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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Le 7ème Programme Cadre de l'Union européenne est au cœur de la stratégie de Lisbonne, et 
on ne peut qu'applaudir à la décision de la Commission européenne de doubler son enveloppe 
financière à plus de 70 milliards d'euros, pour la période 2007-2013.

Ce doublement portera les dépenses publiques totales en R&D de l'Union européenne à 0,96 
% du PIB. Loin d'être une extravagance financière, il s'agit tout simplement de respecter les
engagements pris par le Conseil européen, qui, à deux reprises, en mars 2002 et en mars 2005, 
a fixé à 3 % du PIB de l'UE l'objectif de l'effort européen en matière de recherche.

Ce montant de 72 milliards représente donc bien un minimum. Or, l'impasse dans laquelle se 
trouvent les discussions sur les perspectives financières pour la période 2007-2013 fait peser 
une lourde hypothèque sur cet objectif. Pourtant, il est plus que temps pour les européens de 
faire des investissements en R&D à la hauteur de leurs ambitions. Le financement de certains 
des domaines essentiels de recherche par des bailleurs de fonds uniquement privés semble 
hautement improbable. Leur développement dépend donc bien en grande partie de 
l'intervention de soutiens publics et, en matière de recherche, plus encore que dans tout autre 
domaine, l'Europe peut véritablement apporter une plus-value.

Cela est particulièrement vrai pour la recherche agronomique. Pour ce secteur, un des 
principaux sujets de satisfaction – mis à part les améliorations bienvenues que sont la 
simplification des règles et des mécanismes de financement,  la flexibilité accrue ou encore 
l’approche multidisciplinaire renforcée - c'est de voir l'agriculture reconnue comme un des 
neuf thèmes sur lesquels portera l'action de l'Union européenne. Dans le 6ème PC, la recherche 
agronomique était presque exclusivement limitée à la qualité et à la sûreté alimentaire ou à 
certains aspects du développement durable. Dans le 7ème PC, la Commission européenne offre 
une vision bien plus large, en proposant désormais de « créer une bioéconomie européenne 
fondée sur la connaissance (...) afin d'exploiter des perspectives de recherche nouvelles et 
émergentes qui répondent aux défis sociaux et économiques ».

Dès la réforme de 1992, avec l'apparition des aides directes, du deuxième pilier de la PAC et 
de la nécessité d'inscrire l'agriculture dans le cadre d'un développement durable, il devenait 
clair que l'activité  principale de l'agriculteur ne se résumerait plus seulement à la fonction –
évidemment essentielle - de production. Cette tendance se renforce aujourd'hui avec le 
découplage, l'écoconditionnalité et l'ouverture accentuée vers les marchés. Le métier 
d'agriculteur subit une transformation profonde qui demande le développement de nouveaux 
outils, de nouvelles connaissances et un nouveau savoir-faire.  De plus, il doit faire face à une 
série de contraintes nouvelles : renforcement de la concurrence, obligations supplémentaires 
en matière d'environnement et de bien-être animal, dissociation entre la gestion courante de 
l'exploitation et la gestion de l'espace rural, évolution du métier et du statut de la profession, 
évolution du rôle de la ruralité dans la société,  etc. En outre, les nouvelles technologies 
changent radicalement les potentialités de la production. Optimiser la production, en 
particulier sur le plan de la qualité et de la sûreté des produits, est devenu désormais une 
obligation commerciale.
La "multi-fonctionnalité" est désormais devenue le concept-clé de l'agriculture européenne. Il 
appartient désormais à la recherche de favoriser la mise en oeuvre de systèmes de production 
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permettant de concilier à la fois performances économiques, environnementales et sociales.
Les grandes lignes mises en avant par le 7ème programme-cadre dans la partie consacrée à 
l'alimentation, l'agriculture et la biotechnologie semblent s'inscrire dans cette dynamique.

Il est également important de reconnaître le rôle éminent de la recherche européenne pour 
d’autres continents qui n’ont, souvent, pas les moyens d’investir. La recherche en bio-
economie peut bénéficier aux pays en développement, dont l’économie dépend largement de 
l’agriculture.

Il est capital d'insister sur deux points : le développement durable et le développement rural.
A cet égard, il est indispensable de reconsidérer les cloisonnements traditionnels qui ont 
longtemps caractérisé le monde rural. Il est désormais indispensable d'avoir une approche 
pluridisciplinaire. La recherche doit couvrir des aspects économiques et sociaux, notamment 
pour voir quelle sera la place de l'agriculture dans le développement des territoires ruraux, 
urbains et péri-urbains. La recherche doit également couvrir l'ensemble des systèmes de 
production : quelles innovations techniques ou organisationnelles mettre en place, quelles 
innovations en matière de prévention phytosanitaire et de santé animale, etc. Si la recherche 
doit être tournée vers le futur, elle doit aussi faire l'invention et l'évaluation des outils et 
instruments existants. Car, il s'agit aussi de donner aux décideurs politiques l'expertise 
nécessaire dans leurs choix stratégiques.

C'est à ce prix que l’agriculture européenne sera à la pointe de la technologie, qu’elle 
renforcera sa compétitivité et que nos campagnes demeureront un espace vivant. Il s'agit là 
d'un enjeu qui ne se limite pas aux champs et aux prés, mais qui concerne la société dans son 
ensemble.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 2 temos „Mokslas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

dalies „Loginis pagrindas“ 1 pastraipa

Naujovės ir pažanga žinių apie tvarų 
biologinių išteklių (mikroorganizmų, augalų, 
gyvūnų) valdymą, gamybą ir panaudojimą 

Naujovės ir pažanga žinių apie tvarų 
biologinių išteklių (mikroorganizmų, augalų, 
gyvūnų) valdymą, gamybą ir panaudojimą 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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bus žemės ūkio, žuvininkystės, maisto 
pramonės, sveikatos priežiūros, 
miškininkystės ir susijusių pramonės šakų 
naujų, tvarių, ekologiškai veiksmingų ir 
konkurencingų produktų pagrindas. Kaip ir 
numatyta Europos gyvosios gamtos mokslų 
ir biotechnologijų strategijoje1, tai padės 
didinti Europos biotechnologijų ir maisto 
pramonės įmonių – ypač pažangių 
technologijų MVĮ – konkurencingumą, taip 
pat gerinti globą ir rūpybą bei kelti gerovę. 
Maisto ir pašarų grandinių saugos, su mityba 
susijusių ligų, maisto vartojimo įpročių ir 
maisto bei mitybos įtakos sveikatai tyrimai 
padės kovoti su dėl maisto kylančiais 
sutrikimais (pvz., nutukimu, alergijomis) ir 
užkrečiamosiomis ligomis (pvz.,užkrečiama 
smegenų kempinlige, paukščių gripu), taip 
pat reikšmingai prisidės prie visuomenės, 
gyvūnų ir augalų sveikatos bei vartotojų 
apsaugos srityje vykdomos politikos ir
taisyklių įgyvendinimo ir būsimos politikos 
bei taisyklių formulavimo. 

bus žemės ūkio, žuvininkystės, maisto 
pramonės, sveikatos priežiūros, 
miškininkystės ir susijusių pramonės šakų 
naujų, tvarių, ekologiškai veiksmingų ir 
konkurencingų produktų pagrindas. Kaip ir 
numatyta Europos gyvosios gamtos mokslų 
ir biotechnologijų strategijoje2, tai padės 
didinti Europos biotechnologijų ir maisto 
pramonės įmonių – ypač pažangių 
technologijų MVĮ – konkurencingumą, taip 
pat gerinti globą ir rūpybą bei kelti gerovę. 
Sveiko žmogaus mitybos fiziologijos, maisto 
ir pašarų grandinių saugos, su mityba 
susijusių ligų, maisto vartojimo įpročių ir 
maisto bei mitybos įtakos sveikatai tyrimai 
padės kovoti su dėl maisto kylančiais 
sutrikimais (pvz., nutukimu, alergijomis) ir 
užkrečiamosiomis ligomis (pvz., užkrečiama 
smegenų kempinlige, paukščių gripu), taip 
pat reikšmingai prisidės prie visuomenės, 
gyvūnų ir augalų sveikatos bei vartotojų 
apsaugos srityje vykdomos politikos ir 
taisyklių įgyvendinimo ir būsimos politikos 
bei taisyklių formulavimo. 

Justification

L´alimentation ne doit pas être uniquement perçue comme une source potentielle de maladies 
(obésité, allergies, EST) mais également comme contribuant à la santé de l´homme sain.

Pakeitimas 2
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 2 temos „Mokslas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

dalies „Veikla“ 1 pastraipa

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

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

     
1 „Gyvosios gamtos mokslai – strategija Europai“, KOM(2002)27.
2 „Gyvosios gamtos mokslai – strategija Europai“, KOM(2002)27.
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sistemos, įskaitant ekologinę žemdirbystę, 
kokybiškos gamybos schemas ir GMO 
poveikį; tvarus, konkurencingas ir 
daugiafunkcinis žemės ūkis ir miškininkystė; 
kaimo plėtra; gyvūnų gerovė, veislininkystė 
ir produkcija; augalų sveikata; tvari ir 
konkurencinga žuvininkystė ir akvakultūra; 
užkrečiamosios gyvūnų ligos, tarp jų ir 
zoonozės; saugus gyvūninių atliekų 
šalinimas; vandenų gyvųjų išteklių 
išsaugojimas, valdymas ir eksploatacija, 
kuriant politikos formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiems žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriaus asmenims reikalingas 
priemones (kraštovaizdžio, žemėtvarkos 
priemonės ir pan.).

eksploatavimas; pagerinti javai ir įvairios 
gamybos sistemos, įskaitant ekologinę arba 
tausiąją žemdirbystę, kokybiškos gamybos 
schemas ir GMO poveikį; tvarus, 
konkurencingas ir daugiafunkcinis žemės 
ūkis ir miškininkystė; kaimo plėtra; gyvūnų 
gerovė, veislininkystė ir produkcija; augalų 
sveikata; tvari ir konkurencinga žuvininkystė 
ir akvakultūra; užkrečiamosios gyvūnų ligos, 
įskaitant epidemiologinius, vakcinų ir 
diagnostikos tyrimus, tarp jų ir zoonozės bei 
su gyvūnų pašarais susijusios ligos (GSE, 
gripas, paukščių ligos); saugus gyvūninių 
atliekų šalinimas; vandenų gyvųjų išteklių 
išsaugojimas, valdymas ir eksploatacija, 
kuriant politikos formuotojams ir kitiems 
suinteresuotiems žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriaus asmenims reikalingas 
priemones (kraštovaizdžio, žemėtvarkos 
priemonės ir pan.).

Justification

Quelques compléments pour éclaircir et spécifier le contenu du texte, notamment en mettant 
l´accent sur la nécessité de soutenir la recherche génétique en tous ses aspects, et la 
recherche épidémiologique et zoö-sanitaire.

Pakeitimas 3
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 2 temos „Mokslas, žemės ūkis ir biotechnologijos“

dalies „Veikla“ 1 pastraipa

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

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

kitą per sienas plintančių kenkėjų); tvarus, 
konkurencingas ir daugiafunkcinis žemės 
ūkis ir miškininkystė;   kaimo plėtra; gyvūnų 
gerovė, veislininkystė ir produkcija; augalų 
sveikata; tvari ir konkurencinga žuvininkystė 
ir akvakultūra; užkrečiamosios gyvūnų ligos, 
tarp jų ir zoonozės; saugus gyvūninių atliekų 
šalinimas; vandenų gyvųjų išteklių 
išsaugojimas, tvarus valdymas ir 
eksploatacija; politikos formuotojams ir 
kitiems suinteresuotiems žemės ūkio ir 
kaimo plėtros sektoriaus asmenims 
reikalingų ir Europoje bei besivystančiose 
šalyse naudojamų priemonių 
(kraštovaizdžio, žemėtvarkos priemonės ir 
pan.) tyrimai ir kūrimas.

Justification

More attention should be given to the impact of invasive alien species and how to manage on 
a regional and European level the problem of harming results of these genetically modified 
plants.

Also it is not only necessary to do research on future tools, but also to evaluate existing tools 
and methods in the field of decision making in rural development and agriculture.

Pakeitimas 4
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 2 temos „Mokslas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

dalies „Veikla“ 2 pastraipa

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

„Nuo šakutės iki ūkio“: maistas, sveikata ir 
gerovė: Maisto ir pašarų klausimai, susiję su 
vartotojais, visuomene, pramone ir sveikata, 
įskaitant elgsenos ir pažinimo mokslus; su 
mityba ir racionu susiję ligos ir sutrikimai, 
įskaitant nutukimą; naujoviškos maisto ir 
pašarų perdirbimo technologijos (taip pat ir 
pakavimo); pagerinta maisto, gėrimų ir 
pašarų cheminė ir mikrobiologinė kokybė ir 
sauga; taip pat organinio maisto poveikis, 
kokybė ir sauga; maisto grandinės 
vientisumas (ir kontrolė); aplinkos poveikis 
maisto ir pašarų grandinėms; visos maisto 
grandinės sąvoka (įskaitant jūros produktus); 
atsekamumas; sistemų, skirtų darniai keistis 
informacija apie maistą, kūrimas.
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Justification

Organic farming is not only related to sustainable agriculture (see bullet "Sustainable 
production etc.") but does also have a positive influence on health and well-being. Improved 
data processing and exchange enhance  competitiveness in the food sector and should also be 
encouraged.

Pakeitimas 5
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 2 temos „Mokslas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

dalies „Veikla“ 2 pastraipa

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

„Nuo šakutės iki ūkio“: maistas, sveikata ir 
gerovė: Maisto ir pašarų klausimai, susiję su 
vartotojais, visuomene, pramone ir sveikata, 
įskaitant elgsenos ir pažinimo mokslus; su 
mityba ir racionu susiję ligos ir sutrikimai, 
įskaitant nutukimą; naujoviškos maisto ir 
pašarų perdirbimo technologijos (taip pat ir 
pakavimo); pagerinta maisto, gėrimų ir 
pašarų cheminė ir mikrobiologinė kokybė ir 
sauga; maisto grandinės vientisumas (ir 
kontrolė); aplinkos poveikis maisto ir pašarų 
grandinėms; maisto grandinės atsparumas 
ir pritaikymas prie visuotinių pokyčių 
(energijos sąnaudų, klimato kaitos ir pan.); 
visos maisto grandinės sąvoka (įskaitant 
jūros produktus); atsekamumas.

Justification

Il est important de soutenir la recherche sur les effets  des changements mondiaux 
(environnementaux, notamment climatique) sur la chaîne alimentaire.

Pakeitimas 6
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 2 temos „Mokslas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

dalies „Veikla“ 3 pastraipa

Gyvosios gamtos mokslai ir 
biotechnologijos tvariems nemaisto 
produktams ir procesams: pagerinti javai, 
pramonės žaliavos, jūros produktai ir 
biomasė (įskaitant jūrų išteklius) energetikai, 
aplinka ir didelės pridėtinės vertės produktai 
– medžiagos ir cheminės medžiagos, 
įskaitant naujoviškas ūkininkavimo sistemas, 

Gyvosios gamtos mokslai ir 
biotechnologijos tvariems nemaisto 
produktams ir procesams: pagerinti javai, 
pramonės žaliavos, jūros produktai ir 
biomasė (įskaitant jūrų išteklius) energetikai, 
aplinka ir didelės pridėtinės vertės produktai 
– medžiagos ir cheminės medžiagos, 
įskaitant naujoviškas ūkininkavimo sistemas, 
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biologinius procesus ir biologinio 
perdirbimo sąvokas; biologinė katalizė; 
miškininkystė ir miško produktai bei 
procesai; aplinkos atkūrimas ir švaresnis 
perdirbimas.

biologinius procesus ir biologinio 
perdirbimo sąvokas; biologinė katalizė; 
miškininkystė ir miško produktai bei 
procesai; aplinkos atkūrimas ir švaresnis 
perdirbimas atkreipiant dėmesį, jei 
įmanoma, į tai, kaip ši veikla galėtų 
paskatinti naujoves Europoje ir 
besivystančiose šalyse.

Justification
Sustainable non-food products offer high economic potential to the EU, as well as to the 
developing world. Research should, amongst others, pay attention to complementarity and 
synergy, in order to enhance competitiveness of agriculture as a whole.

Pakeitimas 7
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 4 temos „Nanomokslai, nanotechnologijos, 

medžiagos ir naujos gamybos technologijos“ dalies „Veikla“ 1 pastraipa

• Nanomokslai, nanotechnologijos
Naujų žinių apie nuo sąsajos ir matmenų 
priklausančius reiškinius kūrimas; 
medžiagos savybių valdymas nanometrinėje 
skalėje naujiems taikymams; technologijų 
integravimas nanometrinėje skalėje; save 
surenkančių sistemų savybės; nanomotorai; 
nanomašinos ir nanosistemos; apibūdinimo 
ir manipuliacijų nanometriniuose 
matmenyse metodai ir priemonės; nano- ir 
precizinės technologijos chemijoje; poveikis 
žmonių saugai, sveikatai ir aplinkai; 
metrologija, nomenklatūra ir standartai; 
naujų idėjų ir metodų taikymui sektoriuose 
tyrimai, įskaitant naujų technologijų 
integravimą ir suliejimą.

• Nanomokslai, nanotechnologijos
Naujų žinių apie nuo sąsajos ir matmenų 
priklausančius reiškinius kūrimas; 
medžiagos savybių valdymas nanometrinėje 
skalėje naujiems taikymams; technologijų 
integravimas nanometrinėje skalėje; save 
surenkančių sistemų savybės; nanomotorai; 
nanomašinos ir nanosistemos; apibūdinimo 
ir manipuliacijų nanometriniuose 
matmenyse metodai ir priemonės; nano- ir 
precizinės technologijos chemijoje; poveikis 
žmonių ir gyvūnų saugai, sveikatai, maisto 
grandinei ir aplinkai; metrologija, 
nomenklatūra ir standartai; naujų idėjų ir 
metodų taikymui sektoriuose tyrimai, 
įskaitant naujų technologijų integravimą ir 
suliejimą.

Justification
Les nanotechnologies peuvent avoir une influence sur les technologies médicales pour 
l´homme ainsi que pour l´animal; la recherche ne devrait pas se limiter à la santé des 
personnes. Par ailleurs, la sécurité de la chaîne alimentaire peut bénéficier, à terme, des 
nanotechnologies.

Pakeitimas 8
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 4 temos „Nanomokslai, nanotechnologijos, 
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medžiagos ir naujos gamybos technologijos“ dalies „Veikla“ 2 pastraipa

• Medžiagos
Naujų žinių apie gerų eksploatacinių savybių 
medžiagas naujiems produktams ir 
procesams kūrimas; žiniomis paremtos 
medžiagos su pagal pageidavimą sukurtomis 
savybėmis; patikimesnis projektavimas ir 
imitavimas; didesnis sudėtingumas; 
tinkamumas aplinkai; nano-, molekulinių ir 
makro- lygmenų integravimas chemijos 
technologijose ir medžiagų apdirbimo 
pramonėje; naujos nanomedžiagos, 
biologinės medžiagos ir mišrios medžiagos, 
taip pat jų apdirbimo projektavimas ir 
valdymas.

• Medžiagos
Naujų žinių apie gerų eksploatacinių savybių 
medžiagas naujiems produktams ir 
procesams kūrimas; žiniomis paremtos 
medžiagos su pagal pageidavimą sukurtomis 
savybėmis; patikimesnis projektavimas ir 
imitavimas; didesnis sudėtingumas; 
tinkamumas aplinkai; nano-, molekulinių ir 
makro- lygmenų integravimas chemijos 
technologijose ir medžiagų apdirbimo 
pramonėje; naujos nanomedžiagos, 
biologinės medžiagos ir mišrios medžiagos
bei biologinio pasaulio pavyzdžiu sukurtos 
medžiagos (biologinė mimikrija), taip pat jų 
apdirbimo projektavimas ir valdymas.

Justification
Il faut inclure dans le champ de recherche non seulement les nouveaux matériaux biologiques 
et hybrides mais aussi les matériaux anorganiques, c'est à dire dont les caractéristiques 
structurelles et fonctionnelles sont inspirées du vivant.

Pakeitimas 9
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 6 temos „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ 

pavadinimas

6. Aplinka (įskaitant klimato kaitą) 6. Aplinka ir tvarus vystymasis (įskaitant 
klimato kaitą)

Justification

Le concept et les stratégies de développement durable méritent d'être mentionnés dans ce 
titre, puisqu'ils constituent un enjeu crucial pour l'Europe et pour le monde. (Göteborg, 2001)

Pakeitimas 10
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 6 temos „Aplinka“ dalies „Loginis pagrindas“ 

paskutinė pastraipa

Toliau išvardyta tam tikra veikla, kurios 
didelė dalis tiesiogiai susijusi su politikos 
reikmėmis. Tačiau gali būti teikiama ir 
papildoma parama, jeigu iškyla naujos
politikos reikmės, pavyzdžiui, susijusios su 

Toliau išvardyta tam tikra veikla, kurios 
didelė dalis tiesiogiai susijusi su politikos 
reikmėmis. Tačiau gali būti teikiama ir 
papildoma parama, jeigu iškyla naujos 
politikos reikmės, pavyzdžiui, susijusios su 
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ES politikos poveikio tvarumui įvertinimu, 
tolesne veikla, įsigaliojus Kioto protokolui 
dėl klimato kaitos, ir nauja aplinkos politika,
pavyzdžiui, jūrų politikos, standartų ir 
taisyklių srityje.

ES politikos poveikio tvarumui įvertinimu, 
tolesne veikla, įsigaliojus Kioto protokolui 
dėl klimato kaitos, ir nauja aplinkos politika.

Justification

Faire référence au secteur maritime est dans ce contexte trop spécifique et pourrait être 
source de confusion. Si l'on fait référence au secteur maritime, alors il faudrait également 
inclure une longue liste d'amendements afin d'ajouter d'autres secteurs.

Pakeitimas 11
I priedo I skyriaus „Bendradarbiavimas“ 8 temos „Socialiniai ir ekonomikos bei 

humanitariniai mokslai“ dalies „Veikla“ 3 pastraipa

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

Justification

One of the current trends in society is the changing place and role of rural areas. Rural 
development has to face with various social, economic and demographical challenges. We 
need more research on their social implications and on tools that may meet them effectively.
##


