybes 
didina reikalingų atlikti mokslinių tyrimų 
apimtį. Siekiant, kad žmonės lengviau 
naudotųsi technologijomis, o pastarosios 
lengviau tenkintų organizacinius poreikius 
reikia: paslėpti technologijos sudėtingumą, o 
prireikus – atskleisti funkcines galimybes; 
padaryti taip, kad technologija būtų labai 
paprasta naudoti ir prieinama; tiekti naujus 
IRT taikymus, sprendimus ir paslaugas, 
kurios būtų patikimos ir pritaikomos 
naudotojų veiklos sąlygoms ir 
pageidavimams. Skatinami paklausos, 
reikalaujančios daugiau už mažiau, IRT 
mokslo darbuotojai yra įsitraukę į pasaulines 
lenktynes, kam pavyks dar labiau sumažinti 
įrangą, sulieti skaičiavimo, ryšių ir 
kompiuterinių technologijas bei sujungti jas 

Sparčiai augantys ekonominiai ir 
visuomeniniai poreikiai kartu su 
nenutrūkstamu IRT integravimu bei 
būtinybė plėsti technologijų galimybes 
didina reikalingų atlikti mokslinių tyrimų 
apimtį. Siekiant, kad žmonės lengviau 
naudotųsi technologijomis, o pastarosios 
lengviau tenkintų organizacinius poreikius 
reikia: paslėpti technologijos sudėtingumą, o 
prireikus – atskleisti funkcines galimybes; 
padaryti taip, kad technologija būtų labai 
paprasta naudoti, prieinama, įperkama ir 
pritaikyta visiems, įskaitant ir žmones su 
negalia; tiekti naujus IRT taikymus, 
sprendimus ir paslaugas, kurios būtų 
patikimos ir pritaikomos naudotojų veiklos 
sąlygoms ir pageidavimams. Skatinami 
paklausos, reikalaujančios daugiau už 
mažiau, IRT mokslo darbuotojai yra 
įsitraukę į pasaulines lenktynes, kam pavyks 
dar labiau sumažinti įrangą, sulieti 
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su kitais susijusiais mokslais ir 
disciplinomis, ir sukurti sistemas, kurios 
galėtų mokytis ir vystytis. Šių įvairių 
pastangų vaisius yra nauja kylanti 
technologijų banga. IRT mokslinių tyrimų 
veikloje taip pat bus remiamasi kitomis 
mokslo ir technologijų disciplinomis, 
įskaitant biologijos ir gyvosios gamtos 
mokslus, psichologiją, pedagogiką, pažinimo 
ir socialinius mokslus.

skaičiavimo, ryšių ir kompiuterių 
technologijas bei sujungti jas su kitais 
susijusiais mokslais ir disciplinomis, ir 
sukurti sistemas, kurios galėtų mokytis ir 
vystytis. Šių įvairių pastangų vaisius yra 
nauja kylanti technologijų banga. IRT 
mokslinių tyrimų veikloje taip pat bus 
remiamasi kitomis mokslo ir technologijų 
disciplinomis, įskaitant biologijos ir 
gyvosios gamtos mokslus, psichologiją, 
pedagogiką, pažinimo ir socialinius mokslus. 

Or. en

Pagrindimas

Galimybės suteikimas žmonėms su negalia įsitraukti į informacinę visuomenę yra būtinas, 
siekiant įgyvendinti Lisabonos tikslus dėl socialiai nuskriaustų grupių socialinės integracijos. 
Dėl to EPF mano, kad į Pagrindų programą turėtų būti įtrauktas dvilypis uždavinys, 
paremtas tiek pagalbą teikiančių technologijų (AT), tiek universalios konstrukcijos principais.

Atsižvelgiant į naujovių diegimo šioje srityje spartą ir jos pokyčius, svarbu, kad klausimai dėl 
vartotojų su negalia perspektyvų ir indėlio būtų plačiai įtraukti į visas informacinės 
visuomenės projektų sritis, susijusias tiek su IRT naujovėmis prekių (įrangos) ir paslaugų 
srityse, tiek su pagalbą teikiančių technologijų principo ir universalios konstrukcijos principo 
sąveika. 

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 127
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 2 skirsnio „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

poskyrio „Loginis pagrindas“ 4 pastraipa

IRT mokslinių tyrimų veikla bus glaudžiai 
suderinta su politine IRT diegimo veikla ir 
reguliavimo priemonėmis išsamioje ir 
holistinėje strategijoje. Prioritetai buvo 
nustatyti po išplėstinių konsultacijų, per 
kurias buvo atsižvelgta į kelių Europos 
technologijų platformų ir pramonės 
iniciatyvų nanoelektronikos, įterptųjų 
sistemų, mobiliojo ryšio, elektroninių 

IRT mokslinių tyrimų veikla bus glaudžiai 
suderinta su politine IRT diegimo veikla ir 
reguliavimo priemonėmis išsamioje ir 
holistinėje strategijoje. Prioritetai buvo 
nustatyti po išplėstinių konsultacijų, per 
kurias buvo atsižvelgta į kelių Europos 
technologijų platformų ir pramonės 
iniciatyvų nanoelektronikos, įterptųjų 
sistemų, mobiliojo ryšio, elektroninių 
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priemonių, robotų technikos ir programinės 
įrangos, paslaugų ir energetinių sistemų 
srityse, indėlį.

priemonių, robotų technikos ir programinės 
įrangos, paslaugų ir energetinių sistemų 
srityse ir atitinkamos infrastruktūros, 
skirtos Europos aukščiausios klasės 
kompiuterių pajėgumams (GÉANT ir 
GRID) stiprinti, indėlį.

Or. pt

Pagrindimas

Turi būti toliau skatinamas GÉANT, aukšto pralaidumo tinklų ir GRID technologijų vystymas, 
kadangi šiose srityse pasiekti didžiausi mokslinių tyrimų, finansuojamų pagal Pagrindų 
programą, laimėjimai, be to, šiuo metu jos atitinka aukščiausią pasaulinį IRT technologijų 
lygį – statusą, kuris neturi būti prarastas.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 128
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 3 skirsnio „Informacijos ir ryšių technologijos“ poskyrio 

„Veikla“ paantraštės „Taikomieji moksliniai tyrimai“ 1 įtrauka

- Socialinius uždavinius sprendžiančios IRT: 
naujos sistemos ir paslaugos visuomenės 
interesų srityse – gerinančios kokybę, 
veiksmingumą, prieigą ir įtrauktį; naudotojui 
patogūs taikymai, naujų technologijų 
integravimas ir aplinkos padedamo 
gyvenimo iniciatyvos.

- Socialinius uždavinius sprendžiančios IRT: 
naujos sistemos ir paslaugos visuomenės 
interesų srityse – gerinančios kokybę, 
veiksmingumą, prieigą ir įtrauktį, visų pirma 
atsižvelgiant į socialiai nuskriaustų grupių 
poreikius, įskaitant IRT pritaikymą 
žmonėms su negalia; naudotojui patogūs 
įrenginiai, naujų technologijų integravimas 
ir aplinkos padedamo gyvenimo iniciatyvos. 

Or. en

Pagrindimas

Galimybės suteikimas žmonėms su negalia įsitraukti į informacinę visuomenę yra būtinas, 
siekiant įgyvendinti Lisabonos tikslus dėl socialiai nuskriaustų grupių socialinės integracijos. 
Dėl to EPF mano, kad į Pagrindų programą turėtų būti įtrauktas dvilypis uždavinys, 
paremtas tiek pagalbą teikiančių technologijų (AT), tiek universalios konstrukcijos principais. 

Atsižvelgiant į naujovių diegimo šioje srityje spartą ir jos pokyčius, svarbu, kad klausimai dėl 
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vartotojų su negalia perspektyvų ir indėlio būtų plačiai įtraukti į visas informacinės 
visuomenės projektų sritis, susijusias tiek su IRT naujovėmis prekių (įrangos) ir paslaugų 
srityse, tiek su pagalbą teikiančių technologijų principo ir universalios konstrukcijos principo 
sąveika.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

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

„Veikla“ paantraštės „Klimato kaita, tarša ir pavojai“ 1 įtrauka

– Pavojai aplinkai ir klimatui: klimato 
ir Žemės sistemų funkcionavimas; 
pritaikymo ir sušvelninimo priemonės; oro, 
dirvožemio ir vandens tarša; atmosferos 
sudėties ir vandens ciklo pokyčiai; klimato, 
žemės paviršiaus ir vandenyno tarpusavio 
sąveika; poveikis biologinei įvairovei ir 
ekosistemoms.

– Pavojai aplinkai ir klimatui: tyrimai, 
skirti nustatyti, kaip klimatas keitėsi 
praeityje (paleoklimatologija); klimato ir 
Žemės sistemų funkcionavimas; pritaikymo 
ir sušvelninimo priemonės; oro, dirvožemio 
ir vandens tarša; atmosferos sudėties ir 
vandens ciklo pokyčiai; klimato, žemės 
paviršiaus ir vandenyno tarpusavio sąveika; 
poveikis biologinei įvairovei ir 
ekosistemoms. 

Or. pt

Pagrindimas

Ypač svarbu tirti, kaip klimatas keitėsi praeityje, kad būtų galima įvertinti dabartinius klimato 
pokyčius ir turėti galimybę atskirti pokyčius dėl žmogaus veiklos nuo natūralaus klimato 
sąlygų svyravimo.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

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

„Veikla“ paantraštės „Klimato kaita, tarša ir pavojai“ 1 įtrauka

– Pavojai aplinkai ir klimatui: klimato 
ir Žemės sistemų funkcionavimas; 
pritaikymo ir sušvelninimo priemonės; oro, 
dirvožemio ir vandens tarša; atmosferos 

– Pavojai aplinkai ir klimatui: klimato 
ir Žemės sistemų funkcionavimas; klimato 
kaitos priežastys; pritaikymo ir 
sušvelninimo priemonės; oro, dirvožemio ir 
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sudėties ir vandens ciklo pokyčiai; klimato, 
žemės paviršiaus ir vandenyno tarpusavio 
sąveika; poveikis biologinei įvairovei ir 
ekosistemoms.

vandens tarša; atmosferos sudėties ir 
vandens ciklo pokyčiai; klimato, žemės 
paviršiaus ir vandenyno tarpusavio sąveika; 
žemės ūkio ir klimato kaitos tarpusavio 
sąveika ir poveikis biologinei įvairovei ir 
ekosistemoms.

Or. es

Pagrindimas

Reikalingos platesnės mokslinės žinios apie poveikį, kurį žemės ūkio naudmenos dėl anglies 
dirvožemyje kaupimosi daro klimato kaitai. 

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Satu Hassi,Dagmar Roth-Behrendt ir Peter Liese

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

„Veikla“ paantraštės „Klimato kaita, tarša ir pavojai“ 2 įtrauka

- Aplinka ir sveikata: Aplinkai pavojingų 
veiksnių ir žmonių sveikatos tarpusavio 
sąveika, taip pat šaltinių, ryšių su aplinka 
patalpose ir poveikio bei naujų rizikos 
veiksnių nustatymas; integruoti nuodingųjų 
medžiagų rizikos įvertinimo metodai, taip 
pat bandymų su gyvūnais alternatyvos; 
pavojų sveikatai aplinkoje kiekybinis 
įvertinimas ir sąnaudų – naudos analizė bei 
prevencijos strategijų indikatoriai.

- Aplinka ir sveikata: Aplinkai pavojingų 
veiksnių ir žmonių sveikatos tarpusavio 
sąveika, taip pat šaltinių, ryšių su aplinka 
patalpose ir poveikio bei naujų rizikos 
veiksnių nustatymas; integruoti nuodingųjų 
medžiagų rizikos įvertinimo metodai
nenaudojant gyvūnų; pavojų sveikatai 
aplinkoje kiekybinis įvertinimas ir sąnaudų –
naudos analizė bei prevencijos strategijų 
indikatoriai. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Protokolo dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės reikalavimus, didžiulį Europos
visuomenės susirūpinimą bandymais su gyvūnais ir pasiūlyto ES reglamento dėl cheminių 
medžiagų tikslą skatinti bandymus nenaudojant gyvūnų, ES yra nepriimtina finansuoti 
ankstesniųjų in vivo metodų nuodingosioms medžiagoms tirti plėtrą ir naudojimą. Pagal
Tarybos direktyvos 86/609/EEB 23 straipsnį ir Bendrijos šeštosios aplinkosaugos veiksmų 
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programos 7.2 straipsnio a ir b punktus bandymai su gyvūnais turėtų būti pakeisti 
alternatyviais metodais.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

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

„Veikla“ paantraštės „Klimato kaita, tarša ir pavojai“ 3 įtrauka

– Gamtiniai pavojai: Pagerinti su 
geologiniais pavojais (žemės drebėjimais, 
ugnikalniais, cunamiais) ir klimatu (audros ir 
potvyniai) susijusių katastrofų numatymą ir 
integruotą pavojų-pažeidžiamumo-rizikos 
įvertinimą; sukurti išankstinio perspėjimo 
sistemas ir pagerinti prevencijos ir padarinių 
sušvelninimo strategijas.

– Gamtiniai pavojai: Pagerinti su 
geologiniais pavojais (žemės drebėjimais, 
ugnikalniais, cunamiais) ir klimatu (audros, 
sausros ir potvyniai) susijusių katastrofų 
numatymą ir integruotą pavojų-
pažeidžiamumo-rizikos įvertinimą; sukurti 
išankstinio perspėjimo sistemas ir pagerinti 
prevencijos ir padarinių sušvelninimo 
strategijas. 

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į planetos atšilimą, ypač svarbi nuostata dėl paramos moksliniams tyrimams, 
nagrinėjantiems būdus, kaip užkirsti kelią arba sušvelninti sausrų padarinius. 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

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

„Veikla“ paantraštės „Klimato kaita, tarša ir pavojai“ 3 įtrauka

Gamtiniai pavojai: Pagerinti su geologiniais 
pavojais (žemės drebėjimais, ugnikalniais, 
cunamiais) ir klimatu (audros ir potvyniai) 
susijusių katastrofų numatymą ir integruotą 
pavojų-pažeidžiamumo-rizikos įvertinimą; 
sukurti išankstinio perspėjimo sistemas ir 
pagerinti prevencijos ir padarinių 
sušvelninimo strategijas.

– Gamtiniai pavojai: Pagerinti su 
geologiniais pavojais (žemės drebėjimais, 
ugnikalniais, cunamiais) ir klimatu (audros ir 
potvyniai) susijusių katastrofų numatymą ir 
integruotą pavojų-pažeidžiamumo-rizikos 
įvertinimą; sukurti išankstinio perspėjimo 
sistemas ir pagerinti prevencijos ir padarinių 
sušvelninimo strategijas bei įvertinti 
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socialinį ekonominį poveikį 
nukentėjusioms teritorijoms.

Or. es

Pagrindimas

Vienas svarbiausių uždavinių, susijusių su stichinėmis nelaimėmis, yra įvertinti poveikį, kurį 
tokios nelaimės daro gyventojų ekonominės veiklos nepertraukiamumui ir gerovei. Neturėtų 
būti siekiama turėti geresnių žinių apie stichines nelaimes, jei tai nepadės geresnei 
nukentėjusių teritorijų apsaugai. 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

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

„Veikla“ paantraštės „Tvarus išteklių valdymas“ 1 įtrauka
- Gamtinių ir žmogaus sukurtų išteklių 
išsaugojimas ir tvarus valdymas: 
ekosistemos; vandens išteklių valdymas; 
atliekų tvarkymas ir prevencija; biologinės 
įvairovės apsauga ir valdymas, dirvožemio 
apsauga, jūros dugno ir pakrantės zonų 
apsaugą, kovos su dykumėjimu ir 
dirvožemio blogėjimu metodai; 
miškotvarka; darnus miesto aplinkos 
tvarkymas ir planavimas, duomenų 
tvarkymo ir informacijos paslaugos; 
įvertinimas ir numatymas, susijęs su 
gamtiniais procesais.

- Gamtinių ir žmogaus sukurtų išteklių 
išsaugojimas ir tvarus valdymas: 
ekosistemos; vandens išteklių valdymas; 
atliekų tvarkymas ir prevencija; biologinės 
įvairovės apsauga ir valdymas, dirvožemio 
apsauga, jūros dugno ir pakrantės zonų 
apsauga, kovos su dykumėjimu ir 
dirvožemio blogėjimu metodai; 
kraštovaizdžio išsaugojimas; miškotvarka; 
darnus miesto aplinkos, istorinių paminklų 
ir kultūros paveldo tvarkymas ir 
planavimas, duomenų tvarkymo ir 
informacijos paslaugos; įvertinimas ir 
numatymas, susijęs su gamtiniais procesais. 
Miestų plėtros ir žemės ūkio politikos 
krypčių poveikio įvertinimo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos tyrimai turi būti atliekami laikantis holistinio požiūrio, taip pat atsižvelgiant į 
būsimas politikos kryptis. 
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

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

„Veikla“ paantraštės „Aplinkosaugos technologijos“ 1 įtrauka

- Aplinkosaugos technologijos gamtinės ir 
žmogaus sukurtos aplinkos stebėjimui, 
prevencijai, padarinių sušvelninimui, 
pritaikymui, taisymui ir atkūrimui: susijusios 
su vandens, klimato, oro, jūrų, miesto ir 
kaimo aplinkomis, dirvožemiu, atliekų 
apdorojimu, perdirbimu, švarios gamybos 
procesais, cheminių medžiagų sauga, 
kultūrinio paveldo ir sukurtos aplinkos 
apsauga.

- Aplinkosaugos technologijos gamtinės ir 
žmogaus sukurtos aplinkos stebėjimui, 
modeliavimui, prevencijai, padarinių 
sušvelninimui, pritaikymui, taisymui ir 
atkūrimui: susijusios su vandens, klimato, 
oro, jūrų, miesto ir kaimo aplinkomis, 
dirvožemiu, atliekų apdorojimu, perdirbimu, 
švarios gamybos procesais, cheminių 
medžiagų sauga. 

Or. en

Pagrindimas

Modeliavimas (mikro- ir makro-) yra svarbiausia tyrimų priemonė kuriant aplinkos 
sprendimus ir numatant sudėtingas situacijas.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

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

„Veikla“ paantraštės „Aplinkosaugos technologijos“ 1a įtrauka (nauja)

- Kultūros paveldo, įskaitant žmonių 
būstus, apsauga, išsaugojimas ir 
tobulinimas: geresnis kultūros paveldui 
padarytos žalos įvertinimas, pažangių 
išsaugojimo strategijų kūrimas, kultūros 
paveldo integracijos į miestų aplinką 
skatinimas. 

Or. en



PE 364.923v01-00 54/77 AM\587815LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Aplinkosaugos technologijos, atrastos atliekant mokslinius tyrimus kultūros srityje, buvo 
panaudotos kitose srityse.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 137
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ poskyrio 

„Veikla“ paantraštės „Aplinkosaugos technologijos“ 2 įtrauka

- Technologijų įvertinimas, patvirtinimas ir 
išbandymas: procesų, technologijų ir 
produktų keliamo pavojaus aplinkai ir 
eksploatacijos laikotarpio įvertinimo 
metodai ir priemonės; parama tvarios 
chemijos, vandentiekio ir sanitarijos 
platformoms1; būsimų Europos 
aplinkosaugos technologijų patikrinimo ir 
išbandymo programos moksliniai ir 
techniniai aspektai.

- Technologijų įvertinimas, patvirtinimas ir 
išbandymas: procesų, technologijų ir 
produktų keliamo pavojaus aplinkai ir 
eksploatacijos laikotarpio įvertinimo 
metodai ir priemonės; parama tvarios 
chemijos, miškų technologijos, vandentiekio
ir sanitarijos platformoms; būsimų Europos 
aplinkosaugos technologijų modeliavimo, 
patikrinimo ir išbandymo programos 
moksliniai ir techniniai aspektai.

Or. en

Pagrindimas

Modeliavimas (mikro- ir makro-) yra svarbiausia tyrimų priemonė kuriant aplinkos 
sprendimus ir numatant sudėtingas situacijas.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 138
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ poskyrio 

„Veikla“ paantraštės „Aplinkosaugos technologijos“ 2 įtrauka

– Technologijų įvertinimas, 
patvirtinimas ir išbandymas: procesų, 

– Technologijų įvertinimas, 
patvirtinimas ir išbandymas: procesų, 

  
1 Į šių Europos technologijų platformų mokslinių tyrimų darbotvarkes bus atsižvelgta vykdant įvairią 
veiklą. 
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technologijų ir produktų keliamo pavojaus 
aplinkai ir eksploatacijos laikotarpio 
įvertinimo metodai ir priemonės; parama 
tvarios chemijos, vandentiekio ir sanitarijos 
platformoms; būsimų Europos 
aplinkosaugos technologijų patikrinimo ir 
išbandymo programos moksliniai ir 
techniniai aspektai.

technologijų ir produktų keliamo pavojaus 
aplinkai ir eksploatacijos laikotarpio 
įvertinimo metodai ir priemonės; parama 
tvarios chemijos, vandentiekio ir sanitarijos 
platformoms; būsimų Europos 
aplinkosaugos technologijų patikrinimo ir 
išbandymo programos moksliniai ir 
techniniai aspektai; gėlinimo technologijų 
įvertinimas ir jų poveikis jūrų aplinkai ir 
dirvožemiui.

Or. es

Pagrindimas

Šiame pakeitime pabrėžiamas poreikis plačiau ištirti jūros vandens gėlinimo – perspektyvios 
technologijos, kuri turi ir pranašumų, ir trūkumų – ypatybes. 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 139
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ poskyrio 

„Veikla“ paantraštės „Aplinkosaugos technologijos“ 2a įtrauka (nauja)

- Atmosferos teršalų ekonominio įvertinimo 
matematiniai metodai: modelių, skirtų 
atmosferos taršos ekonominėms vertėms 
nustatyti ir aplinkos būklei įvertinti, 
kūrimas. 

Or. es

Pagrindimas

Turi būti toliau stengiamasi kurti matematinius modelius, kurie leis ateityje nustatyti taršos 
vertes, kad taršą būtų galima įtraukti į ataskaitas naudojantis bendrais apskaitomaisiais 
vienetais, kartu sudarant sąlygas kurti kitas priemones.
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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 140
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ poskyrio 

„Veikla“ nauja paantraštė

Biologinė įvairovė:
- Biologinės įvairovės apsauga ir tvarus 
valdymas; vidutinės trukmės ir ilgalaikių 
tendencijų įvertinimas; biologinės įvairovės 
pokyčių ir visuomenės bei biologinės 
įvairovės tarpusavio sąveikos 
aplinkosauginio, ekonominio ir socialinio 
poveikio įvertinimas. 

Or. fr

Pagrindimas

Mūsų ekologinės sistemos tūkstantmečio įvertinimas išryškino biologinės įvairovės 
praradimus, atsiradusius dėl esamų netinkamo valdymo būdų. Šie biologinės įvairovės 
praradimai yra neprecedentiniai žmonijos istorijoje ir reikalauja sutelkti dideles mokslinių 
tyrimų pastangas Europos lygiu. 

Pagrindiniai mokslinių tyrimų poreikiai biologinės įvairovės srityje susiję su tarptautiniais 
įsipareigojimais, įskaitant JT pagrindų konvenciją dėl klimato kaitos (UNFCCC) ir Kioto 
protokolą bei JT konvenciją dėl biologinės įvairovės. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 141
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ poskyrio 

„Veikla“ nauja paantraštė

- Biologinė įvairovė: 
biologinės įvairovės apsauga, atkūrimas ir 
tvarus valdymas; vidutinės trukmės ir 
ilgalaikių tendencijų įvertinimas ir 
numatymas, įskaitant biologinės įvairovės 
apsaugos, atkūrimo ir tvaraus valdymo 
priemones; biologinės įvairovės pokyčių ir 
visuomenės bei biologinės įvairovės 
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tarpusavio sąveikos aplinkosauginio, 
ekonominio ir socialinio poveikio 
įvertinimas.

Or. fr

Pagrindimas

Mūsų ekologinės sistemos tūkstantmečio įvertinimas išryškino biologinės įvairovės 
praradimus, atsiradusius dėl esamų netinkamo valdymo būdų. Šie biologinės įvairovės 
praradimai yra neprecedentiniai žmonijos istorijoje ir reikalauja sutelkti dideles mokslinių 
tyrimų pastangas Europos lygiu.
Pagrindiniai mokslinių tyrimų poreikiai biologinės įvairovės srityje susiję su tarptautiniais 
įsipareigojimais, įskaitant JT pagrindų konvenciją dėl klimato kaitos (UNFCCC) ir Kioto 
protokolą bei JT konvenciją dėl biologinės įvairovės.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 142
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ poskyris 

„Tikslas“

Remiantis technologijų pažanga, sukurti 
integruotas ekologiškesnes ir modernesnes 
paneuropines transporto sistemas, naudingas 
piliečiams ir visuomenei, saugant aplinką ir 
gamtinius išteklius, ir užsitikrinti bei toliau 
stiprinti pirmaujančias pozicijas, Europos 
pramonės iškovotas pasaulio rinkoje.

Remiantis technologijų pažanga, sukurti 
integruotas ekologiškesnes ir modernesnes 
paneuropines transporto sistemas, 
pritaikytas žmonėms su negalia, naudingas 
visiems piliečiams ir visuomenei, saugant 
aplinką ir gamtinius išteklius, ir užsitikrinti 
bei toliau stiprinti pirmaujančias pozicijas, 
Europos pramonės iškovotas pasaulio 
rinkoje. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinių transporto paslaugų prieinamumas žmonėms su negalia yra daugelio valstybių
narių transporto politikos dėmesio centre. Europos mokslinių tyrimų ir plėtros iniciatyvos 
gali paremti šios srities projektų kūrimą ir pateikti lyginamuosius duomenis, pavyzdžiui, 
išlaidų–naudos tyrimų, susijusių su transporto prieinamumu, apimančių platesnes socialines 
sritis ir patobulintus ir naujoviškus transporto konstrukcijų sprendimus.
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 143
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ poskyrio 

„Loginis pagrindimas“ 3 pastraipa 

Europos technologijų platformų sudarytose 
mokslinių tyrimų darbotvarkėse remiamas 
poreikis nustatyti naują „transporto sistemų“ 
perspektyvą, kurioje būtų atsižvelgiama į 
transporto priemonių, transporto tinklų ir 
transporto paslaugų, kurios gali būti 
išplėtotos tik Europos lygiu, tarpusavio 
sąveiką. Visose minėtose srityse MTTP 
išlaidos reikšmingai auga, o 
bendradarbiavimo veikla ES lygiu yra 
nepaprastai svarbi sutelkiant pakankamą 
kiekį įvairių MTTP tiekėjų, galinčių 
rentabiliai spręsti didelius ir 
daugiadisciplininius uždavinius, taip pat 
spręsti politinius, techninius ir socialinius 
ekonominius uždavinius, susijusius su 
ateities švaria ir saugia transporto priemone, 
tarpusavio sąveika ir intermodalumu, ypač 
atkreipiant dėmesį į geležinkelio transportą, 
prieinamumą, saugą, pajėgumus, saugumą ir 
poveikį aplinkai išsiplėtusioje Sąjungoje. 
Taip pat, įgyvendinant Europos politiką, 
nepaprastai svarbu kurti sistemą „Galileo“ ir 
jos taikymus palaikančias technologijas.

Europos technologijų platformų sudarytose 
mokslinių tyrimų darbotvarkėse remiamas 
poreikis nustatyti naują „transporto sistemų“ 
perspektyvą, kurioje būtų atsižvelgiama į 
transporto priemonių, transporto tinklų ir 
transporto paslaugų, kurios gali būti 
išplėtotos tik Europos lygiu, tarpusavio 
sąveiką. Visose minėtose srityse MTTP 
išlaidos reikšmingai auga, o 
bendradarbiavimo veikla ES lygiu yra 
nepaprastai svarbi sutelkiant pakankamą 
kiekį įvairių MTTP tiekėjų, galinčių 
rentabiliai spręsti didelius ir 
daugiadisciplininius uždavinius, taip pat 
spręsti politinius, techninius ir socialinius 
ekonominius uždavinius, susijusius su 
ateities švaria ir saugia transporto priemone, 
tarpusavio sąveika ir intermodalumu 
(įskaitant transporto priemonių, 
infrastruktūrų ir informacijos 
prieinamumą žmonėms su negalia), ypač 
atkreipiant dėmesį į kelių ir geležinkelio 
transportą, prieinamumą, saugą, pajėgumus, 
saugumą ir poveikį aplinkai išsiplėtusioje 
Sąjungoje. Mokslinių tyrimų finansavimas 
turės būti skirtas rengti naujus ir 
patobulintus sprendimus, susijusius su 
transporto infastruktūra ir transporto 
priemonėmis, visiškai pritaikytomis 
žmonėms su negalia, taip pat naudingomis 
pagyvenusiems žmonėms ir bendrai 
transporto naudotojams. Taip pat, 
įgyvendinant Europos politiką, nepaprastai 
svarbu kurti sistemą „Galileo“ ir jos 
taikymus palaikančias technologijas. 

Or. en
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Pagrindimas

Kelių transportas vis dar užima didžiąją viso transporto dalį, todėl neturėtų būti jo 
nepaisoma, ypač jo viešojo transporto sektoriaus. Pagrindinių transporto paslaugų 
prieinamumas žmonėms su negalia yra daugelio valstybių narių transporto politikos dėmesio 
centre. Europos mokslinių tyrimų ir plėtros iniciatyvos gali paremti šios srities projektų 
kūrimą ir pateikti lyginamuosius duomenis, pavyzdžiui, išlaidų–naudos tyrimų, susijusių su 
transporto prieinamumu, apimančių platesnes socialines sritis ir patobulintus ir naujoviškus 
transporto konstrukcijų sprendimus.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 144
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ poskyrio 

„Veikla“ paantraštės „Aeronautika ir oro transportas“ 3 įtrauka

- Vartotojų pasitenkinimo ir saugos 
užtikrinimas: keleivių komforto gerinimas, 
naujoviškos paslaugos skrydžio metu ir 
veiksmingesnis keleivių aptarnavimas; visų 
oro transporto saugo aspektų gerinimas; 
platesnis orlaivių pasirinkimas nuo plataus 
korpuso iki mažų dydžių transporto 
priemonių.

– Vartotojų pasitenkinimo ir saugos 
užtikrinimas: keleivių komforto gerinimas, 
naujoviškos paslaugos skrydžio metu ir 
veiksmingesnis keleivių aptarnavimas 
visiems keleiviams, įskaitant žmones su 
negalia; visų oro transporto saugos aspektų 
gerinimas; platesnis orlaivių pasirinkimas 
nuo plataus korpuso iki mažų dydžių 
transporto priemonių, taip pat užtikrinimas, 
kad tobulesnės konstrukcijos, siekiant 
pritaikyti orlaivius žmonėms su negalia, 
būtų kuriamos konsultuojantis su žmonių 
su negalia organizacijų atstovais. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinių transporto paslaugų prieinamumas žmonėms su negalia yra daugelio valstybių 
narių transporto politikos dėmesio centre. Europos mokslinių tyrimų ir plėtros iniciatyvos 
gali paremti šios srities projektų kūrimą ir pateikti lyginamuosius duomenis, pavyzdžiui, 
išlaidų–naudos tyrimų, susijusių su transporto prieinamumu, apimančių platesnes socialines 
sritis ir patobulintus ir naujoviškus transporto konstrukcijų sprendimus.
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 145
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ poskyrio 

„Veikla“ paantraštės „Aeronautika ir oro transportas“ 6 įtrauka

- Ateities oro transporto kūrimas: ilgalaikių 
aviacijos uždavinių sprendimas taikant 
radikalesnius, ekologiškai našius ir 
naujoviškus technologijų derinius, kurie 
leistų oro transporto srityje padaryti 
reikšmingą pažangą.

- Ateities oro transporto kūrimas: ilgalaikių 
aviacijos uždavinių sprendimas taikant 
radikalesnius, ekologiškai našius ir 
naujoviškus technologijų derinius, taip pat ir 
pritaikytus žmonėms su negalia, kurie leistų 
oro transporto srityje padaryti reikšmingą 
pažangą. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinių transporto paslaugų prieinamumas žmonėms su negalia yra daugelio valstybių 
narių transporto politikos dėmesio centre. Europos mokslinių tyrimų ir plėtros iniciatyvos 
gali paremti šios srities projektų kūrimą ir pateikti lyginamuosius duomenis, pavyzdžiui, 
išlaidų–naudos tyrimų, susijusių su transporto prieinamumu, apimančių platesnes socialines 
sritis ir patobulintus ir naujoviškus transporto konstrukcijų sprendimus.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 146
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ poskyrio 

„Veikla“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkelių, kelių ir vandens kelių 
transportas)“ 3 įtrauka

- Tvaraus mobilumo miestuose užtikrinimas:
naujoviškos organizacinės schemos, 
įskaitant švarias ir saugias transporto 
priemones, ir neteršiančios transporto 
priemonės, naujos viešojo transporto rūšys ir 
privataus transporto racionalizacija, ryšių 
infrastruktūra, integruotas miestų 
planavimas ir transportas.

- Tvaraus mobilumo miestuose užtikrinimas:
naujoviškos organizacinės schemos, 
įskaitant švarias ir saugias transporto 
priemones, ir neteršiančios transporto 
priemonės, patobulinti ir pažangūs 
sprendimai dėl transporto priemonių ir 
infrastruktūrų pritaikymo žmonėms su 
negalia, naujos viešojo transporto rūšys ir 



AM\587815LT.doc 61/77 PE 364.923v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

privataus transporto racionalizacija, ryšių 
infrastruktūra, integruotas miestų 
planavimas ir transportas.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinių transporto paslaugų prieinamumas žmonėms su negalia yra daugelio valstybių 
narių transporto politikos dėmesio centre. Europos mokslinių tyrimų ir plėtros iniciatyvos 
gali paremti šios srities projektų kūrimą ir pateikti lyginamuosius duomenis, pavyzdžiui, 
išlaidų–naudos tyrimų, susijusių su transporto prieinamumu, apimančių platesnes socialines 
sritis ir patobulintus ir naujoviškus transporto konstrukcijų sprendimus.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 147
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ poskyrio 

„Veikla“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkelių, kelių ir vandens kelių 
transportas)“ 4 įtrauka

- Saugos ir saugumo gerinimas: kaip 
sudėtinė transporto sistemos dalis, 
vairuotojų, keleivių, ekipažų, dviratininkų ir 
keleivių saugos ir saugumo transporto 
operacijų metu, projektuojant transporto 
priemones, laivus ir visą transporto sistemą, 
gerinimas.

- Saugos ir saugumo gerinimas: kaip 
sudėtinė transporto sistemos dalis, 
vairuotojų, keleivių, ekipažų, dviratininkų ir 
keleivių saugos ir saugumo transporto 
operacijų metu gerinimas, projektuojant ir 
eksploatuojant transporto priemones, laivus 
ir visą transporto sistemą, įskaitant 
atitinkamų naudotojų ir trečiųjų šalių 
mokymus.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant mokslinius tyrimus sausumos transporto sityje, turi būti įtraukiami ir mokymai bei 
aptarnavimo sistema. Net ir geriausiai parengtai sistemai, siekiant ją veiksmingai naudoti, 
reikalingi mokymai ir aptarnavimo sistema. Ypač sauga ir saugumas yra glaudžiai susiję su 
mokymais, todėl jų neturėtų būti nepaisoma. 
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

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

mokslai“ poskyrio „Veikla“ paantraštė „Pagrindinės visuomenės tendencijos ir jų pasekmės“

∙ Pagrindinės visuomenės tendencijos ir jų 
pasekmės: pvz., demografiniai pokyčiai, 
įskaitant senėjimą ir migraciją; gyvenimo 
būdas, darbas, šeimos, lyčių klausimai, 
sveikata ir gyvenimo kokybė; 
nusikalstamumas; verslo visuomenėje ir 
gyventojų įvairovės vaidmuo, kultūrinės 
sąveikos ir klausimai, susiję su pagrindinių 
teisių apsauga ir kova prieš rasizmą ir 
nepakantumą.

∙ Pagrindinės visuomenės tendencijos ir jų 
pasekmės: pvz., demografiniai pokyčiai, 
įskaitant senėjimą ir migraciją; gyvenimo 
būdas, darbas, šeimos, lyčių klausimai, 
sveikata ir gyvenimo kokybė; 
nusikalstamumas; žmonių su negalia 
padėtis ir gyvenimo kokybė, visų pirma 
padėtis žmonių su negalia, turinčių 
kompleksinių poreikių, ir žmonių su 
negalia, gyvenančių Europos gydymo 
įstaigose, ir nepriklausomo gyvenimo 
schemų, apimančių Europą, statusas;
verslo visuomenėje ir gyventojų įvairovės 
vaidmuo, kultūrinės sąveikos ir klausimai, 
susiję su pagrindinių teisių apsauga ir kova 
prieš rasizmą, nepakantumą ir visas 
diskriminacijos formas.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie iniciatyvas dėl gyvenimo kokybės, svarbus finansavimas, kuris sudarytų 
galimybes visapusiškai ir nuodugniai ištirti žmonių su negalia, gyvenančių Europos gydymo 
įstaigose, padėtį. Parengtinis tyrimas, kurį pradėjo Komisijos finansuojama iniciatyva, 
parodė, kad dabar turima tik nedaug informacijos apie gyvenamąsias gydymo įstaigas ir 
paslaugas Europoje. Projekto galutinėje ataskaitoje teigiama, kad šioje srityje būtini tolesni 
tyrimai ir kad į šį klausimą turėtų būti atkreiptas dėmesys Europos Sąjungos būsimuose 
mokslinių tyrimų pagrinduose.  

Be to, reikia žymiai daugiau mokslinių tyrimų, kad būtų gauti lyginamieji duomenys apie 
asmeninę pagalbą žmonėms su negalia, tiesioginių išmokų sistemas ir nevalstybinius 
gyvenamuosius centrus žmonėms su negalia skirtingose ES valstybėse narėse ir 
prisijungiančiose šalyse. Šie moksliniai tyrimai taip pat reikalingi siekiant įvertinti, kaip 
žmonės su negalia ir jų šeimos gali pasinaudoti pasirinkimo laisve dėl savarankiško gyvenimo 
ir galimybių gauti asmeninę paramą vietoj paramos, teikiamos pagal slaugos namų sistemą.
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 149
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 9a skirsnis (naujas) „Platformos, skirtos keitimuisi 

informacija tarp kūrėjų ir pramonės, sukūrimas“

9a. Platformos, skirtos keitimuisi 
informacija tarp kūrėjų ir pramonės, 
sukūrimas

Tikslas:
„Tiltų“ tarp mokslinių tyrimų ir pramonės 
sukūrimas 
Loginis pagrindas:
Dažnas reiškinys ES – nebaigtos diegti
Europos tyrėjų arba verslininkų pateiktos 
naujovės. Dėl struktūrinių, finansinių arba 
kitų priežasčių kūrėjams stinga išteklių jų 
koncepcijoms toliau kurti. Tuo būdu 
nepateisinamai eikvojami ištekliai, kadangi 
daugeliu atvejų jie nežino, į ką turėtų 
kreiptis, kad perduotų savo tyrimus ūkio 
subjektui, kuris galėtų juos įtraukti į 
platesnius tyrimus arba pritaikyti 
praktiniam pramoniniam naudojimui. ES 
turi sukurti „tiltus“, jungiančius kūrėjus su 
pramone.
Veikla:
- bendros Europos pasiūlymų ir 
pageidavimų bazės sukūrimas
- šios „tilto“ kūrimo priemonės 
administravimas ir priežiūra 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 150
I priedo II dalies „Idėjos“ poskyrio „Veikla“ 2 pastraipa

ES nežinomų sričių mokslinių tyrimų veiklą ES nežinomų sričių mokslinių tyrimų veiklą 
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įgyvendins Europos mokslinių tyrimų taryba 
(EMTT), sudaryta iš mokslo tarybos, 
padedama tam tikslui skirtų įgyvendinimo 
struktūrų.

įgyvendins Europos mokslinių tyrimų taryba 
(EMTT), sudaryta iš mokslo tarybos, 
įsteigtos pagal Sutarties 171 straipsnį. 

Or. pt

Pagrindimas

EMTT turėtų būti įsteigta remiantis Sutarties 171 straipsniu; tai – vienintelis teisinis 
pagrindas, kuris galėtų užtikrinti, kad ji būtų moksliniu požiūriu savarankiška ir 
nepriklausoma. Komisijos pasiūlymas sukurti EMTT vykdomąją struktūrą yra biurokratinis ir 
nepadėtų skatinti Europos mokslo politikos.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 151
I priedo II dalies „Idėjos“ poskyrio „Veikla“ 4 pastraipa

Skirtinė įgyvendinimo struktūra bus 
atsakinga už visus įgyvendinimo ir 
programos vykdymo klausimus, kaip 
numatyta metinėje darbo programoje. Visų 
pirma, ji įgyvendins to paties lygio mokslo 
darbuotojų atliekamo vertinimo ir atrankos 
procesą, vadovaudamasi mokslo tarybos 
nustatytais principais, ir užtikrins finansinį 
ir mokslinį subsidijų valdymą.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 152
I priedo III dalies „Žmonės“ poskyrio „Veikla“ 2 įtrauka 

• Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros 
plėtra, palengvinant patyrusių mokslo 
darbuotojų karjeros plėtrą. Siekiant 
papildyti įgūdžius ir kompetenciją ar įgyti 
naujų arba padidinti tarpdisciplininį ar 

• Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros 
plėtra, palengvinant patyrusių mokslo 
darbuotojų karjeros plėtrą. Siekiant 
papildyti įgūdžius ir kompetenciją ar įgyti 
naujų arba padidinti tarpdisciplininį ar 
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daugiadisplinininį ir (arba) tarpsektorinį 
mobilumą, numatoma remti mokslo 
darbuotojus, turinčius papildomos 
kompetencijos ir įgūdžių poreikį, kad jie 
galėtų po pertraukos vėl imtis mokslo 
tiriamosios veiklos, ir kad mokslo 
darbuotojai, įgavę patirties užsienyje, būtų 
(vėl) įdarbinami pastovesnėse mokslinių 
tyrimų darbo vietose Europoje, taip pat ir 
savo kilmės šalyje. Ši politika bus 
įgyvendinama pasitelkus individualias 
stipendijas, skiriamas tiesiogiai Bendrijos 
lygiu, ir bendrą regioninių, nacionalinių 
ar tarptautinių programų finansavimą.

daugiadisplinininį ir (arba) tarpsektorinį 
mobilumą, numatoma remti mokslo 
darbuotojus, turinčius papildomos 
kompetencijos ir įgūdžių poreikį, kad jie 
galėtų po pertraukos vėl imtis mokslo 
tiriamosios veiklos, ir kad mokslo 
darbuotojai, įgavę patirties užsienyje, būtų 
(vėl) įdarbinami pastovesnėse mokslinių 
tyrimų darbo vietose Europoje, taip pat ir 
savo kilmės šalyje. Ši politika bus 
įgyvendinama pasitelkus individualias 
stipendijas, skiriamas tiesiogiai Bendrijos 
lygiu. 

Or. pt

Pagrindimas

Pagrindų programa neturėtų būti naudojama tam, kad būtų teikiama parama projektams, 
kurie jau yra finansuojami atskirų valstybių narių. Finansavimo apimtys pirmiausia turėtų 
būti didinamos didinant Bendrijos subsidijas. 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 153
I priedo III dalies „Žmonės“ poskyrio „Veikla“ 5 įtrauka

• Speciali veikla tikros Europos darbo 
rinkos mokslo darbuotojams sukūrimui 
paremti, pašalinant kliūtis mobilumui ir 
pagerinant mokslo darbuotojų karjeros 
perspektyvas Europoje. Be to, bus įsteigti 
apdovanojimai už visuomenės 
informuotumo apie veiklą pagal Marijos 
Curie programą ir šios veiklos tikslus 
didinimą. 

• Speciali veikla tikros Europos darbo 
rinkos mokslo darbuotojams sukūrimui 
paremti, pašalinant kliūtis mobilumui ir 
pagerinant mokslo darbuotojų karjeros 
perspektyvas Europoje. Universitetų, 
mokslinių tyrimų centrų ir verslo 
įmonių, sukuriančių naujas 
moksliniams tyrimams skirtas darbo 
vietas, skatinimas. Ypatingas dėmesys 
moterų mokslininkių poreikiams ir 
socialinė parama, jei šeimos gyvenimas 
derinamas su moksline karjera. Be to, 
bus įsteigti apdovanojimai už visuomenės 
informuotumo apie veiklą pagal Marijos 
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Curie programą ir šios veiklos tikslus 
didinimą.

Or. es

Pagrindimas

Daugeliu atvejų moterų mokslininkių patiriami sunkumai kyla dėl darbo ir šeimos derinimo.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 154
I priedo IV dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“ poskyrio „Veikla“ 

paantraštės „Parama esamai mokslinių tyrimų infrastruktūrai“ 3 įtrauka

- tirti elektroninę infrastruktūrą skatinant 
tolesnę aukšto pralaidumo ir gerų parametrų 
ryšių ir energetinių tinklų plėtrą ir raidą bei 
stiprinant Europos aukščiausios klasės 
skaičiavimo įrangos pajėgumus, taip pat 
raginant vartotojus priimti tokią 
infrastruktūrą, didinant jos visuotinę svarbą 
ir pasitikėjimą ja, pasinaudojant 
infrastruktūros GEANT ir Grid pasiekimais.

– tirti elektroninę infrastruktūrą skatinant 
tolesnę aukšto pralaidumo ir gerų parametrų 
ryšių ir energetinių tinklų plėtrą ir raidą bei 
stiprinant Europos aukščiausios klasės 
skaičiavimo įrangos pajėgumus, taip pat 
raginant vartotojus priimti tokią 
infrastruktūrą, didinant jos visuotinę svarbą 
ir pasitikėjimą ja, pasinaudojant 
infrastruktūros GEANT ir Grid pasiekimais. 

Geros praktikos skatinimas įtraukiant 
vartotojus į mokslinių tyrimų ir plėtros 
projektus. 

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš ankstesniųjų ES mokslinių tyrimų programų trūkumų buvo nedidelis vartotojų 
dalyvavimas atrenkant, įgyvendinant ir vertinant projektus. Pastaraisiais metais vartotojų 
įtraukimo principas tapo realybe ir pripažintas mokslinių tyrimų ir plėtros požiūriu; šis 
teigiamas mąstymo poslinkis atsispindi naujojoje pagrindų programoje. Siekiant mokslinių 
tyrimų ir plėtros rezultatus veiksmingai pritaikyti praktikoje, reikia pripažinti, kad vartotojus 
įtraukti yra būtina. Vartotojai su negalia geriausiai žino, kokie yra jų poreikiai ir kaip 
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užtikrinti, kad naujovės, susijusios su produktų ir paslaugų plėtra, praktikoje būtų geriausiai 
pritaikytos žmonių su negalia poreikiams. 

Vartotojų dalyvavimo principas turi būti esminis kriterijus finansuojant projektus pagal 
Septintąją mokslinių tyrimų ir plėtros pagrindų programą. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese ir Vittorio Prodi

Pakeitimas 155
I priedo IV dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslas visuomenėje“ poskyrio „Loginis 

pagrindimas“

Mokslas ir technologijos turi vis didesnės 
įtakos mūsų kasdieniniam gyvenimui. 
Tačiau socialinių ir kultūrinių veiksnių 
veikiami socialinės veiklos, mokslo ir 
technologijų produktai lieka nutolę nuo 
didžiosios visuomenės dalies ir politinius 
sprendimus priimančių asmenų kasdieninių 
rūpesčių ir toliau yra nesusipratimų, 
nepagrįstų vilčių ir baimių objektas. 
Ginčijamus klausimus, susijusius su 
naujomis technologijomis, visuomenė turi 
nagrinėti remdamasi gerai pagrįstais 
argumentais, leidžiančiais tinkamai 
pasirinkti ir nuspręsti. 

Mokslas ir technologijos turi vis didesnės 
įtakos mūsų kasdieniniam gyvenimui. 
Tačiau socialinių ir kultūrinių veiksnių 
veikiami socialinės veiklos, mokslo ir 
technologijų produktai lieka nutolę nuo 
didžiosios visuomenės dalies ir politinius 
sprendimus priimančių asmenų kasdieninių 
rūpesčių ir toliau yra nesusipratimų, 
nepagrįstų vilčių ir baimių objektas. 
Ginčijamus klausimus, susijusius su 
naujomis technologijomis, visuomenė turi 
nagrinėti remdamasi gerai pagrįstais 
argumentais, leidžiančiais tinkamai 
pasirinkti ir nuspręsti. 

Europos mokslinių tyrimų politika bus 
sėkminga tik tada, kai Europos ir valstybių 
narių visuomenė bus įsitikinusi, kad 
laikomasi jos interesų ir teisėtų etikos 
normų.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas sudaro įspūdį, kad didžiausia problema yra įtikinti visuomenės 
nuomonę. Kita vertus, labai svarbu, kad mokslininkai įsigilintų į visuomenės rūpesčius ir 
laikytųsi atitinkamų normų.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese ir Vittorio Prodi

Pakeitimas 156
I priedo IV dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslas visuomenėje“ poskyrio „Veikla“ nauja 

įtrauka

• Platesniam mokslo darbuotojų ir 
plačiosios visuomenės, įskaitant 
organizuotą pilietinę visuomenę, 
įtraukimui į su mokslu susijusius 
klausimus, siekiant numatyti ir išsiaiškinti 
politinius ir visuomeninius klausimus, taip 
pat etinius klausimus.

• Platesniam mokslo darbuotojų ir 
plačiosios visuomenės, įskaitant 
organizuotą pilietinę visuomenę, 
įtraukimui į su mokslu susijusius 
klausimus, siekiant numatyti ir išsiaiškinti 
politinius ir visuomeninius klausimus, taip 
pat etinius klausimus. 

• Kritiškas mokslinių tyrimų veiklos 
apmąstymas, siekiant nustatyti orientyrus 
etiškai pagrįstiems moksliniams tyrimams, 
kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
pagrindines teises. 

Or. en

Pagrindimas

Programos dalyje apie mokslą ir visuomenę turi būti pateikta griežtesnė nuoroda į etines 
ribas.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 157
I priedo IV dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslas visuomenėje“ poskyrio „Veikla“ nauja 

įtrauka

• Lyčių tyrimams, įskaitant lyčių klausimo 
integravimą į visas mokslinių tyrimų sritis ir 
moterų vaidmenį mokslo tyrimuose.

• Lyčių tyrimams, įskaitant lyčių klausimo 
integravimą į visas mokslinių tyrimų sritis ir 
moterų vaidmenį mokslo tyrimuose. 

• Moksliniams tyrimams dėl visų 
diskriminacijos formų, įskaitant dėl 
priežasčių, apibrėžtų EB sutarties 13 
straipsnyje, diskriminuojamų grupių 
klausimo integravimą į visas mokslinių 



AM\587815LT.doc 69/77 PE 364.923v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

tyrimų sritis. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad konkrečios tyrimų ir plėtros (R&D) iniciatyvos negalios srityje gali 
sudaryti sąlygas žmonių su negalia socialinei integracijai, ypač svarbu imtis konkrečių 
veiksmų kovos su negalia srityje.  
Be to, turint omenyje susijusių su negalia problemų kompleksiškumą, reikia, kad žmonių su 
negalia poreikiai atsispindėtų visose atitinkamose programos srityse. Negalių įvairovė turėtų 
būti vienodai pripažinta ir suprasta, remiantis tyrimų ir plėtros iniciatyvų rezultatais.
Svarbu ir būtina, kad Europos Komisijos parama mokslinių tyrimų projektams būtų susieta su 
ES politikos tikslais didinti Europos mokslinių tyrimų potencialą ir pridėtinę vertę. Žmonėms 
su negalia ypač svarbios šios ES politikos sritys: informacijos ir ryšių technologijų, švietimo 
ir mokymo, transporto, užimtumo ir socialinių reikalų. 
Be to, svarbu, kad moksliniai tyrimai neapsiribotų grynai verslo interesais ir būtų skirti 
tyrimų spragoms socialinėje srityje užpildyti, kartu atsižvelgiant į vartotojų poreikius 
(įskaitant žmonių su negalia reikmes). 

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 158
I priedo IV dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Tarptautinė bendradarbiavimo veikla“ 3 pastraipos 

3 įtrauka

- besivystančias šalis, sutelkiant dėmesį į jų 
konkrečius poreikius; 

- besivystančias šalis, sutelkiant dėmesį į jų 
konkrečius poreikius, pavyzdžiui, 
pagrindines ir užleistas ligas; 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinės ir užleistos ligos daro didelę žalą visuomenės sveikatai besivystančiose šalyse. 
Įveikti šias ligas yra svarbi kovos su skurdu pasaulyje dalis.

Pakeitimą pateikė Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt ir Peter 
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Liese

Pakeitimas 159
I priedo IV dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Nebranduolinė jungtinio tyrimų centro veikla“ 
poskyrio „Veikla“ paantraštės „Solidarumas ir atsakingas išteklių valdymas“ 4a įtrauka 

(nauja)

- Skatinti ir stiprinti alternatyvių bandymų 
strategijų, visų pirma metodų nenaudojant 
gyvūnų plėtrą ir įteisinimą visose svarbiose 
mokslinių tyrimų srityse (saugumo 
įvertinimas, vakcinų tikrinimas, sveikatos ir 
biomedicininiai moksliniai tyrimai, kt.).

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Protokolo dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės, Tarybos direktyvos 86/609/EEB 23 
straipsnio, Bendrijos šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos 7.2 straipsnio a ir b punktų, 
iš dalies pakeistos Kosmetikos direktyvos (76/768/EEB) nuostatas ir į pasiūlyto ES 
reglamento dėl cheminių medžiagų tikslą propaguoti bandymus nenaudojant gyvūnų, ypač 
svarbu, kad būtų aiškiai apibrėžtas tikslas dėl skatinimo ir plėtimo mokslinių tyrimų, skirtų 
alternatyviems bandymų metodams (visų pirma nenaudojant gyvūnų) sukurti.

Pakeitimą pateikė Peter Liese, Johannes Blokland ir Vittorio Prodi

Pakeitimas 160
I priedo pabaiga (nauja) 

1. Etikos požiūriu jautrių mokslinių tyrimų 
projektų atveju dalyviai, prieš pradėdami 
įgyvendinti savo projektus, gauna 
nacionalinių arba vietos etikos komisijų 
pritarimą arba sutikimą. Be to, Komisija 
sistemingai tikrina tokius projektus. 
Ypatingomis aplinkybėmis projekto etinė 
patikra gali būti atliekama jį įgyvendinant. 
2. Pagal šią programą nefinansuojamos 
šios mokslinių tyrimų sritys:
- žmogaus embrionų klonavimo metodai; 
- įsikišimas į žmogaus embrionų vystymąsi; 
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- moksliniai tyrimai, tiesiogiai ar 
netiesiogiai sukeliantys žmogaus embrionų 
žūtį.
Embrionų kamieninių ląstelių mokslinių 
tyrimų srityje turės būti naudojamasi NIH 
patirtimi ir galės būti aliekami tik embrionų 
kamieninių ląstelių, susidariusių iki 2001 
m. rugpjūčio, moksliniai tyrimai. 

Or. en

Pagrindimas

Paskutinė ataskaita dėl prekybos žmogaus kiaušialąstėmis ir Pietų Korėjos mokslininko 
Hwang Woo-suk, Pasaulio kamieninių ląstelių centro pirmininko, atsistatydinimas rodo, kad 
moterų, kaip kiaušialąsčių donorių, išnaudojimo pavojus labai didelis. Šis pakeitimas 
patikslina pranešėjo pakeitimus ir pritaiko jį prie Komisijos teksto specialiose programose. 
Sritis, kurioms netaikomas finansavimas, būtina įtraukti į I priedo pabaigą, nes šios išimtys 
taikomos visai pagal Septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą vykdomai veiklai.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik ir Kathy Sinnott

Pakeitimas 161
I priedo pabaiga (nauja) 

1. Etikos požiūriu jautrių mokslinių tyrimų 
projektų atveju dalyviai, prieš pradėdami 
įgyvendinti savo projektus, gauna 
nacionalinių arba vietos etikos komisijų 
pritarimą arba sutikimą. Be to, Komisija 
sistemingai tikrina tokius projektus. 
Ypatingomis aplinkybėmis projekto etinė 
patikra gali būti atliekama jį įgyvendinant. 
2. Pagal šią programą nefinansuojamos 
šios mokslinių tyrimų sritys:
- žmogaus embrionų klonavimo metodai; 
- įsikišimas į žmogaus embrionų vystymąsi; 
- mokslinių tyrimų projektai, kurių metu 
sunaikinami žmogaus embrionai arba 
naudojamos žmogaus embrionų 
kamieninės ląstelės. 
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Or. en

Pagrindimas

Paskutinė ataskaita dėl prekybos žmogaus kiaušialąstėmis ir Pietų Korėjos mokslininko 
Hwang Woo-suk, Pasaulio kamieninių ląstelių centro pirmininko, atsistatydinimas rodo, kad 
moterų, kaip kiaušialąsčių donorių, išnaudojimo pavojus labai didelis. Šis pakeitimas 
patikslina pranešėjo pakeitimus ir pritaiko jį prie Komisijos teksto specialiose programose. 
Sritis, kurioms netaikomas finansavimas, būtina įtraukti į I priedo pabaigą, nes šios išimtys 
taikomos visai pagal Septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą vykdomai veiklai.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 162
II priedo „Preliminarus paskirstymas tarp programų“

(milijonais EURŲ) (milijonais EURŲ)

Bendradarbiavimas*,1 44432 Bendradarbiavimas*,1 47214
Sveikata 8317 Sveikata 9099
Maistas, žemės ūkis ir 
biotechnologijos

2455 Maistas, žemės ūkis ir 
biotechnologijos

2455

Informacijos ir ryšių 
technologijos

12670 Informacijos ir ryšių 
technologijos

11670

Nanomokslai, 
nanotechnologijos, medžiagos 
ir naujos gamybos 
technologijos

4832 Nanomokslai, 
nanotechnologijos, medžiagos 
ir naujos gamybos 
technologijos

4832

Energetika 2931 Energetika 3931
Aplinka (įskaitant klimato 
kaitą)

2535 Aplinka (įskaitant klimato
kaitą)

3535

Transportas (įskaitant 
aeronautiką)

5940 Transportas (įskaitant 
aeronautiką)

5940

Socialiniai ir ekonomikos 
mokslai bei humanitariniai 
mokslai

792 Socialiniai ir ekonomikos 
mokslai bei humanitariniai 
mokslai

792

  
1 * Šios eilutės skirtos finansuoti bendras technologijų iniciatyvas (įskaitant finansų planą ir t.t.) ir dalį 
koordinacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos.
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Saugumas ir erdvė 3960 Saugumas ir erdvė 3460
Idėjos 11862 Idėjos 10862
Žmonės 7129 Žmonės 7129
Pajėgumai 7486 Pajėgumai 7204
Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra*

3961 Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra*

3679

MVĮ skirti moksliniai tyrimai 1901 MVĮ skirti moksliniai tyrimai 1901
Žinių regionai 158 Žinių regionai 158

Mokslinių tyrimų potencialas 554 Mokslinių tyrimų potencialas 554
Mokslas visuomenėje 554 Mokslas visuomenėje 554

Tarptautinio bendradarbiavimo 
veikla

358 Tarptautinio bendradarbiavimo 
veikla

358

Nebranduolinė Jungtinio 
tyrimų centro veikla

1817 Nebranduolinė Jungtinio 
tyrimų centro veikla

1817

IŠ VISO 72726 IŠ VISO 72726

Or. de

Pagrindimas

Projekto autorius yra teisus, Septintojoje pagrindų programoje numatydamas didesnį 
finansavimą sveikatos, energetikos ir aplinkos sritims. 
Vis dėlto nėra prasmės siūlyti atitinkamai sumažinti Euratomo finansavimą, nes ši programa 
nėra bendro sprendimo objektas. Taigi siūloma, kad finansavimas pagal Septintąją pagrindų 
programą, kuri yra bendro sprendimo objektas, būtų perskirstytas visų pirma sveikatos, 
energetikos ir aplinkos sritims.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 163
II priedo „Preliminarus paskirstymas tarp programų“ skyrius „Bendradarbiavimas“

Preliminarus paskirstymas tarp programų 
yra šis (milijonais EUR):

Preliminarus paskirstymas tarp 
programų yra šis (milijonais EUR):
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Bendradarbiavimas*
1 44432 Bendradarbiavimas*

1 44432
Sveikata 8317 Sveikata ir maistas 11827,73
Maistas, žemės ūkis ir 
biotechnologijos 2455
Informacijos ir ryšių 
technologijos

12670 Pažangios technologijos 8332,73

Nanomokslai, 
nanotechnologijos, 
medžiagos ir naujos 
gamybos technologijos

4832

Energetika 2931 Energetika ir transportas 
(įskaitant aeronautiką)

11563,4

Aplinka (įskaitant klimato 
kaitą)

2535 Aplinka (įskaitant klimato 
kaitą), žemės ūkis ir 
žuvininkystė

6045,73

Transportas (įskaitant 
aeronautiką)

5940

Socialiniai ir 
ekonomikos mokslai 
bei humanitariniai 
mokslai

792

Saugumas ir erdvė 3960 Saugumas ir erdvė 6652,4

Or. nl

Pagrindimas

Skyrius „Bendradarbiavimas“ padalytas į 5 dalis. Pirminės sumos, skirtos IRT (12670) ir 
socialiniams mokslams (2534), paskirstytos visoms 5 dalims. Pirminė „Maistas, žemės ūkis ir 
biotechnologijos“ dalies suma padalyta iš trijų ir paskirstyta 3 naujoms dalims. Pirminės 
„Transporto“ ir „Energetikos“ dalių sumos sudėtos.

„Sveikata ir maistas“: 11827,73 = pirminė suma „Sveikata“ 8317 + „Maistas“ 818,33 
(trečdalis pirminės „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ dalies sumos 2455) + 158,4 
(penktadalis pirminės „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai mokslai“ dalies 
sumos) + 2534 (penktadalis pirminės IRT dalies sumos 12670).
„Pažangios technologijos“: 8332,73 = pirminė suma „Nanomokslai...“ 4832 + 818,33 + 

  
1 Šios eilutės skirtos finansuoti bendras technologijų iniciatyvas (įskaitant finansų planą ir t.t.) ir dalį 
koordinacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos.
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158,4 + 2534 (žr. pirmiau pateiktą išaiškinimą).
„Energetika ir transportas“: 11563,4 = „Energetika“ 2931 + 818,33 +2534 + 
„Transportas“ 5940.
„Aplinka, žemės ūkis ir žuvininkystė“: 6045,73 = pirminė suma „Aplinka“ 2535 + „Žemės 
ūkis“ 818,33 + 158,4 +2534. 
„Saugumas ir erdvė“: 6652,4 = pirminė suma 3960 + 158,4 + 2534.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 164
II priedo „Preliminarus paskirstymas tarp programų“ skyrius „Pajėgumai“

Pajėgumai

Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra*

MVĮ skirti moksliniai 
tyrimai

Žinių regionai

Mokslinių tyrimų 
potencialas
Mokslas visuomenėje
Tarptautinio 
bendradarbiavimo veikla

7486

3961

1901

158
554

554

358

Pajėgumai

Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra*

MVĮ skirti moksliniai 
tyrimai

Žinių regionai
Mokslinių tyrimų 
potencialas
Mokslas visuomenėje

Tarptautinio 
bendradarbiavimo veikla

7486

3461

2901
158

554

554

358

Or. pt

Pagrindimas

Biudžeto tikslas yra suteikti didesnes galimybes Europos mokslininkams naudotis esamomis 
infrastruktūromis ir žymiai paskatinti MVĮ dalyvavimą.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 165
III priedo skyriaus „Finansavimo schemos“ 5 skirsnis „Parama mokslo darbuotojų 
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mokymui(si) ir karjeros plėtrai“

Parama mokslo darbuotojų mokymui(si) ir 
karjeros plėtrai, iš esmės teikiama 
įgyvendinti Marie Curie veiklą.

Parama visose programose, projektuose ir 
iniciatyvose, taip pat Marie Curie programos 
veikloje dalyvaujančių mokslo darbuotojų 
mokymui(si) ir karjeros plėtrai. Skatinimas 
sąlygų, skirtų palengvinti moterims pradėti 
ir tęsti mokslinių tyrimų karjerą. 

Or. es

Pagrindimas

Siekiant tikros integracijos, reikia įgyvendinti plataus masto politikos uždavinius ir remti 
atitinkamos infrastruktūros, pavyzdžiui, vaikų darželių ir pagalbinio transporto vystymą. 

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 166
III priedo skyriaus „Patvirtinta finansinė atskaitomybė“ 5 skirsnio „Bruožai ir tikslai“ 5.3 

papunkčio paantraštės „Bendradarbiavimas“ 1 punktas „Sveikata“

1. Sveikata: 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 
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.

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

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu kaip Septintosios pagrindų programos tikslus nurodyti fizinės ir psichikos sveikatos 
gerinimą. Užleistoms ligoms reikėtų skirti ypatingą dėmesį, kadangi jos nepatenka į vaistų 
pramonės interesų sritį, susijusią su atliekamais tyrimais ir plėtra. 


