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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Daugeliu aspektų Komisijos pasiūlymas dėl Septintosios pagrindų programos yra vertintinas 
teigiamai. Pasiūlyme atsižvelgiama į keletą klausimų, kurie Parlamento buvo patvirtinti jo 
ankstesniuose sprendimuose.

Tačiau tikroji pasiūlymo reikšmė išlieka neapibrėžta iki to laiko, kol bus priimtas sprendimas 
dėl 2007–2013 m. finansinės perspektyvos. Jei priimtas biudžetas bus mažesnis negu 
siūlomas, yra pavojus, kad Septintajai pagrindų programai skiriami asignavimai gali būti 
gerokai mažesni negu pateiktieji šiame pasiūlyme.

Taip pat yra pagrindo kritikuoti pačią procedūrą, kadangi Komisija paskelbė pasiūlymus 
specifinėms programoms, tai įvyko 2005 m. rugsėjo 21 d., nepaisant to, kad pagrindų 
programos svarstymas pagal bendro sprendimo priėmimo procedūrą tebevyksta, ir to, kad 
specifinės programos turi būti pagrįstos pagrindų programa. Komisijai laikantis tokio 
požiūrio, bendro sprendimo procedūra iš anksto netenka didelės dalies savo reikšmės.

Komisijos pasiūlyme yra daugybė teigiamų dalykų aplinkos ir visuomenės sveikatos 
klausimais. Nuomonės referentė siūlo patvirtinti tuos, kurie susiję su taršos mažinimu, 
biologinės įvairovės apsauga, kova su klimato kaita, naujų energetinių technologijų kūrimu ir 
Europos pažangia energetika. Nuomonės referentė siūlo labiau pabrėžti ligų prevenciją ir 
paramą šiam tikslui skirtiems moksliniams tyrimams. Ji taip pat siūlo pabrėžti pilietinės 
visuomenės ir moterų teisių reikšmę.

Nuomonės referentė siūlo, kad energetikos mokslinių tyrimų sritys pagrindų programoje būtų 
pateiktos įvairių klimato kaitos kontrolę ir tvarios plėtros skatinimą atspindinčių prioritetų 
tvarka, ji taip pat siūlo kiekvienai energijos rūšiai skirti atskiras biudžeto eilutes. Siūloma, kad 
anglies dioksido dujų surinkimo ir izoliavimo moksliniai tyrimai būtų nukreipti jų poveikiui 
aplinkai tirti. Nuomonės referentė laikosi nuomonės, kad švarias anglies technologijas turėtų 
finansuoti anglies pramonė, turinti senas tradicijas ir tam reikalingus išteklius.

Dėl kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų nuomonės referentė siūlo, kad Bendrijos 
finansavimas būtų naudojamas ne embrionų, o tik suaugusiųjų kamieninių ląstelių tyrimams, 
virkštelės kamieninių ląstelių moksliniams tyrimams ir kitoms panašioms alternatyvoms, 
kuriose kaip žaliava nenaudojama embrionų medžiaga.

Žemės ūkio biotechnologijos klausimu nuomonės referentė pabrėžia genetiškai nemodifikuotų 
organizmų biologinės įvairovės išsaugojimą ir mokslinius tyrimus dėl GMO poveikio 
aplinkai.

Nuomonės referentė norėtų atkreipti dėmesį į siūlomų Septintosios mokslinių tyrimų pagrindų 
programos ir Euratomo septintosios pagrindų programos, kuri nėra bendro sprendimo 
procedūros objektas, energetikos dalies neproporcingumą. Pagal Euratomo pasiūlymą, 
branduolio dalijimuisi ir kitiems branduolinės energijos klausimams 5 metams numatyta skirti 
daugiau lėšų negu kitoms energetikos mokslinių tyrimų formoms kartu paėmus 7 metų 
laikotarpiui. Tai prieštarauja įvairiems ES sprendimams, kuriuose teigiama, kad visuotinis 
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klimato atšilimas turi būti apribotas 2° ir to siekiant pabrėžiama energijos efektyvumo ir 
atsinaujinančios energijos reikšmė. Branduolinė energija nėra tarp tų prioritetų, kurie buvo 
patvirtinti bendru sutarimu. Joje slypi rimti pavojai ir net teoriškai atomo branduolio 
dalijimasis negali atlikti reikšmingo vaidmens kontroliuojant klimato kaitą, nes urano atsargos 
yra ribotos. O branduolinė energija negali užtikrinti reikalingos energijos daugeliui 
dešimtmečių, ir be to, nėra garantijų, kad po keleto dešimtmečių ji dar bus perspektyvi.

PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas ragina 
atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

1 pakeitimas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1 a) Visuomenės lėšomis finansuojami 
moksliniai tyrimai pirmiausia turi susitelkti 
ties visuomenės poreikiais ir prioritetais.

Pagrindimas
Mokslinių tyrimų finansavimas visuomenės lėšomis turėtų būti sutelktas ties visuomenei 
svarbiausiais mokslinių tyrimų poreikiais ir pirmiausia turėtų remtis pramonės 
konkurencingumo principais.

2 pakeitimas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4 a) Europos Parlamentas paragino ES 
vadovus kurti ir taikyti aplinkosaugines 
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 

  
1 Dar nepaskelbtas OL.



PA\579994LT.doc 5/32 PE 362.659v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

ir atsisakė remti ir finansuoti žmogaus 
klonavimą pagal bet kokią ES programą.

3 pakeitimas
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 pastangų ieškant klimato kaitos ir 
tvarumo klausimų sprendimo, Lisabonos 
strategijos atgaivinimo, yra susiduriama su 
neatidėliotinu poreikiu padvigubinti ES 
mokslinių tyrimų biudžetą.

4 pakeitimas
24 konstatuojamoji dalis

(24) Septintąja pagrindų programa turėtų 
būti prisidedama prie tvaraus vystymosi ir 
aplinkos apsaugos skatinimo. 

(24) Septintąja pagrindų programa ir ja 
remiamais projektais ir technologijomis 
turėtų būti prisidedama prie tvaraus 
vystymosi ir aplinkos apsaugos skatinimo.

Pagrindimas

Specifinės programos, projektai ir technologijos turėtų būti vertinami taip pat jų indėlio į 
tvarią plėtrą požiūriu.

5 pakeitimas
25 konstatuojamoji dalis

(25) Vykdant veiklą pagal šią Pagrindų 
programą reikėtų vadovautis pagrindiniais 
etikos principais, įskaitant Europos Sąjungos 

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

pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
Tarybos žmogaus teisių ir biomedicinos 
konvencijoje nurodytus principus.

6 pakeitimas
29 konstatuojamoji dalis

(29) Svarbu, kad būtų užtikrintas patikimas 
Septintosios pagrindų programos finansų 
valdymas, ir ji būtų įgyvendinama kaip 
įmanoma veiksmingiau ir vartotojui 
priimtiniausiu būdu, taip pat būtų užtikrinta 
galimybė ja pasinaudoti visiems dalyviams. 
Būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi 2002 
m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento ir supaprastinimo ir 
geresnio reglamentavimo taisyklių. 

(29) Svarbu, kad būtų užtikrintas patikimas 
Septintosios pagrindų programos finansų 
valdymas, ir ji būtų įgyvendinama kaip 
įmanoma veiksmingiau ir vartotojui 
priimtiniausiu būdu, taip pat būtų užtikrinta 
galimybė ja pasinaudoti visiems dalyviams. 
Pagrindinis Septintosios pagrindų 
programos bruožas yra reikšmingas 
administravimo tvarkos supaprastinimas ir 
projektų mokslinio vertinimo stiprinimas. 
Būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi 2002 
m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento ir supaprastinimo ir 
geresnio reglamentavimo taisyklių.

Pagrindimas

Vertinant projektus turėtų būti atsižvelgiama į jų reikšmę mokslui, o ne administravimo 
pranašumus.

7 pakeitimas
3 straipsnis

Septintoji pagrindų programa yra 
įgyvendinama pasitelkus specifines 
programas. Šiose programose yra nustatomi 
pagrindiniai tikslai ir išsamios įgyvendinimo 
taisyklės.

Septintoji pagrindų programa yra 
įgyvendinama pasitelkus specifines 
programas. Šiose programose yra nustatomi 
pagrindiniai tikslai ir išsamios įgyvendinimo 
taisyklės. Palyginti su ankstesnėmis 
programomis, administracinė tvarka yra 
gerokai supaprastinta, ir daug didesnis 
dėmesys skiriamas mokslinių tyrimų 
projektų moksliniam vertinimui.
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Pagrindimas
Vertinant projektus turėtų būti atsižvelgiama į jų reikšmę mokslui, o ne jų administravimo 
pranašumus.

8 pakeitimas
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 vykdoma laikantis 
pagrindinių etikos principų, tarp jų išdėstytų 
ES pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
Tarybos žmogaus teisių ir biomedicinos 
konvencijoje.

9 pakeitimas
7 straipsnio 1 dalis

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

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

Pagrindimas

Pilietinė visuomenė turėtų dalyvauti vertinimo procese, siekiant užtikrinti viešumą ir 
demokratiją priimant sprendimus dėl mokslinių tyrimų ES. 

10 pakeitimas
I priedo I dalies poskyrio „Ne Bendrijos mokslinių tyrimų programų koordinavimas“ 2 a 

pastraipa (nauja)

ERA-NET schema ypač prisidėtų prie 
biologinės žmogaus stebėsenos, 
metrologijos ir regioninių aplinkosaugos 
problemų ar reiškinių MTTP programų 
koordinavimo.

11 pakeitimas
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I priedo I dalies poskyrio „Tarptautinis bendradarbiavimas“ 2 punktas

• 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 
atliekama jų pajėgumui pritaikytomis 
finansinėmis sąlygomis.

• 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, ypač 
užleistų ligų, žemės ūkio, žuvininkystės ir 
aplinkos srityse, ir atliekama jų pajėgumui 
pritaikytomis finansinėmis sąlygomis.

12 pakeitimas
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 apimantis 
sektoriaus konkurencingumo 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 
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. 
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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, pvz., kovai su naujomis epidemijomis ir 
užleistomis ligomis (ligomis, kuriomis iš esmės sergama neturtingose šalyse ir dėl to 
esančiomis už vaistų pramonės MTTP dėmesio ribų). Turi būti siekiama ligų prevencijos ir 
veiksmingų gydymo būdų bei vaistų paieškos mokslinių tyrimų pusiausvyros.

13 pakeitimas
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 prie 
reikšmingų išvadų. Kuriant naujus retų ligų 
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 
vykdant 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. 

Pagrindimas

Epidemiologiniai moksliniai tyrimai turėtų būti vykdomi ne tik genomo ir molekuliniu lygiu, 
bet turi būti tinkamai užbaigti visuomeniniu lygiu. 
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14 pakeitimas
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 
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).

Energingi ES atliekami biologinės 
medicinos tyrimai padės sustiprinti Europos 
sveikatos priežiūros biotechnologijų, 
medicinos technologijų ir farmacijos 
pramonės įmonių konkurencingumą. 
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). ES mokslinių tyrimų 
finansavimas turi susitelkti ties 
suaugusiųjų kamieninių ląstelių tyrimais ir 
kitomis alternatyvomis, nenaudojant 
žaliavai embriono ląstelių.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sudėtingą embrioninių kamieninių ląstelių kilmės kontrolę ir riziką pažeisti 
moterų teises jas įsigyjant, siūloma riboti suaugusių asmenų kamieninių ląstelių ir iš 
virkštelės kraujo gautų kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų ES finansavimą. Kita vertus, yra 
įrodymų apie pavojų, kad embrioninės kamieninės ląstelės linkusios virsti vėžinėmis arba 
kurti nepageidaujamus audinius jas persodinus pacientui. Pakeitimas atitinka EP rezoliuciją 
dėl žmogaus kiaušialąsčių prekybos, priimtą 2005 m. kovo 10 d.

Nuomonės referentei neaišku, kur siūlomame išbraukti tekste kalbama apie finansavimą pagal 
7 pagrindų programą.

15 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Loginis pagrindas“ 4 

pastraipa

Politikos reikalavimams svarbius mokslinius 
tyrimus apimanti veikla, kuri bus remiama, 

Politikos reikalavimams svarbius mokslinius 
tyrimus apimanti veikla, kuri bus remiama, 
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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.

nurodyta toliau. Trys strateginiai klausimai –
vaikų sveikata, moterų 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. Ypač reikia įvertinti ir ištirti tokių 
gyventojų grupių kaip neįgalieji, mažumų 
grupės ir socialiai remtini asmenys
poreikius.

16 pakeitimas
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 ir technologijos, 
pavyzdžiui, DNR drožlių gardelės ir 
molekulinis vizualizavimas ir diagnostika.

17 pakeitimas
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 technologijų, kurias galima 
pritaikyti daugeliui ligų ir sutrikimų gydyti, 
raidą.

- Naujoviški gydymo metodai ir intervencija. 
Konsoliduoti ir užtikrinti tolesnę pažangių 
gydymo būdų ir technologijų, kurias galima 
pritaikyti daugeliui ligų ir sutrikimų gydyti, 
raidą. Pirmenybė teikiama dirbtinei 
biologijai, naudojančiai suaugusiųjų 
kamienines ląsteles.

18 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ poskyrio „Veikla“ 2 paantraštės 

„Mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymas žmonių sveikatos reikmėms“ 2 įtrauka
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- Smegenų ir susijusių ligų, žmogaus 
vystymosi ir senėjimo tyrimai. Tirti sveiko 
senėjimo procesą ir genų bei aplinkos 
sąveiką su smegenų veikla esant normalioms 
sąlygoms ir sergant smegenų ligomis.

- Smegenų ir susijusių ligų, žmogaus 
vystymosi ir senėjimo tyrimai. Tirti sveiko 
vystymosi ir senėjimo procesą ir genų bei
aplinkos veiksnių sąveiką su smegenų 
veikla esant normalioms sąlygoms ir sergant 
smegenų ligomis.

19 pakeitimas
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; užleistų ir kitų lėtinių 
ligų (pvz., osteoartrito). Sukurti į pacientus 
orientuotas strategijas nuo prevencijos iki 
diagnozės ir gydymo, įskaitant klinikinius 
tyrimus.

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

- Pritaikymo tyrimai ligoms, kurias sukelia 
aplinkos veiksniai ir su darbu susijęs 
stresas (pvz., astma, alerginės ligos).

21 pakeitimas
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 

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

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 augančio 
aukštos kokybės maisto poreikio, 
atsižvelgiant į gyvūnų gerovę ir aplinkybes 
kaimo vietovėse.

22 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 2 skirsnio „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

poskyrio „Loginis pagrindas“ 1 pastraipa

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

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

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai ir naujovės turėtų skatinti ekologinį ūkininkavimą ir kitų mažai sąnaudų 
reikalaujančių ūkininkavimo sistemų plėtrą.
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23 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 2 skirsnio „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

poskyrio „Loginis pagrindas“ 3 pastraipa

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

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

24 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 2 skirsnio „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

poskyrio „Veikla“ 1 punktas

• 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 

• 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 ir genetinių 
išteklių ūkininkaujant išsaugojimas ir 
tvarus naudojimas; pagerinti javai ir 
gamybos sistemos, įskaitant ekologinę ir 
kitas tvarias mažai energetinių sąnaudų 
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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.).

reikalaujančias žemdirbystės sistemas,
veislininkystę genų pagrindu, kokybiškos 
gamybos schemas ir GMO poveikio 
stebėjimą bei poveikio aplinkai ir žmonėms 
vertinimą; tvarus, konkurencingas ir 
daugiafunkcinis žemės ūkis ir miškininkystė; 
kompleksinė kaimo plėtra, apimanti 
pilietinės visuomenės dalyvavimą 
sprendimų planavimo ir priėmimo procese; 
gyvūnų gerovė, veislininkystė ir produkcija; 
augalų sveikata; tvari ir konkurencinga 
žuvininkystė ir akvakultūra; užkrečiamosios 
gyvūnų ligos, tarp jų ir zoonozės; kiti 
pavojai plėtrai ir maisto grandinės tiekimo 
saugumui (tarp jų klimato kaita ir naftos 
atsargų mažėjimas); saugus gyvūninių 
atliekų šalinimas ir perdirbimas; 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.).

Pagrindimas

Šioje veiklos priemonėje pagrindinis dėmesys skiriamas maisto gamybos tvarumui ir išteklių 
valdymui.

25 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 2 skirsnio „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

poskyrio „Veikla“ 2 punktas

• „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 

• „Nuo šakutės iki ūkio“: maistas, sveikata 
ir gerovė: Maisto ir pašarų klausimai, susiję 
su vartotojais, visuomene, kultūra, pramone 
ir sveikata, įskaitant elgsenos ir pažinimo 
mokslus; su mityba ir racionu susiję ligos ir 
sutrikimai, įskaitant nutukimą ir alergines 
ligas; tam tikrų maisto produktų ir dietų 
nauda sveikatai; naujoviškos maisto ir 
pašarų perdirbimo, transporto ir prekybos 
technologijos (taip pat ir pakavimo ir maisto 
gabenimo atstumų mažinimas); pagerinta 
maisto, gėrimų ir pašarų cheminė ir 
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grandinės sąvoka (įskaitant jūros produktus); 
atsekamumas.

biologinė kokybė ir sauga; maisto grandinės 
vientisumas ir tvarumas (ir kontrolė); 
aplinkos poveikis maisto ir pašarų 
grandinėms; visos maisto grandinės sąvoka 
(įskaitant jūros produktus); atsekamumas.

26 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 2 skirsnio „Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos“ 

poskyrio „Veikla“ 3 punktas

• 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, 
biologinius procesus ir biologinio 
perdirbimo sąvokas; biologinė katalizė; 
miškininkystė ir miško produktai bei 
procesai; aplinkos atkūrimas ir švaresnis 
perdirbimas.

• 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 tvarias ir 
atsinaujinančia energija pagrįstas 
ūkininkavimo sistemas, biologinius procesus 
ir biologinio perdirbimo sąvokas; biologinė 
katalizė; miškininkystė ir miško produktai 
bei procesai; aplinkos atkūrimas ir švaresnis 
perdirbimas.

27 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 3 skirsnio „Informacijos ir ryšių technologijos“ 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 

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 
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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 
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.

pageidavimams; naudojant IRT tvariai 
plėtrai, ypač transporto valdymui, energijos 
išsaugojimui ir gamtinių išteklių 
naudojimui. 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 
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.

28 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 4 skirsnio „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 
naujos gamybos technologijos“ poskyrio „Veikla“ punktas „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.

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, ypač 
atsakomybės, atsekamumo srityse ir 
nustatant nanopatentavimo ribas; naujų 
idėjų ir metodų taikymui sektoriuose 
tyrimai, įskaitant naujų technologijų 
integravimą ir suliejimą. Nanotechnologijų 
moksliniai tyrimai, galimi pritaikyti 
karinėje pramonėje, nėra finansuojami.
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Pagrindimas

Saugus nanodalelių, nanomedžiagų, nanoįrenginių ir nanobiotechnologijos valdymas, 
perdavimas, naudojimas ir kūrimas turi būti vykdomas pagal esamas konvencijas dėl 
kenksmingų medžiagų kontrolės ir prevenciniu principu pagrįstus nanosaugos įstatymus. 
Atsekamumo ir ženklinimo reikalavimai turėtų būti nustatomi siekiant suteikti vartotojams 
informuoto pasirinkimo galimybes. Turėtų būti sukurta griežta atsakomybės sistema, jei 
pasirodytų, kad komerciškai išskirta nanodalelė kelia pavojų sveikatai, aplinkai ar 
tradiciniam gyvenimo būdui ir kultūrai. Nanopatentais įmanoma įgyvendinti molekulių ir 
elementų, sudarančių visatą, monopolistinę kontrolę. Turi būti sukurtos aiškios taisyklės, 
draudžiančios tokius nanopatentus.

29 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 4 skirsnio „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ poskyrio „Veikla“ punktas „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.

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

30 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 4 skirsnio „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ poskyrio „Veikla“ punktas „Nauja gamyba“

Sąlygų ir lėšų sukūrimas intensyvaus žinių 
naudojimo gamybai, taip pat naujų 
pavyzdžių, reaguojant į iškylančius 
pramonės poreikius, konstravimas, kūrimas 
ir tvirtinimas; bendrų gamybos vertybių 
kūrimas pritaikomai, tinklinei ir žiniomis 
paremtai gamybai; naujų inžinerijos 
koncepcijų, panaudojant technologijų 

Sąlygų ir lėšų sukūrimas tvariai intensyvaus 
žinių naudojimo gamybai, taip pat naujų 
pavyzdžių, reaguojant į iškylančius 
pramonės poreikius, konstravimas, kūrimas 
ir tvirtinimas; bendrų gamybos vertybių 
kūrimas pritaikomai, tinklinei ir žiniomis 
paremtai gamybai; naujų inžinerijos 
koncepcijų, panaudojant technologijų 
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konvergenciją (pvz., nanotechnologijų, 
biotechnologijų, informacinių ir pažinimo 
technologijų bei jų inžinerinių reikalavimų), 
kūrimas naujai didelės pridėtinės vertės 
produktų ir paslaugų kartai ir pritaikymas 
pagal besikeičiančius poreikius.

konvergenciją (pvz., nanotechnologijų, 
biotechnologijų, informacinių ir pažinimo 
technologijų bei jų inžinerinių reikalavimų), 
kūrimas naujai didelės pridėtinės vertės 
produktų ir paslaugų kartai ir pritaikymas 
pagal besikeičiančius poreikius.

31 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 4 skirsnio „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ poskyrio „Veikla“ punktas „Technologijų integravimas 
pramonės taikymams“

Naujų žinių apie nanomokslą, medžiagas ir 
gamybą bei atitinkamų technologijų 
integravimas vienam ir keliems sektoriams 
skirtuose sveikatos priežiūros, statybos, 
transporto, energetikos, chemijos, aplinkos, 
tekstilės ir drabužių, celiuliozės ir 
popieriaus, mechaninės gamybos 
taikymuose.

Naujų žinių apie nanomokslą, medžiagas ir 
gamybą bei atitinkamų technologijų, tarp jų 
ir ekologiškų technologijų, integravimas 
vienam ir keliems sektoriams skirtuose 
sveikatos priežiūros, statybos, transporto, 
energetikos, chemijos, aplinkos, tekstilės ir 
drabužių, celiuliozės ir popieriaus, 
mechaninės gamybos taikymuose.

32 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“ poskyris „Tikslas“

Paversti esamą energetikos sistemą, 
naudojančią iškastinį kurą, tvaresne, kuri 
remtųsi įvairiais energijos šaltiniais bei jos 
transportavimo sistemomis, padidinant 
energijos efektyvumą, kad būtų išspręsti 
neatidėliotini uždaviniai, susiję su tiekimo 
užtikrinimu ir klimato kaita, taip pat būtų 
padidintas Europos energetikos pramonės 
konkurencingumas.

Paversti esamą energetikos sistemą, 
naudojančią iškastinį kurą, energetiniu 
požiūriu efektyviausia ir mažiausiai nuo 
iškastinio kuro priklausančia ekonomika 
pasaulyje iki 2020 m.; tokia, kuri remtųsi 
pirmiausia įvairiais atsinaujinančiais 
energijos šaltiniais bei jos transportavimo 
sistemomis, padidinant energijos 
efektyvumą ir energijos išsaugojimą, kad 
būtų išspręsti neatidėliotini uždaviniai, susiję 
su tiekimo užtikrinimu ir klimato kaita, taip 
pat būtų padidintas tvarios Europos 
energetikos pramonės konkurencingumas.

33 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“poskyrio „Loginis pagrindas“ 1 

pastraipa
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Energetikos sistemoms iškilo esminiai 
uždaviniai. Nerimą keliančios pasaulinės 
energijos paklausos tendencijos 
(prognozuojama, kad per artimiausius 30 
metų paklausa išaugs 60%), būtinybė didele 
dalimi sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją siekiant sušvelninti 
katastrofiškus klimato kaitos padarinius, 
nuostolingas naftos kainų nepastovumas 
(ypač nuo naftos labai priklausančiam 
transporto sektoriui) ir geopolitinis 
nestabilumas tiekėjų regionuose verčia 
skubiai ieškoti tinkamų ir laiku randamų 
sprendimų. Tam, kad ES galėtų pasiekti savo 
Kioto protokolo ir kitus tikslus bei įvykdyti 
savo energetikos politikos įsipareigojimus, 
aprašytus 2000 m. Žaliojoje knygoje dėl 
energijos tiekimo saugumo, reikia labiausiai 
ekologiškų ir rentabilių technologijų bei 
priemonių, kurios turi būti sukurtos atlikus 
mokslinius tyrimus ir įrodžius rezultatų 
teisingumą. 

Energetikos sistemoms iškilo esminiai 
uždaviniai. Nerimą keliančios pasaulinės 
energijos paklausos tendencijos 
(prognozuojama, kad per artimiausius 30 
metų paklausa išaugs 60%), būtinybė 
nustatyti ir didele dalimi sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją 
siekiant sušvelninti katastrofiškus klimato 
kaitos padarinius, nuostolingas naftos kainų 
nepastovumas (ypač nuo naftos labai 
priklausančiam transporto sektoriui) ir 
geopolitinis nestabilumas tiekėjų regionuose 
verčia skubiai ieškoti tinkamų ir laiku 
randamų sprendimų. Tam, kad ES galėtų 
pasiekti savo Kioto protokolo ir kitus tikslus 
bei įvykdyti savo energetikos politikos 
įsipareigojimus, aprašytus 2005 m. Žaliojoje 
knygoje dėl energijos efektyvumo ir
2000 m. Žaliojoje knygoje dėl energijos 
tiekimo saugumo, reikia labiausiai 
ekologiškų ir rentabilių technologijų bei 
priemonių, kurios turi būti sukurtos atlikus 
mokslinius tyrimus ir įrodžius rezultatų 
teisingumą.

34 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“poskyrio „Loginis pagrindas“ 2 

pastraipa

Europa išsiveržė į pirmąją vietą pasaulyje 
pagal kelias energetikos technologijas. Ji 
pirmauja modernių atsinaujinančios 
energijos technologijų – bioenergijos ir vėjo 
energijos – srityje. ES taip pat yra pasaulinio 
masto konkurentė energijos generavimo ir 
paskirstymo technologijų srityse ir turi 
didelių mokslinių tyrimų pajėgumų anglies 
dvideginio surinkimo ir kompleksodaros 
srityje. Tačiau į šias pozicijas grėsmingai 
taikosi konkurentai (ypač JAV ir Japonija). 

Europa išsiveržė į pirmąją vietą pasaulyje 
pagal kelias energijos generavimo ir 
energijos efektyvumo technologijas. Ji 
pirmauja modernių atsinaujinančios 
energijos technologijų – saulės energijos, 
bioenergijos ir vėjo energijos – srityje. ES 
taip pat yra pasaulinio masto konkurentė 
energijos generavimo ir paskirstymo 
technologijų srityse ir turi didelių mokslinių 
tyrimų pajėgumų anglies dvideginio 
surinkimo ir kompleksodaros srityje. Tačiau 
šioms pozicijoms šiuo metu grėsmę kelia
konkurentai (ypač JAV ir Japonija). 

35 pakeitimas
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I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“poskyrio „Loginis pagrindas“ 3 
pastraipa

Norint iš pagrindų pakeisti energetikos 
sistemą, reikia naujų technologijų, su 
kuriomis susijusi rizika yra pernelyg didelė, 
o nauda – pernelyg neaiški, kad privačios 
įmonės imtųsi finansuoti visas mokslinių 
tyrimų, kūrimo ir įrodymo procesams bei 
diegimui būtinas investicijas. Todėl 
valstybės paramai turėtų tekti esminis 
vaidmuo mobilizuojant privačias 
investicijas, o pastangos ir ištekliai Europos 
mastu turėtų būti derinami nuosekliai ir 
veiksmingiau, kad galima būtų konkuruoti 
su ūkiais, daug ir nuolat investuojančiais į 
panašias technologijas. Europos technologijų 
platformoms šiuo požiūriu tenka gyvybiškai 
svarbus vaidmuo koordinuotai mobilizuojant 
reikiamas mokslinių tyrimų pastangas. 
Toliau išdėstyta veikla, kurią reikia atlikti, 
kad būtų pasiektas šis tikslas. Įtraukta ir 
speciali veikla, susijusi su energetikos 
politikai formuoti reikalingomis žiniomis, 
kuri gali padėti iškilus naujiems politikos 
poreikiams, pavyzdžiui, susijusiems su 
Europos energetikos politikos vaidmeniu 
tarptautinės veiklos dėl klimato kaitos 
raidoje ir su energijos tiekimo ir kainos 
nepastovumu ar sutrikimais.

Norint iš pagrindų pakeisti energetikos 
sistemą į tvarią ir pažangią, reikia naujų 
technologijų, su kuriomis susijusi rizika yra 
pernelyg didelė, o nauda – pernelyg neaiški, 
kad privačios įmonės imtųsi finansuoti visas 
mokslinių tyrimų, kūrimo ir įrodymo 
procesams bei diegimui būtinas investicijas. 
Todėl valstybės paramai turėtų tekti esminis 
vaidmuo mobilizuojant privačias 
investicijas, o pastangos ir ištekliai Europos 
mastu turėtų būti derinami nuosekliai ir 
veiksmingiau, kad galima būtų konkuruoti 
su ūkiais, daug ir nuolat investuojančiais į 
panašias technologijas. Europos technologijų 
platformoms šiuo požiūriu tenka gyvybiškai 
svarbus vaidmuo koordinuotai mobilizuojant 
reikiamas mokslinių tyrimų pastangas. 
Toliau išdėstyta veikla, kurią reikia atlikti, 
kad būtų pasiektas šis tikslas. Įtraukta ir 
speciali veikla, susijusi su energetikos 
politikai formuoti reikalingomis žiniomis, 
kuri gali padėti iškilus naujiems politikos 
poreikiams, pavyzdžiui, susijusiems su 
Europos energetikos politikos vaidmeniu 
tarptautinės veiklos dėl klimato kaitos 
raidoje ir su energijos tiekimo ir kainos 
nepastovumu ar sutrikimais.

36 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“ poskyrio „Veikla“ naujas įžanginis 

sakinys ir antraščių eilės tvarkos pakeitimas

Veiksmai išdėstyti prioriteto tvarka ir 
biudžete jiems yra numatyta po atskirą 
eilutę.

• Vandenilis ir kuro elementai • Energijos efektyvumas ir taupymas

• Atsinaujinančios elektros energijos 
generavimas

• Atsinaujinančios elektros energijos 
generavimas

• Atsinaujinančio kuro gamyba • Atsinaujinančio kuro gamyba

• Atsinaujinanti energija šildymui ir • Atsinaujinanti energija šildymui ir 
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aušinimui aušinimui

• CO2 surinkimo ir saugojimo 
technologijos užtikrinant energijos 
generavimą be žalingų dujų emisijos

• Modernūs energetikos tinklai

• Švarios anglies technologijos • Žinios energetikos politikai 
formuoti

• Modernūs energetikos tinklai • Vandenilis ir kuro elementai

• Energijos efektyvumas ir taupymas • CO2 surinkimo ir saugojimo 
technologijos užtikrinant energijos 
generavimą be žalingų dujų emisijos

• Žinios energetikos politikai 
formuoti

• [Švarios anglies technologijos]

Pagrindimas
Prioritetas turi būti teikiamas technologijoms, kurios Europos energetikos sektorių galėtų 
greitai padaryti tvarų ir saugų. Siekiant užtikrinti viešumą, svarbu atskirti įvairių veiklos 
priemonių biudžeto eilutes.

37 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“ poskyrio „Veikla“ punktas 

„Vandenilis ir kuro elementai“

Integruota veikla, siekiant suteikti tvirtą 
technologinį pagrindą konkurencingai ES 
kuro elementų ir vandenilio pramonei 
stacionarių, portatyvių ir transporto taikymo 
srityje. Vandenilio ir kuro elementų Europos 
technologijų platforma padeda atlikti šią 
veiklą siūlydama integruotą mokslinių 
tyrimų ir įdiegimo strategiją.

Integruota veikla, siekiant suteikti tvirtą 
technologinį pagrindą konkurencingai ES 
kuro elementų ir vandenilio pramonei 
stacionarių, portatyvių ir transporto taikymo, 
pagrįsto atsinaujinančiais energijos 
šaltiniais, srityje. Vandenilio ir kuro 
elementų Europos technologijų platforma 
padeda atlikti šią veiklą siūlydama 
integruotą mokslinių tyrimų ir įdiegimo 
strategiją. 

Pagrindimas

Kaip ir numatyta ES tiksluose iki 2050 m. sukurti tvarią vandenilio ekonomiką, moksliniai 
tyrimai turėtų sutelkti dėmesį į vandenilio iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybą.

38 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“ poskyrio „Veikla“ punktas „CO2

surinkimo ir saugojimo technologijos užtikrinant energijos generavimą be žalingų dujų 
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emisijos“

Iš pagrindų sumažinti dėl iškastinio kuro 
naudojimo daromą poveikį aplinkai, 
siekiant didelio našumo elektrinių, beveik 
neišskiriančių į aplinką žalingų dujų, 
paremtų CO2 surinkimo ir saugojimo 
technologijomis.

Moksliniai tyrimai dėl anglies dvideginio 
dujų surinkimo ir saugojimo technologijų 
orientuoti į socialinių, ekonominių, teisinių 
ir aplinkos apsaugos technologijų kriterijų 
plėtrą, tarp jų garantijas dėl visą gyvavimo 
trukmę apimančio nuolatinio jų saugojimo. 
Anglies dvideginio dujų surinkimo ir 
saugojimo projektai yra nepriklausomos 
mokslinės kontrolės ir priežiūros 
kiekvienoje aikštelėje objektas, kurio 
rezultatai yra iki galo prieinami 
visuomenei.

39 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“ poskyrio „Veikla“ punktas 

„Švarios anglies technologijos“

• Švarios anglies technologijos išbraukta

Iš esmės pagerinti elektrinių našumą, 
patikimumą ir rentabilumą sukuriant ir 
pristatant švarios anglies konversijos 
technologijas. 

Pagrindimas

Anglies pramonė yra senas tradicijas ir didelę apyvartą turinti pramonės šaka, galinti 
finansuoti tolesnius švarių anglies pramonės technologijų mokslinius tyrimus.

40 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“ poskyrio „Veikla“ punktas 

„Energijos efektyvumas ir taupymas“

Naujos idėjos ir technologijos pastatų, 
paslaugų ir pramonės energijos efektyvumui 
ir taupymui didinti. Tai apima energijos 
efektyvumo strategijų ir technologijų 
integravimą, naujos ir atsinaujinančios
energijos technologijų taikymą ir energijos 
paklausos valdymą. 

Naujų idėjų ir technologijų nedidelių 
energijos sąnaudų, pasyviosios energijos ir 
papildomos energijos pastatų, paslaugų ir 
pramonės energijos efektyvumui ir taupymui 
didinti vystymas ir demonstravimas. Tai 
apima energijos efektyvumo strategijų ir 
technologijų integravimą ir tvarių naujų 
atsinaujinančios energijos technologijų 
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taikymą ir energijos paklausos valdymą.

41 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“ poskyrio „Veikla“ punktas „Žinios 

energetikos politikai formuoti“

Priemonių, metodų ir modelių pagrindiniams 
ekonominiams ir socialiniams klausimams, 
susijusiems su energetikos technologijomis, 
įvertinti ir vidutinės trukmės bei ilgo 
laikotarpio kiekybiškai įvertinamiems 
uždaviniams nustatyti, kūrimas.

Priemonių, metodų ir modelių pagrindiniams 
ekonominiams ir socialiniams klausimams, 
susijusiems su energetikos technologijomis, 
įvertinti ir vidutinės trukmės bei ilgo 
laikotarpio kiekybiškai įvertinamiems 
uždaviniams nustatyti, kūrimas; politikos 
priemonių, kurios gerokai paspartintų 
naujos efektyvios energijos įgyvendinimą, 
paklausos valdymą ir atsinaujinančios 
energijos koncepcijas ir technologijas, 
vystymas.

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

„Loginis pagrindas“ 2 pastraipa

Moksliniai tyrimai ES lygiu būtini siekiant 
įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus pagal 
Kioto protokolą, JT biologinės įvairovės 
konvenciją, 2002 m. Pasaulio vadovų 
susitikimo dėl darnaus vystymosi tikslus, 
įskaitant ES vandens iniciatyvą, ir indėlį į 
Tarpvyriausybinės komisijos dėl klimato 
kaitos ir Žemės stebėjimo iniciatyvą. Be to,
reikšmingi mokslinių tyrimų poreikiai kyla 
iš esamos ir naujos ES lygio politikos, 
Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos 
ir susijusių teminių strategijų įgyvendinimo, 
veiksmų planų dėl aplinkosaugos 
technologijų bei aplinkos ir sveikatos, ir 
direktyvų, pvz., Bendrosios vandens 
direktyvos.

Moksliniai tyrimai ES lygiu būtini siekiant 
įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus pagal 
JT bendrąją klimato kaitos konvenciją 
(UNFCCC) ir jos Kioto protokolą, JT 
biologinės įvairovės konvenciją, 2002 m. 
Pasaulio vadovų susitikimo dėl darnaus 
vystymosi tikslus, įskaitant ES vandens 
iniciatyvą, ir indėlį į Tarpvyriausybinės 
komisijos dėl klimato kaitos ir Žemės 
stebėjimo iniciatyvą. Be to, reikšmingi 
mokslinių tyrimų poreikiai kyla iš esamos ir 
naujos ES lygio politikos, Šeštosios 
aplinkosaugos veiksmų programos ir 
susijusių teminių strategijų įgyvendinimo, 
veiksmų planų dėl aplinkosaugos 
technologijų bei aplinkos ir sveikatos, 
Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio ir 
direktyvų, pvz., Bendrosios vandens 
direktyvos.
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43 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ poskyrio 

„Loginis pagrindas“ 3 pastraipa

ES reikia stiprinti savo pozicijas pasaulinėse 
aplinkos technologijų rinkose. Šios 
technologijos padeda užtikrinti darnų 
augimą, pasiūlydamos ekologiškai našius 
sprendimus aplinkos problemos spręsti 
įvairiu mastu ir apsaugodamos mūsų 
kultūrinį paveldą. Aplinkosaugos 
reikalavimai skatina naujoves ir gali atverti 
verslo galimybių. Vandentiekio ir sanitarijos 
bei tvarios chemijos Europos technologijų 
platformos patvirtina ES lygio veiklos 
būtinybę, o į jų mokslinių tyrimų 
darbotvarkę atsižvelgiama toliau nurodytoje 
veikloje. Kitos platformos (pvz., statybos ir 
miškininkystės) iš dalies sprendžia 
aplinkosaugos technologijų klausimus ir į jas 
taip pat atsižvelgiama.

ES reikia stiprinti savo pozicijas pasaulinėse 
aplinkos technologijų rinkose. Šios 
technologijos prisideda prie tvaraus 
vartojimo bei gamybos ir padeda užtikrinti 
darnų augimą, pasiūlydamos ekologiškai 
našius sprendimus aplinkos problemos 
spręsti įvairiu mastu ir apsaugodamos mūsų 
kultūrinį paveldą. Aplinkosaugos 
reikalavimai skatina naujoves ir gali atverti 
verslo galimybių. Vandentiekio ir sanitarijos 
bei tvarios chemijos Europos technologijų 
platformos patvirtina ES lygio veiklos 
būtinybę, o į jų mokslinių tyrimų 
darbotvarkę atsižvelgiama toliau nurodytoje 
veikloje. Kitos platformos (pvz., statybos ir 
miškininkystės) iš dalies sprendžia 
aplinkosaugos technologijų klausimus ir į jas 
taip pat atsižvelgiama.

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

„Loginis pagrindas“ 3 a pastraipa (nauja)

Socialiniai ekonominiai aspektai turi įtakos 
aplinkos apsaugos technologijų plėtrai, jų 
pateikimui į rinką ir tolesniam pritaikymui. 
Veiksmai taip pat apima socialinius 
ekonominius politikos priemonių ir 
technologinių išradimų, tarp jų visuomenės 
gamybos ir vartojimo mokslinių tyrimų, 
kurie vykdomi siekiant sukurti tvarius 
vartojimo ir gamybos modelius, aspektus.

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

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

- Aplinka ir sveikata: Aplinkai pavojingų 
veiksnių ir žmonių sveikatos tarpusavio 
sąveika, taip pat šaltinių, ryšių su aplinka 

- Aplinka ir sveikata: Aplinkai pavojingų 
veiksnių ir žmonių sveikatos tarpusavio 
sąveika, taip pat šaltinių, biologinės 
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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 rodikliai.

stebėsenos, ryšių su aplinka patalpose ir 
poveikio bei naujų rizikos veiksnių 
nustatymas; integruoti nuodingųjų ir 
pavojingų medžiagų rizikos įvertinimo 
metodai, taip pat bandymų su gyvūnais 
alternatyvos; pavojų sveikatai aplinkoje 
kiekybinis įvertinimas ir sąnaudų–naudos 
analizė bei prevencijos strategijų rodikliai.

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

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

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

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

„Veikla“ punkto „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 
apsauga 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, jų panaudojimas ir funkcijos; 
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; miškotvarka ir miško 
apsauga; darnus miesto aplinkos tvarkymas 
ir planavimas, duomenų tvarkymo ir 
informacijos paslaugos; įvertinimas ir 
numatymas, susijęs su gamtiniais procesais.

48 pakeitimas
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I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ poskyrio 
„Veikla“ punkto „Tvarus išteklių valdymas“ 2 įtrauka

- Jūros aplinkos evoliucija: žmogaus veiklos 
poveikis jūros aplinkai ir jos ištekliams; 
regioninių jūrų ir pakrantės zonų tarša ir 
eutrofikacija; gelmių ekosistemos; jūrų 
biologinės įvairovės tendencijų, ekosistemos 
procesų ir vandenyno cirkuliacijos 
įvertinimas; jūros dugno geologija.

- Jūros aplinkos evoliucija ir valdymas: 
žmogaus veiklos poveikis jūros aplinkai ir 
jos ištekliams; regioninių jūrų ir pakrantės 
zonų tarša ir eutrofikacija; gelmių 
ekosistemos; jūrų biologinės įvairovės 
tendencijų, ekosistemos procesų ir 
vandenyno cirkuliacijos įvertinimas; jūros 
dugno geologija.

49 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Aeronautika ir oro transportas“ 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 ir veiksmų pažanga, 
sukurti integruotas ekologiškesnes ir 
modernesnes paneuropines transporto 
sistemas, naudingas piliečiams ir 
visuomenei, saugant aplinką ir gamtinius 
išteklius, ir užsitikrinti bei toliau stiprinti
konkurencingumą, Europos pramonės 
iškovotą pasaulio rinkoje. 

50 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Aeronautika ir oro transportas“ poskyrio 

„Loginis pagrindas“ 2 pastraipa

ES plėtra ir ekonominis vystymasis 
(teritorijai išaugus 25%, o gyventojų skaičiui 
– 20%), kelia naujus našaus, rentabilaus ir 
darnaus žmonių ir krovinių vežimo 
uždavinius. Transportas taip pat tiesiogiai 
susijęs su kita pagrindine prekybos, 
konkurencijos, užimtumo, sanglaudos, 
energetikos, saugumo ir vidaus rinkos 
politika. MTTP investicijos į ES transporto 
pramonę yra būtina išankstinė sąlyga 
užtikrinant konkurencinį technologijų 
pranašumą pasaulio rinkose. Veikla Europos 
lygiu taip pat skatins pramonės 
restruktūrizavimą, įskaitant tiekimo 

ES plėtra ir ekonominis vystymasis 
(teritorijai išaugus 25%, o gyventojų skaičiui 
– 20%), kelia naujus našaus, rentabilaus ir 
darnaus žmonių ir krovinių vežimo 
uždavinius. Transportas taip pat tiesiogiai 
susijęs su kita pagrindine prekybos, 
konkurencijos, užimtumo, aplinkos, 
sanglaudos, energetikos, saugumo ir vidaus 
rinkos politika. Paklausos valdymas yra 
pagrindinė logistinio ir erdvinio planavimo 
dalis. MTTP investicijos į ES transporto 
pramonę yra būtina išankstinė sąlyga 
užtikrinant konkurencinį technologijų 
pranašumą pasaulio rinkose. Veikla Europos 
lygiu taip pat skatins pramonės 



PE 362.659v01-00 28/32 PA\579994LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

grandinės integravimą, ir ypač MVĮ. restruktūrizavimą, įskaitant tiekimo 
grandinės integravimą, ir ypač MVĮ.

51 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Aeronautika ir oro transportas“ poskyrio 

„Loginis pagrindas“ 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 
daugiadisciplinius 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 taikymą 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 
daugiadisciplinius 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 vandens kelių ir 
geležinkelio transportą, prieinamumą, saugą, 
pajėgumus, saugumą ir poveikį aplinkai 
išsiplėtusioje Sąjungoje. Taip pat, 
įgyvendinant Europos politiką, nepaprastai 
svarbu kurti sistemą „Galileo“ ir jos taikymą
palaikančias technologijas.

52 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Aeronautika ir oro transportas“ poskyrio 

„Loginis pagrindas“ 4 pastraipa

Bus sprendžiami ne tik glaudžiai su pramone 
susietų toliau nurodytų temų ir veiklos 
klausimai, bet integruotai, apimant 
ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius 
transporto politikos aspektus bus 
atsižvelgiama į politikos formuotojų 
poreikius. Be to, bus teikiama parama 

Bus sprendžiami ne tik glaudžiai su pramone 
susietų toliau nurodytų temų ir veiklos 
klausimai, bet integruotai, apimant 
ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius 
transporto politikos aspektus bus 
atsižvelgiama į politikos formuotojų 
poreikius. Be to, bus teikiama parama 
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reaguojant į esamus ir į naujus politikos 
poreikius, pavyzdžiui, susijusius su jūrų 
politikos raida.

reaguojant į esamus ir į naujus politikos 
poreikius, pavyzdžiui, susijusius su jūrų 
politikos raida ar Europos bendros oro 
erdvės įgyvendinimu.

53 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Aeronautika ir oro transportas“ poskyrio 

„Veikla“ punkto „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 saugos aspektų gerinimas; 
platesnis orlaivių pasirinkimas nuo plataus 
korpuso iki mažų dydžių transporto 
priemonių. 

- Vartotojų saugos užtikrinimas: visų oro 
transporto saugos aspektų gerinimas; 
platesnis orlaivių pasirinkimas nuo plataus 
korpuso iki mažų dydžių transporto 
priemonių.

Pagrindimas

ES oro transporto mokslinių tyrimų finansavimas yra pateisinamas tik tiek, kiek tai susiję su 
vartotojų saugumo aspektais.

54 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Aeronautika ir oro transportas“ poskyrio 

„Veikla“ punkto „Antžeminis transportas“ antraštė

• Antžeminis transportas (geležinkelių, 
kelių ir vandens kelių transportas)

• Tvarus antžeminis transportas 
(geležinkelių, kelių ir vandens kelių 
transportas)

Pagrindimas

Panašiai kaip ir 6-ojoje pagrindų programoje, antraštėje turėtų būti žodis „tvarus“, nes 
Sutarties 6 straipsnis įpareigoja integruoti tvarią plėtrą į, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir 
transporto sektorių.

55 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Aeronautika ir oro transportas“ poskyrio 

„Veikla“ punkto „Antžeminis transportas (geležinkelių, kelių ir vandens kelių transportas)“ 2 
įtrauka

- Transporto rūšių keitimo skatinimas ir - Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
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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.

eismo intensyvumo transporto koridoriuose 
mažinimas: tvarių, 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.

56 pakeitimas
I priedo I dalies skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Aeronautika ir oro transportas“ poskyrio 

„Veikla“ punkto „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 švaresnes ir saugesnes transporto 
priemones, ir neteršiančios transporto 
priemonės, naujos viešojo ir / arba 
kolektyvinio transporto rūšys skiriant 
atitinkamą dėmesį visos mobilumo 
grandinės efektyvumui 
(visuomeninis / kolektyvinis transportas, 
bendras automobilių ar jų parko 
naudojimas, ėjimas pėsčiomis ir važiavimas 
dviračiu), prieinamumas (tarp jų 
neįgaliesiems, vaikams ir vyresnio amžiaus 
žmonėms) ir privataus transporto 
racionalizacija, įvairiarūšis transportas, 
paklausos valdymas, ryšių infrastruktūra, 
integruotas miestų planavimas ir transportas.

Pagrindimas

Siekiant miesto transporto mokslinių tyrimų efektyvumo svarbu atsižvelgti į visą įvairių rūšių 
transporto grandinę. Didelis dėmesys turėtų būti skiriamas nemotorizuotam mobilumui, 
pavyzdžiui, ėjimui pėsčiomis ir važiavimui dviračiu.

57 pakeitimas
II priedo skyriaus „Bendradarbiavimas“ 2 eilutė

Maistas, žemės ūkis ir 
biotechnologijos 

(milijonai eurų):
2455

Maistas, žemės ūkis ir 
biotechnologijos 

(milijonai eurų):
2455;
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iki 50% šios sumos skiriama biotechnologijų 
projektams.

58 pakeitimas
II priedo skyriaus „Bendradarbiavimas“ 5 eilutė

Energetika
(milijonai eurų):

2931 Energetika
(milijonai eurų):

2931;
ne mažiau kaip 80% šios sumos skiriama 
energijos efektyvumui ir atsinaujinančios 
energijos veiklos priemonėms.

59 pakeitimas
II priedo skyrius „Bendradarbiavimas“

Komisijos siūlomas tekstas
_________________________________

II PRIEDAS: PRELIMINARUS PASKIRSTYMAS TARP PROGRAMŲ
Preliminarus paskirstymas tarp programų yra šis (milijonai eurų):
Bendradarbiavimas* 44432

Sveikata 8317
Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos 2455
Informacijos ir ryšių technologijos 12670
Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos 4832
Energetika 2931
Aplinka (įskaitant klimato kaitą) 2535
Transportas (įskaitant aeronautiką) 5940
Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai mokslai 792
Saugumas ir erdvė 3960

Parlamento pakeitimai
_________________________________

II PRIEDAS: PRELIMINARUS PASKIRSTYMAS TARP PROGRAMŲ
Preliminarus paskirstymas tarp programų yra šis (milijonai eurų):
Bendradarbiavimas* 47214

Sveikata 9099
Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos 2455
Informacijos ir ryšių technologijos 12670
Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos 4832
Energetika 3931
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Aplinka (įskaitant klimato kaitą) 3535
Transportas (įskaitant aeronautiką) 5940
Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai mokslai 792
Saugumas ir erdvė 3960

Pagrindimas

Visas bendradarbiavimo antraštės biudžetas yra padidintas 2782 milijonais eurų, kurie 
atitinka nuomonės referentės pasiūlymą sumažinti Euratomo programos biudžetą. Tiek 
energetikos, tiek aplinkos antraštės buvo padidintos po 1 milijardą eurų, o sveikatos – 782 
milijonais eurų.


