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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 8
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, siekdama atremti svarbius iššūkius, 
su kuriais susidūrė Europos visuomenė, ir 
gerinti naujovių ir energijos išteklių ir 
demografinių pokyčių Europoje mokslinius 
tyrimus, Bendrija skatina visus su 
moksliniais tyrimais susijusius reikalingus 
veiksmus, visų pirma įtraukiant į savo 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
veiklą įmones, įskaitant pramonę, taip pat 
mažąsias ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), 
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mokslinių tyrimų centrus ir universitetus.

Or. en

Pagrindimas

Septintosios pagrindų programos pirmoje straipsnio dalyje turi būti įtrauktos nuorodos į 
pagrindinius iššūkius, kuriuos šiandienos Europa turi atremti. 

Pasiūlymą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 9
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 pažangos, 
įskaitant užimtumo augimą Europoje bei 
teritorinės sanglaudos pagrindą.

Or. pt

Pagrindimas

Pagal Lisabonos Europos Vadovų Tarybą.

Pasiūlymą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 10
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 
visų Europos regionų, įskaitant tuos, 
kuriems taikomi specifiniai suvaržymai, 
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. 
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laikotarpiu.

Or. pt

Pagrindimas

Programos veiksmingumas ir Europos mokslinių tyrimų erdvės vystymuisi būdingi mokslinių 
tyrimų poreikiai priklauso nuo visų veikėjų, įskaitant ir regioninius, paramos.  

Pasiūlymą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 11
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.

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; pagal 
Sutarties 299 straipsnio 2 dalį 
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. pt

Pagrindimas

Pagal Sutarties dėl labiausiai nutolusių regionų nuostatas (299 straipsnio 2 dalis).

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 12
17 konstatuojamoji dalis

17) Septintąja pagrindų programa yra 
papildoma valstybėse narėse atliekama 

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

veikla, taip pat kita Bendrijos veikla, kurios 
reikia strateginėms pastangoms įgyvendinti 
Lisabonos tikslus, visų pirma ja vykdant 
greta veiklos, susijusios su struktūriniais 
fondais, švietimu, mokymu, konkurencija ir 
inovacijomis, pramone, užimtumu ir aplinka.
Pagrindų programoje numatyti regionams 
skirti veiksmai yra tikra regionų vystymosi 
priemonė.  Šie veiksmai jokiu būdu 
nepakeis struktūrinių arba sanglaudos 
fondų, tačiau juos papildys. 

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu priminti, kaip yra svarbu, vystant Europos regionus, sujungti keletą Europos fondų. Il 
est important de rappeler l'importance de la conjugaison de plusieurs fonds européens pour 
le développement des régions européennes. 7-osios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
programos ir struktūrinių fondų finansavimas yra svarbus teritorijų dinamiškumo variklis, 
kuris turi būti skatinamas. 

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 13
18 konstatuojamoji dalis

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

18) Pagal šią Pagrindų programą remiama su 
inovacijomis ir MVĮ susijusi veikla turėtų 
papildyti veiklą, vykdomą pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų 
programą. Todėl reikia labiau saugoti 
intelektinę nuosavybę ir Europoje skatinti 
kovą su piratavimu ir padirbinėjimu, kurie 
smarkiai kenkia Europos MVĮ pajėgumui 
kurti naujoves. 

Or. fr

Pagrindimas

Manoma, kad kiekvienais metais Europoje dėl padirbinėjimo prarandama apie 100 000 darbo 
vietų.  Piratavimo ir padirbinėjimo poveikis MVĮ ir užimtumui yra neigiamas ir į jį reikia 
atsižvelgti.  Todėl geresnė intelektinės nuosavybės apsauga lestų MVĮ būti 
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konkurencingesnėms ir daugiau investuoti į naujoves. 

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 14
19 konstatuojamoji dalis

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

19) Atsižvelgiant į pagal Pagrindų programą 
plačiai remiamos veiklos padidėjusią apimtį, 
finansavimo poveikį nacionalinėms ir 
privačioms investicijoms, Bendrijos poreikį 
įveikti naujus mokslo ir technologijų 
keliamus uždavinius, Bendrijos 
intervencijomis atliekamą gyvybiškai svarbų 
vaidmenį siekiant suteikti Europos 
mokslinių tyrimų sistemai daugiau našumo 
ir veiksmingumo, dar ambicingesnės 
Septintosios pagrindų programos prisidėjimą 
prie Lisabonos strategijos atgaivinimo, yra 
susiduriama su neatidėliotinu poreikiu 
padvigubinti ES mokslinių tyrimų biudžetą.
Siekiant įgyvendinti pagrindų programos 
tikslus, yra būtinas ambicingas biudžetas, 
kuris leistų įgyvendinti siūlomus veiksmus, 
visų pirma priemones, stiprinančias 
regionų ir mokslinių tyrimų sritis.  Todėl 
viena kitą papildančios regionų ir 
mokslinių tyrimų politika galėtų skatinti 
regionų investicijas į mokslinius tyrimus ir 
prisidėtų prie suderinto Europos teritorijų 
vystimosi. 

Or. fr

Pagrindimas

7-tosios pagrindų programos veiksmai papildo kitas ES politikos sritis ir vaidina esminį 
vaidmenį regionų raidai.  Kai kurios priemonės, tokios kaip „Žinių regionai“ arba  veiksmai, 
skirti MVĮ ir 7-tosios pagrindų programos biudžeto mažinimui, gali sumažinti šioms politikos 
sritims skirtus asignavimus arba net juos visai panaikinti. 



PE 367.673v01-00 6/27 AM\594368LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pasiūlymą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 15
21 konstatuojamoji dalis

21) Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties 
163 straipsnį vykdytinos veiklos prisidedant 
prie žinių visuomenės ir ekonomikos 
Europoje kūrimo valstybės narės negali 
atlikti pakankamai gerai, o ją geriau 
įvykdytų Bendrija, Bendrija gali priimti 
priemones remdamasi Sutarties 5 straipsnyje 
apibrėžtu subsidiarumo principu. Pagal tame 
straipsnyje nurodytą proporcingumo 
principą ši Septintoji pagrindų programa 
neapima daugiau, nei yra būtina, kad būtų 
pasiekti tie tikslai.

21) Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties 
163 straipsnį vykdytinos veiklos prisidedant 
prie žinių visuomenės ir ekonomikos 
Europoje kūrimo valstybės narės negali 
atlikti pakankamai gerai, o ją geriau 
įvykdytų Bendrija, daugiau 
bendradarbiaudama su Europos regionais, 
Bendrija gali priimti priemones remdamasi 
Sutarties 5 straipsnyje apibrėžtu 
subsidiarumo principu. Pagal tame 
straipsnyje nurodytą proporcingumo 
principą ši Septintoji pagrindų programa 
neapima daugiau, nei yra būtina, kad būtų 
pasiekti tie tikslai.

Or. pt

Pagrindimas

Pagal 163 ir 5 straipsnius, siekiant stiprinti Programos veiksmingumą, būtina užtikrinti 
didesnę Europos regionų integraciją. 

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 16
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

24a) Taikant Septintąją pagrindų 
programą, reikia pasinaudoti struktūrinių 
fondų tarpusavio papildomumu, taikant 
valstybių narių finansavimo sistemas. 

Or. en

Pagrindimas

Su struktūrinių fondų moksliniais tyrimais ir naujovėmis, su Septintąja pagrindų programa ir 
Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programa susiję aspektai turi vieni kitus papildyti. 
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Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 17
24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

24b) Septintoji pagrindų programa turi 
užtikrinti sinergiją ir suderinamumą su ES 
iniciatyvomis dėl naujoviškų veiksmų 
(būsima Konkurencingumo ir naujovių 
pagrindų programa, PCI).  

Or. en

Pagrindimas

Su struktūrinių fondų moksliniais tyrimais ir naujovėmis, su Septintąja pagrindų programa ir 
Konkuerncingumo ir naujovių pagrindų programa susiję aspektai turi vieni kitus papildyti. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 18
2 straipsnio 1 dalis

1. Pagal Septintąją pagrindų programą yra 
remiama 2–5 dalyse nurodyta veikla. Šios 
veiklos tikslai ir pagrindinės kryptys yra 
nurodyti I priede.

1. Pagal Septintąją pagrindų programą yra 
remiama 2–5 dalyse nurodyta veikla. Šios 
veiklos tikslai ir pagrindinės kryptys yra 
nurodyti I priede. Atitinkama Septintosios 
pagrindų programos dalis bus skirta 
finansuoti veiksmams tuose Sąjungos 
regionuose, kurie dar nėra pasiekę 
Sąjungos suartėjimo lygmens. 

Or. pt

Pasiūlymą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 19
2 straipsnio 5 dalis

5. Pajėgumai: parama pagrindiniams 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumų aspektams: mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai; moksliniais tyrimais 

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

užsiimančioms regionų grupėms; mokslinių 
tyrimų grupių pajėgumų plėtojimui 
Bendrijos suartėjimo ir atokiausiuose 
regionuose pagal Sutarties 299 straipsnio 2 
dalį; mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ) skirtiems moksliniams tyrimams; su 
„mokslas visuomenėje“ tema susijusiems 
klausimams; tarptautinio bendradarbiavimo 
horizontaliajai veiklai.

Or. pt

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas dėl labiausiai  nutolusių regionų. 

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 20
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Pagrindų programos vertinimas ir 
pagrindinių tikslų tikrinimas turi vykti 
remiantis objektyvia statistika.  
Bendradarbiaudama su Eurostatu, 
Komisija renka  regionų ir nacionalinę 
statistiką ir ją platina institucijose, 
regionuose ir suinteresuotose valstybėse 
narėse.  

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi būti skatinamos naudotis konkurencingumui ir regioniniam užimtumui, 
moksliniams tyrimams ir naujovėms skirtu biudžetu. 

Pasiūlymą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 21
I priedo I dalies  Bendradarbiavimas 5 pastraipa

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

teminėms sritims priklausančias prioritetines 
mokslo sritis, išplėtotas centriniuose, 
atokiuose ir labai nutolusiuose regionuose,
– jūrų mokslus ir technologijas.

Or. pt

Pagrindimas

Šis pakeitimas patikslina geografinę programos svarbą. 

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 22
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. Be to, 
nacionalinės valdžios institucijos taip pat 
turės būti informuotos apie prašymus 
teikiančių organizacijų, kurių dalyvavimas 
yra užtikrintas jų teritorijoje, tapatybę, 
siekiant paraginti šias valdžios institucijas 
pritaikyti septintosios pagrindų programos, 
ypač pasidalinimo ekonominiais 
privalumais, suderinamumo su 
regioninėmis programomis principo 
laikymosi  ir geros su programa susijusios 
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praktikos mainų strategiją. 

Or. el

Pagrindimas

Taip pat reiktų skatinti regionų sąrašų sudarymą. 

Pasiūlymą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 23
I priedo I dalies  Bendradarbiavimas, Bendros technologijų iniciatyvos 2 dalies 1 eilutės 

pirma įtrauka

– dėl įsikišimo Europos mastu sukuriama 
pridėtinė vertė.

– dėl įsikišimo Europos ir regionų mastu
sukuriama pridėtinė vertė.

Or. pt

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas leis veiksmingiau įvertinti pridėtinę vertę, pagal Lisabonos strategiją  
siūlomą technologijų iniciatyvomis.  

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 24
I priedo Bendradarbiavimas, ne Bendrijos mokslinių tyrimų programų koordinavimas 2 dalies 

2 įtrauka

– suteikia papildomą ES finansinę paramą 
tiems dalyviams, kurie bendriems 
kvietimams teikti paraiškas pagal savo 
atitinkamas nacionalines ir regionines 
programas (ERA-NET PLUS) sukuria 
bendrą fondą.

– suteikia ES paramą, kuri prisideda prie 
kitų ES priemonių (pvz., struktūriniai 
fondai) tiems dalyviams, kurie bendriems 
kvietimams teikti paraiškas pagal savo 
atitinkamas nacionalines ir regionines 
programas (ERA-NET PLUS) sukuria 
bendrą fondą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi būti skatinamos naudotis konkurencingumui ir regioniniam užimtumui, 
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moksliniams tyrimams ir naujovėms skirtais biudžetais. 

Pasiūlymą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 25
I priedo I dalies Bendradarbiavimas, ne Bendrijos mokslinių tyrimų programų koordinavimas 

3 dalies ketvirta įtrauka

– Europos pridėtinė vertė; – Europos ir/arba regionų pridėtinė vertė;

Or. pt

Pagrindimas

Nustatant kriterijus, reikės atsižvelgti į pridėtinę vertę Europos ir regionų mastu. Tai padės 
sustiprinti teritorinę sanglaudą, remiantis Lisabonos strategija.

Pasiūlymą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 26
I priedo I dalies Bendradarbiavimas, ne Bendrijos mokslinių tyrimų programų koordinavimas 

3 dalies penkta įtrauka

– kritinis kiekis, atsižvelgiant į įtrauktų 
programų dydį ir skaičių, pagal jas atliekamą 
veiklą.

– kritinis kiekis, atsižvelgiant į įtrauktų 
programų ir (arba) regionų integracijos  
kiekį ir skaičių, pagal jas atliekamą veiklą.

Or. pt

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama sustiprinti teritorinę sanglaudą, remiantis Lisabonos strategija.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 27
I priedo TEMOS 1 skyrius: Sveikata, veikla, 3 punkto pirma įtrauka

– Klinikinių tyrimų rezultatų pritaikymas 
klinikinėje praktikoje. Suprasti klinikinių 
sprendimų priėmimo procesą ir tai, kaip 
klinikinių tyrimų rezultatus pritaikyti 
klinikinėje praktikoje, ypač atsižvelgiant į 

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

vaikų, moterų ir senyvo amžiaus žmonių 
specifiką; nuotolinių medicinos paslaugų 
teikimas geografiškai izoliuotiems ES 
gyventojams, visų pirma gyvenantiems 
salose ir kalnuose.

Or. el

Pagrindimas

Išskiriant gyventojų grupes, į kurių specifiką reikia ypač atsižvelgti, siekiant optimaliai teikti 
medicinos ir farmacijos paslaugas, galima įtraukti atokius ES regionus (visų pirma salas ir 
kalnus), siekiant palaikyti nuotolinių medicinos paslaugų teikimą izoliuotai gyvenantiems ES 
gyventojams.   

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 28
1 priedo TEMOS 1 skyrius: Sveikata, veikla, 3 punkto antra 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, geografinės 
izoliacijos, mobilumo ir migracijos bei darbo 
vietos pakeitimo) analizes.

Or. el

Pagrindimas

Tarp faktorių, susijusių su vienodomis sąlygomis gauti aukštos kokybės medicinos ir 
farmacijos paslaugas, taip pat su demografiniu senėjimu, mobilumu ir emigracija, taip pat 
reikia paminėti kai kurių ES regionų geografinę izoliaciją. 
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 29
1 priedo TEMOS 3 skyrius: Informacijos ir komunikacijos technologijos, Veikla, 3 punkto 1 

įtraukos trečia įtraukos dalis

– mobilumo srityje – sumanios IRT 
transportavimo sistemos ir transporto 
priemonės, leidžiančios saugiai, patogiai ir 
našiai vežti keleivius ir krovinius.

– mobilumo srityje – sumanios IRT 
transportavimo ir logistikos sistemos ir 
transporto priemonės, leidžiančios saugiai, 
patogiai ir našiai vežti keleivius ir krovinius.

Or. es

Pagrindimas

Būtina į transporto mobilumo gerinimą įtraukti logistikos modernizavimą. 

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 30 
I priedo TEMOS 7 skyrius: Transportas (įskaitant aeronautiką), Tikslai

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 ir logistikos 
sistemas, naudingas piliečiams ir 
visuomenei, saugant aplinką ir gamtinius 
išteklius,  ir užsitikrinti bei toliau stiprinti 
pirmaujančias pozicijas, Europos pramonės 
iškovotas pasaulio rinkoje.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į bendrą ES geografinę padėtį ir transporto sistemų raidą, būtina gilinti naujų ir 
geresnių logistikos sistemų tyrimus, kurie padėtų gerinti mobilumą ir mažinti poveikį aplinkai. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 31
I priedo TEMOS 7 skyrius: Transportas (įskaitant aeronautiką), Veikla, 2 punkto 2 įtrauka
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– Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
eismo intensyvumo transporto koridoriuose 
mažinimas: naujoviškų, įvairiarūšių ir 
sąveikaujančių regioninių ir nacionalinių 
transporto tinklų, infrastruktūros ir sistemų 
Europoje kūrimas; sąnaudų perėmimas; 
keitimasis informacija tarp transporto 
priemonių, laivų ir transporto 
infrastruktūros; infrastruktūros pajėgumų 
optimizavimas.

– Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
eismo intensyvumo transporto koridoriuose 
mažinimas: naujoviškų, įvairiarūšių ir 
sąveikaujančių regioninių ir nacionalinių 
transporto tinklų, infrastruktūros ir sistemų 
Europoje kūrimas; sąnaudų perėmimas; 
keitimasis informacija tarp transporto 
priemonių, laivų ir transporto 
infrastruktūros; informavimo mechanizmų 
kūrimas ir informacijos grįžimas tiesiogiai 
susijusiems veikėjams, visų pirma 
transporto bendrovėms, vietos bendrijų 
organizacijoms ir suinteresuotai 
visuomenei; transporto, transporto 
infrastruktūrų, visų pirma tų, kurių 
pagrindas yra geografiškai izoliuotų 
Europos regionų komunikacijų gerinimas, 
pajėgumų optimizavimas.

Or. el

Pagrindimas

Nuolatinis informavimo ir informacijos grįžimo tiesiogiai susijusiems veikėjams (vežėjams, 
vietos bendrijų organizacijoms ir vietos gyventojų asociacijų) mechanizmas gali padėti 
racionaliai ir suderintai panaudoti transporto tinklus ir infrastruktūras, atsižvelgiant į 
užimamas pozicijas ir kartais priešingus suinteresuotų šalių interesus.  

Gerinant transporto infrastruktūras, taip pat reikia atsižvelgti į geografiškai izoliuotų regionų 
geografinę specifiką. 

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 32
I priedo TEMOS 7 skyrius: Transportas (įskaitant aeronautiką), Veikla, 2 punkto 2 įtrauka

– Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
eismo intensyvumo transporto koridoriuose 
mažinimas: naujoviškų, įvairiarūšių ir 
sąveikaujančių regioninių ir nacionalinių 
transporto tinklų, infrastruktūros ir sistemų 
Europoje kūrimas; sąnaudų perėmimas; 
keitimasis informacija tarp transporto 
priemonių, laivų ir transporto 
infrastruktūros; infrastruktūros pajėgumų 

– Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
eismo intensyvumo transporto koridoriuose 
mažinimas: naujoviškų, įvairiarūšių ir 
sąveikaujančių regioninių ir nacionalinių 
transporto ir logistikos tinklų, 
infrastruktūros ir sistemų Europoje kūrimas; 
sąnaudų perėmimas; keitimasis informacija 
tarp transporto priemonių, laivų ir transporto 
infrastruktūros; infrastruktūros pajėgumų 
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optimizavimas. optimizavimas.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiandienines problemas, kurias reikia įveikti siekiant bet kokios pažangos 
intermodalumo ir eismo augimo požiūriu, reikia Europos bei nacionaliniu ir regionų mastu 
plėtoti naujas logistikos sistemas.

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 33
I priedo TEMOS 7 skyrius: Transportas (įskaitant aeronautiką), Veikla, 2 punkto 4 a įtrauka

– Vartotojų mobilumo ir poreikių 
tenkinimo kokybė:  paslaugų, tinklų ir 
infrastruktūrų  gerinimas, siekiant, kad 
pastarieji taptų praktiškesni ir 
patrauklesni; tobulinti integruotas 
sistemas ir prie individualių arba specifinių 
žmonių grupių (pagyvenę žmonės, moterys 
ir pan.)  poreikių priderintus pajėgumus.  

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dabartinės Europos visuomenės demografinius pokyčius ir naujas nustatytas 
būtinybes mobilumo srityje, būtina iš anksto numatyti pokyčius, atsiradusius informuojant 
vartotojus apie žemės transporto sritį (patogumas, pasirinkimas ir pan.). 

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 34
I priedo TEMOS 7 skyrius: Transportas (įskaitant aeronautiką), Veikla, 3 a punktas (naujas)

– Naujos sistemos, kuriomis siekiama 
pagerinti Europos tinklų ir kitų Europos 
mobilumo ir transporto projektų 
veiksmingumą ir užtikrinti jų finansavimą;  
naujoviškų paskolų formulių gerinimas ir 
viešojo ir privačiojo sektoriaus suvienijimas 
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Europos mastu. 

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į būtinybę skubiai skatinti naujas paneuropines infrastruktūras ir užtikrinti 
esamų struktūrų atnaujinimą ir išlaikymą, svarbu skatinti naujoviškas ir veiksmingas formules 
būtinam finansavimui gauti. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 35
I priedo TEMOS 8 skyrius: Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai mokslai, 

Veikla, 3 punktas

● 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, regionų 
pokyčiai dabartinėje Europoje; 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.

Or. el

Pagrindimas

Tarp „pagrindinių socialinių tendencijų“ ir jų taikymo, be demografinių pokyčių, reiktų 
įtraukti ir „regionų Europos“ pokyčius. 

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 36
I priedo IV dalies Pajėgumai 1 straipsnio dalies penkta įtrauka

– suartinant mokslą ir visuomenę, kad 
mokslas ir technologijos būtų harmoningai 
integruoti į Europos visuomenę.

– suartinant mokslą ir visuomenę, kad 
mokslas ir technologijos būtų harmoningai 
integruoti į Europos visuomenę; raginti ES 
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nacionalinius ir regionų informacijos 
biurus teikti visą MVĮ, kitų įmonių ir 
pagrindų programos, Konkurencijos ir 
naujovių programos tyrimų įstaigos bei 
struktūrinių fondų prašomą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Esami informacijos biurai turi gauti gaires ir informaciją, kad galėtų būti naudingi MVĮ, 
kitoms įmonėms ir švietimo įstaigoms. 

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 37
I priedo IV dalies Pajėgumai 1 straipsnio dalies šešta įtrauka

– imantis horizontaliųjų veiksmų ir 
priemonių tarptautiniam bendradarbiavimui 
remti.

– imantis horizontaliųjų veiksmų ir 
priemonių pasienio, regionų ir tarptautiniam 
bendradarbiavimui remti.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautinį bendradarbiavimą reguliuojantis principas taip pat turi būti taikomas pasienio ir 
regionų bendradarbiavimui. 

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 38
I priedo IV dalies Pajėgumai 1 straipsnio dalies šešta a įtrauka (nauja)

– įgyvendinti veiksmus, kad tos įmonės, 
kurioms finansavimas visų politikos sričių 
lygmeniu gali būti skiriamas iš struktūrinių 
fondų, pradėtų greitai veikti, pavyzdžiui, 
taikant „Žinių regionų“ programą.

Or. en



PE 367.673v01-00 18/27 AM\594368LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Pajėgumų programa, o tiksliau programa „Žinių regionai“, turi atitikti struktūrinių fondų 
finansavimo galimybes.

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 39
I priedo IV dalies Pajėgumai, Mokslinių tyrimų infrastruktūros, Paaiškinimai trečia eilutė

ES gali atlikti katalizatoriaus ir sverto 
vaidmenį padėdama užtikrinti platesnę ir 
našesnę prieigą prie skirtingose valstybėse 
narėse esančios infrastruktūros ir jos 
panaudojimą, koordinuotai skatindama šios 
infrastruktūros plėtrą ir naujos, visai Europai 
svarbios mokslinių tyrimų infrastruktūros 
atsiradimą vidutiniu ir ilgesnės trukmės 
laikotarpiu.

ES gali atlikti katalizatoriaus ir sverto 
vaidmenį padėdama užtikrinti platesnę ir 
našesnę prieigą prie skirtingose valstybėse 
narėse esančios infrastruktūros ir jos 
panaudojimą, koordinuotai skatindama šios 
infrastruktūros plėtrą ir naujos, visai Europai 
svarbios mokslinių tyrimų infrastruktūros 
atsiradimą vidutiniu ir ilgesnės trukmės 
laikotarpiu. Reikia atkreipti ypatingą 
dėmesį į suartėjimo ir ypač atokių regionų 
poreikius.   Atrenkant projektus šiuose 
regionuose, reikia taikyti diferencinį 
pagalbos dydį.

Or. en

Pagrindimas

Infrastruktūros ir mokslinių tyrimų srityje reikia atkreipti dėmesį į ypatingas suartėjimo ir 
labiausiai nutolusių regionų aplinkybes. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 40
I priedo IV dalies Pajėgumai, Mokslinių tyrimų infrastruktūros, Veikla 2 punkto pirma įtrauka

– Naujos infrastruktūros kūrimas ir esminis 
esamos atnaujinimas skatinant naujos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimą, 
ypač paremtą ESFRI fn atliekamu darbu, ir 
kuris gali būti nustatytas remiantis Sutarties 
171 straipsniu arba sprendimais dėl 
specifinių programų pagal Sutarties 166 

– Naujos infrastruktūros kūrimas ir esminis 
esamos atnaujinimas skatinant naujos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimą, 
ypač paremtą ESFRI fn atliekamu darbu, 
atsižvelgiant į  mokslininkų, dirbančių 
suartėjimo ir labiausiai nutolusiuose 
regionuose aukšto lygio mokslinių tyrimų 
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straipsnį. vietos infrastruktūrose, remiantis Sutarties 
171 straipsniu arba sprendimais dėl 
specifinių programų iš Sutarties 166 
straipsnio.

Or. el

Pagrindimas

Labai svarbu įgyvendinti naujas aukšto lygio infrastruktūras ir atnaujinti esamas 
infrastruktūras šalyse ir regionuose, kurie negali tokių infrastruktūrų perduoti savo 
mokslininkų dispozicijon dėl jų integracijos į „ESFRI programą“ Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų, kurioms reikalinga Bendrijos parama, srityje. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 41
I priedo IV dalies Pajėgumai, Mokslinių tyrimų infrastruktūros, Veikla 2 punkto paskutinė 

įtrauka

Kuriant naują infrastruktūrą, bus užtikrintas 
veiksmingas Bendrijos finansinių priemonių, 
Pagrindų programos ir, visų pirma, 
struktūrinių fondų koordinavimas.

Kuriant naują infrastruktūrą, bus užtikrintas 
veiksmingas Bendrijos finansinių priemonių, 
Pagrindų programos ir, visų pirma, 
struktūrinių fondų koordinavimas, ypač 
atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
konvergenciją tarp tų regionų, kurie neturi 
pakankamai tyrimų infrastruktūrų, ir tų, 
kurie yra pažengę mokslinių tyrimų srityje. 

Or. el

Pagrindimas

Finansuojant naujų mokslinių tyrimų infrastruktūrų kombinuotą įgyvendinimą, remiantis 
pagrindų programa ir struktūriniais fondais, naujoje Bendrijos pagrindų programoje taip pat 
reikės atsižvelgti į regionų suartėjimą tam, kad tie suartėję regionai, kurie neturi pakankamai 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų, dar labiau neatitrūktų nuo mokslinių tyrimų srityje 
pažengusių regionų.  

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 42
I priedo IV dalies Pajėgumai, MVĮ skirti moksliniai tyrimai, Veikla 2 a eilutė 
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Reglamentas dėl struktūrinių fondų 
suteikia galimybę teikti finansinę pagalbą 
MVĮ skirtoms paramos sistemoms, šiuo 
metu kai kuriose valstybėse narėse 
taikomos „žinių dokumentų“ („Knowledge 
Vouchers“) sistemos pavyzdžiu.  „Žinių 
dokumentų“ sistema yra viena iš veiksmų, 
kuriuos valstybės narės gali vykdyti MVĮ 
mokslinių tyrimų pajėgumams gerinti. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybėms narėms ir regionams suteikiama galimybė kreiptis į struktūrinius 
fondus panašiai kaip į „žinių dokumentus“, kaip kad yra siūloma EP priimtoje rezoliucijoje 
dėl Regioninės plėtros fondų reglamento (FEDER). 

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 43
I priedo IV dalies Pajėgumai, Žinių regionai, Paaiškinimai pirmos eilutės pirma dalis

Vis plačiau pripažįstama, kad regionai 
atlieka svarbų vaidmenį ES mokslinių 
tyrimų ir plėtros srityje. Mokslinių tyrimų 
politika ir veikla regioniniu lygiu dažnai 
remiasi valstybinius ir privačius subjektus 
jungiančių „sambūrių“ kūrimu.

Vis plačiau pripažįstama, kad regionai 
atlieka svarbų vaidmenį ES mokslinių 
tyrimų ir plėtros srityje. Mokslinių tyrimų 
politika ir veikla regioniniu, tarpregioniniu 
ir pasienio lygiu dažnai remiasi valstybinius 
ir privačius subjektus jungiančių „sambūrių“ 
kūrimu.

Or. en

Pagrindimas

Regionų politikos kontekste tarptautinė ir tarpregioninė politika būdinga ir ypač svarbi ES 
integracijai, stengiantis panaikinti valstybių narių sienas. 

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 44
I priedo IV dalies Pajėgumai, Žinių regionai, Paaiškinimai pirmos eilutės antra dalis
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Bandomoji programa „Žinių regionai“
atskleidė šios raidos dinamiką ir būtinybę 
palaikyti ir skatinti tokių struktūrų kūrimą.

Bandomoji programa „Žinių regionai“
atskleidė šios raidos dinamiką ir būtinybę 
palaikyti ir skatinti tokių struktūrų kūrimą.
Glaudesnis bendradarbiavimas su ERA-
NET sistema pagerins naują projektą 
„Žinių regionai“. 

Or. en

Pagrindimas

ERA-NET sistema nuo šiol numato regionų bendradarbiavimą.  Pagal „Žinių regionų“ 
projektą vykdomi veiksmai turi kiek įmanoma labiau papildyti ERA-NET veiksmų regioninį 
aspektą. 

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 45
I priedo IV dalies Pajėgumai, Žinių regionai, Veikla 2 a eilutė  (nauja)

Reikia atkreipti dėmesį į specifinį gretimų 
pasienio regionų bendradarbiavimą, kaip 
kad buvo „Interreg III“ parogramų atveju 
ir kaip tai apibrėžė teritorinį tikslą 
reglamentuojančios taisyklės.  „Žinių 
regionų“ programa turi apimti pasienio 
problemų sprendimus bei regionų pasienio 
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje 
skatinimo mechanizmus, nepriklausomai 
nuo to, ar regionai turi suartėjimo arba 
regionų kompetencijos tikslų,  ar ne. 

Or. en

Pagrindimas

Regionų politikos lygmeniu pasienio politikai būdingi saviti bruožai ir ji yra ypač svarbi ES 
integracijai. 

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 46
I priedo IV dalies Pajėgumai, Žinių regionai, Veikla 2 eilutė
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Atliekant specialią veiklą pagal iniciatyvą 
Žinių regionai, bus ieškoma sąsajų su ES 
regionų politika, ypač kai tai susiję su 
suartėjimo ir atokiais regionais.

Atliekant specialią veiklą pagal iniciatyvą 
Žinių regionai, bus ieškoma sąsajų su ES 
regionų politika, ypač kai tai susiję su 
struktūrinius fondus reglamentuojančiuose 
teisės aktuose Europos Komisijos 
nustatytais prioritetais. 

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus specialias nuorodas į suartėjimo ir atokius regionus ir jas pakeitus bendru žodžių 
junginiu „struktūrinius fondus reglamentuojantys teisės aktai" apibrėžtais prioritetais, 
pastarasis junginys labiau atitinka skyriaus apie „Žinių regionus“ straipsnio dalies „tikslai“ 
logiką. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 47
I priedo IV dalies Pajėgumai, Žinių regionai, Veikla 2 eilutė

Atliekant specialią veiklą pagal iniciatyvą 
Žinių regionai, bus ieškoma sąsajų su ES 
regionų politika, ypač kai tai susiję su 
suartėjimo ir atokiais regionais.

Atliekant specialią veiklą pagal iniciatyvą 
Žinių regionai, bus ieškoma sąsajų su ES 
regionų politika, ypač kai tai susiję su 
suartėjimo ir atokiais regionais. Derinimo 
kontekste reikėtų į struktūrinius fondus 
sutelkti papildomus išteklius, visų pirma iš 
Europos investicinio banko, siekiant 
sustiprinti regionines technologijų 
perdavimo struktūras ir visų pirma  mokslą 
ir technologijas, naujovių polius ir zonas, 
technologijų atsiradimo ir susitelkimo 
vietas. 

Or. el

Pagrindimas

Akivaizdžiai nepajėgiama tarpinėje stadijoje, t.y. nuo tada kai pabaigiamas išskirtinai 
mokslinių tyrimų darbas ir nustatomas prekinis tokio mokslinio tyrimo rezultato 
gyvybingumas.   Šiuo metu yra daug regionų struktūrų, kurios, prisidėdamos prie 
technologijų perdavimo, susiduria su rimtomis finansavimo problemomis.  Siekiant 
įgyvendinti pagrindų programoje numatytus tikslus, būtina kartu panaudoti  mokslinių tyrimų 
ir struktūrinių fondų asignavimus bei galimą EIB grupės indėlį. 
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 48
I priedo IV dalies Pajėgumai, Žinių regionai, Veikla 2 a eilutė  (nauja)

Vykdant tokį derinimą, pačios 
atrenkamosiosios išlaidos nėra 
finansuojamos. Taip yra išlaikomas 
decentralizuotas regioninės ES politikos 
mechanizmo paskirstymo valdymas.  
Mokslinių tyrimų ir naujovių finansavimas 
iš struktūrinių fondų turi būti sutelktas ties: 
1) mokslinių tyrimų infrastruktūromis 
(naujovių centrais, technologijų parkais ir 
pan.),
2) naujoviškomis programomis 
(technologijų perdavimu, informacinėmis 
technologijomis, naujų įmonių kūrimu, 
taikomųjų mokslinių tyrimų programomis 
ir mokslinių tyrimų rezultatų pavertimu į 
vyraujančius darbus arba modelius), ir 
3) naujoves supančiomis sąlygomis (mažų 
ir vidutinių įmonių finansavimu ne iš 7PP 
ir CIP fondų).

Or. el

Pagrindimas

Pranešėjo teikiamas pakeitimas yra puikiai pagrįstas.  Vis dėlto reikia, kad į mokslinių tyrimų 
ir naujovių finansavimą pagal naujoviškas programas iš struktūrinių fondų būtų įtrauktas ir 
mokslinių tyrimų rezultatų pavertimas vyraujančiais darbais arba modeliais. 

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 49
I priedo IV dalies Pajėgumai, Žinių regionai, Veikla 2 a eilutė (nauja)

Sambūriuose taip pat bus taikomos 
Konkurencingumo ir naujovių programos, 
kuriomis siekiama skatinti regionų 
mokslinių tyrimų ir praktinės veiklos 
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pavertimą pelno šaltiniu bendradarbiaujant 
su pramone, ir apskritai su privačiu 
sektoriumi.

Or. el

Pagrindimas

Pranešėjo pateiktas pakeitimas yra puikiai pagrįstas.  Vis dėlto reikėtų įtraukti 
bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi apskritai, neapsiribojant pramonės sektoriumi. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 50
I priedo IV dalies Pajėgumai, Mokslinių tyrimų pajėgumai, Veikla 1 a punktas (naujas)

● ES susiliejimo ir atokiuose regionuose 
esančių ir atsirandančių kompetencijos 
centrų stiprinimas, įskaitant jų „valdymą“, 
kurį atlieka aukšto mokslinių tyrimo lygio 
organizacijos partnerės, kol bus pasiektas 
kritinis mokslininkų kiekis pasirinktuose 
susiliejimo regionuose.  

Or. el

Pagrindimas

Iš pačių mokslinių tyrimų pobūdžio ir šiuo metu Sąjungoje vykstančio plėtros etapo aiškiai 
matoma, kad tyrimų potencialas yra išsklaidytas, įskaitant aukšto lygio mokslinius tyrimus, 
„užspęstus“ skurdžiuose regionuose.  Todėl reikia pabrėžti tokių mokslininkų judėjimą link 
Europos kompetencijos centrų, esančių ir atsirandančių ES susiliejimo ir atokiuose 
regionuose. 

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 51
I priedo IV dalies Pajėgumai, Mokslinių tyrimų potencialas, Veikla, 2 eilutė

Bus ieškoma glaudžių sąsajų su ES regionų 
politika. Pagal šį skirsnį remiama veikla bus 
nustatyti naujų ir esamų kompetencijos 
centrų suartėjimo regionuose mokslinių 

Bus ieškoma glaudžių sąsajų su ES regionų 
politika. Pagal šį skirsnį remiama veikla bus 
nustatyti naujų ir esamų kompetencijos 
centrų suartėjimo regionuose mokslinių 
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tyrimų pajėgumų stiprinimo poreikiai ir 
galimybės, kurie gali būti realizuoti 
panaudojant struktūrinius ir sanglaudos 
fondus.

tyrimų pajėgumų stiprinimo poreikiai ir 
galimybės, kurie gali būti realizuoti 
panaudojant struktūrinius ir sanglaudos 
fondus. Vis dėlto, sąvoka „kompetencijos“ 
negali būti vien tik aukštųjų technologijų 
sinonimas:  tradiciniai sektoriai taip pat 
turi turėti galimybę gauti paramą 
mokslinių tyrimų srityje mažiau 
dirbančiuose regionuose. 

Or. fr

Pagrindimas

Atrankinio derinimo su regionų politika kontekste visi sektoriai turi turėti galimybę gauti 7-
tosios pagrindų programos fondų paramą.  Gerai išsivystę sektoriai yra smarkiai skatinami. 
Taip pat reikia, kad tradiciškesni sektoriai, kuriuose sukurta daugiau darbo vietų, turėtų 
galimybę būti vienodai remiami. 

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo ir Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 52
III priedo Finansavimo schemos, Netiesioginė veikla a punkto 5 dalis

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

Parama mokslo darbuotojų mokymui(si) ir 
karjeros plėtrai teikiama įgyvendinti Marie 
Curie veiklą. Dalis struktūrinių ir 
sanglaudos fondų yra skiriami mokslininkų 
rengimui, o jų valdymas bus pavestas 
mokslinių tyrimų srityje dirbantiems 
centrams arba socialiniams atstovams. 

Or. es

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 53
III priedo Finansavimo schemos, Netiesioginė veikla a punkto 6 a dalis (nauja)

6 a. Europos regionų mokslinių tyrimų 
potencialo finansavimas ir išsamus 
įvertinimas 
Daugiau galimybių  „į mokslinius tyrimus
orientuotoms regionų grupėms“  ir ES 
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susijungimo ir atokių regionų potencialui 
gauti finansavimą.  Numačius tokį 
mechanizmą, papildomi asignavimai 
paskolų forma gali būti sutelkti į 
struktūrinius fondus ir EIB grupę, paskolų, 
kreditų, rizikos kapitalo, garantijų, akcijų 
paketų, paramos organiniams ir 
techniniams pajėgumams forma. 

Or. el

Pagrindimas

BEI grupės rizikos paskirstymo mechanizmų valdymo tyrimas bus puikus, numatant didinti 
finansavimą Europos moksliniams tyrimams.  Netiesioginės finansinės paramos mechanizmai 
yra būtini ne tik siekiant užtikrinti mokslinių darbų (ypač bendrų technologinių iniciatyvų)  
platų realizavimą, kaip tai yra numatyta naujame „finansinių lengvatų ir rizikos 
pasiskirstymo“ mechanizme, bet ir sustiprinti regionines mokslinių tyrimų ir naujovių bei 
Europos regionų mokslinių tyrimų potencialo regionų struktūras.  

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 54
III priedo Finansavimo schemos, Netiesioginė veikla b punkto antra eilutė

Bendrija įgyvendins finansavimo schemas 
laikydamasi pagal Sutarties 167 straipsnį 
priimto reglamento nuostatų, atitinkamų 
valstybės pagalbos instrumentų, visų pirma 
Bendrijos pagrindų valstybės pagalbos 
moksliniams tyrimams ir plėtrai, nuostatų ir 
šioje srityje taikomų tarptautinių taisyklių. 
Remiantis šiuo tarptautiniu pagrindu reikės 
veikti taip, kad būtų galima finansinio 
dalyvavimo šioje programoje mastą ir formą 
koreguoti kiekvienu konkrečiu atveju, ypač 
jei galima gauti finansavimą iš kitų valstybės 
sektorių lėšų, įskaitant kitus Bendrijos 
finansavimo šaltinius, pvz., Europos 
investicijų banką (EIB).

Bendrija įgyvendins finansavimo schemas 
laikydamasi pagal Sutarties 167 straipsnį 
priimto reglamento nuostatų, atitinkamų 
valstybės pagalbos instrumentų, 
orientuodamasi į mokslinius tyrimus ir 
naujoves, visų pirma Bendrijos pagrindų 
valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir 
plėtrai, nuostatų ir šioje srityje taikomų 
tarptautinių taisyklių. Remiantis šiuo 
tarptautiniu pagrindu reikės veikti taip, kad 
būtų galima finansinio dalyvavimo šioje 
programoje mastą ir formą koreguoti 
kiekvienu konkrečiu atveju, ypač jei galima 
gauti finansavimą iš kitų valstybės sektorių 
lėšų, įskaitant kitus Bendrijos finansavimo 
šaltinius, pvz., Europos investicijų banką 
(EIB).

Or. en
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Pagrindimas

Nauji reglamentai dėl valstybės pagalbos (kokius siūlo Europos Komisija) numato būtent 
atsižvelgti į mokslinius tyrimus ir naujoves valstybėse narėse. 

Pasiūlymą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 55
III priedas, Finansavimo schemos, Netiesioginė veikla, b punkto ketvirta eilutė

Mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
(suartėjimo regionai ir atokiausi regionai)
įsisteigusiems netiesioginės veiklos 
dalyviams, prireikus ir jei tai įmanoma, gali 
būti skirtas papildomas įnašas iš struktūrinių 
fondų. Kai dalyvauja šalių kandidačių 
subjektai, pagal tas pačias sąlygas gali būti 
suteikiama papildoma parama iš 
pasirengimo narystei finansinių priemonių. 
Bus nustatyta išsami pagal 7-osios pagrindų 
programos „Pajėgumai“ programos 
„mokslinių tyrimų infrastruktūros“ dalį 
vykdomos veiklos finansavimo tvarka, 
siekiant užtikrinti veiksmingą Bendrijos 
mokslinių tyrimų finansavimo ir kitų ES bei 
nacionalinių priemonių, visų pirma 
struktūrinių fondų, papildomumą.

Regionuose įsisteigusiems netiesioginės 
veiklos dalyviams, prireikus ir jei tai 
įmanoma, gali būti skirtas papildomas įnašas 
iš struktūrinių fondų, atsižvelgiant į 
atitinkamų regionų poreikius.  Tai turi būti 
atlikta derinant su nacionalinėse 
programose apibrėžtais bei Komisijos 
prioritetais struktūrinių fondų veikimo 
lygmeniu. Kai dalyvauja šalių kandidačių 
subjektai, pagal tas pačias sąlygas gali būti 
suteikiama papildoma parama iš 
pasirengimo narystei finansinių priemonių. 
Bus nustatyta išsami pagal 7-osios pagrindų 
programos „Pajėgumai“ programos 
„mokslinių tyrimų infrastruktūros“ dalį 
vykdomos veiklos finansavimo tvarka, 
siekiant užtikrinti veiksmingą Bendrijos 
mokslinių tyrimų finansavimo ir kitų ES bei 
nacionalinių priemonių, visų pirma 
struktūrinių fondų, papildomumą.

Or. en


