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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos 
septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų 
programos (2007–2013 m.)
(KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0119)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 166 straipsnio 1 dalį, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0099/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto, Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros bei Transporto ir turizmo komitetų nuomones (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda savo Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Siekiant veiksmingiau pritraukti 
privačias investicijas ir užtikrinti, kad 
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė 
plėtra kaip galima veiksmingiau prisidėtų 
prie Europos konkurencingumo didinimo, 
Pagrindų programoje turėtų būti imtasi 
atitinkamų priemonių intelektinės 
nuosavybės teisėms apsaugoti dar 
pradiniame mokslinio tyrimo procese.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pagrindimas

Svarbu, kad mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatai, kuriuos finansuoja 
Europos Sąjunga ir kurie sukuriami Europos Sąjungoje, padėtų uždirbti pajamas Sąjungos 
viduje.  Todėl privalome užtikrinti, kad mokslinių tyrimų pasiekimai būtų veiksmingai 
saugomi atitinkamomis teisinėmis priemonėmis. 

Pakeitimas 2
13 konstatuojamoji dalis

(13) Pagal programą „Idėjos“ veiklą turėtų 
įgyvendinti Europos mokslinių tyrimų 
taryba (EMTT), kuri savo veikloje plačiai 
naudotųsi autonomija.

(13) Pagal programą „Idėjos“ veiklą turėtų 
įgyvendinti Europos mokslinių tyrimų 
taryba (EMTT), teisiškai nepriklausoma 
struktūra, įsteigta pagal Sutarties 171 
straipsnį po trumpo pereinamojo 
laikotarpio, valdoma Komisijos ir mokslo 
tarybos. EMTT turėtų būti atskaitinga ją 
finansuojančioms institucijoms, tačiau ji 
turėtų veikti ir pasirinkti mokslinių tyrimų 
projektus savarankiškai.

Pagrindimas

Europos mokslinių tyrimų tarybos ekspertų grupė, pirmininkaujama Federico Mayor, savo 
ataskaitoje aiškiai nurodė, kad „EMTT privalo būti nepriklausoma institucija, o pagrindinį 
jos ekspertinį darbą turėtų atlikti tarptautinės mokslinių tyrimų bendruomenės nariai. 
Pasinaudoti mokslinių tyrimų bendruomenės savivalda yra ir naudinga, ir būtina. Tai bus itin 
svarbu, jei EMTT norės įgyti visos mokslinių tyrimų bendruomenės bei plačiosios visuomenės 
pasitikėjimą ir tikėjimą ja. Europos Parlamentas visiškai pritaria šiai rekomendacijai ir 
tvirtai tiki, kad tokio savarankiškumo bus galima pasiekti tik jei ir moksliniai sprendimai, ir 
valdymas bus tikrai nepriklausomi nuo Europos Komisijos, Tarybos ir Parlamento. Todėl 
EMTT turėtų būti steigiama pagal EB sutarties 171 straipsnį.

Tuo pat metu EMTT privalo būti atskaitinga Europos Sąjungai ir kitoms ją finansuojančioms 
institucijoms ne tik už gautas ir paskirstytas lėšas, bet ir už savo finansavimo principus, 
prioritetus ir veiksmus.

Pakeitimas 3
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) Septintoji pagrindų programa turėtų 
padėti sukurti sąsajas tarp 
Konkurencingumo ir inovacijų 
programos, struktūrinių fondų ir kitų 
Bendrijos programų bei užtikrinti, kad jos 
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papildytų viena kitą.

Pagrindimas

To reikia siekiant apeiti vieną iš Europos silpnųjų vietų – „Europos paradoksą“, kai turimos 
puikios mokslinės žinios, tačiau nepakankami gebėjimai šias žinias paversti inovacijomis ir 
komerciniais produktais. Todėl turėtų būti siekiama integruoti 7-ąją PP, struktūrinių fondų ir 
BIP programas.

Pakeitimas 4
18b konstatuojamoji dalis (nauja)

(18b) Pramoniniams moksliniams 
tyrimams ypač aktualios Europos 
technologijų platformos ir Bendros 
technologijų iniciatyvos (BTI). TP gali 
tapti bendra priemone Europos 
konkurencingumui skatinti.

Pagrindimas

TP turėtų padėti pasiekti Barselonoje iškeltą tikslą – kad moksliniams tyrimams skiriamos 
išlaidos sudarytų 3 % nuo BVP, o du jų trečdalius sudarytų privačių investuotojų lėšos.   TP 
pasiekus pakankamą brandumo lygį, galima tikėtis, kad TP inicijuos BTI, apimančias kai 
kuriuos jų sričių aspektus.

Pakeitimas 5
18c konstatuojamoji dalis (nauja)

(18c) Verslo sektoriaus dalyvavimas ir 
mokslinių žinių bei techninių įgūdžių 
panaudojimas yra svarbūs veiksniai 
užtikrinant, kad Pagrindų programa 
padėtų įgyvendinti Lisabonos 
darbotvarkę, pasiekti augimą ir kurti 
naujas darbo vietas.

Pagrindimas

To reikia siekiant apeiti vieną iš Europos silpnųjų vietų – „Europos paradoksą“, kai turimos 
puikios mokslinės žinios, tačiau nepakankami gebėjimai šias žinias paversti inovacijomis ir 
komerciniais produktais. Todėl turėtų būti siekiama integruoti 7-ąją PP ir BIP programas.



PR\571052LT.doc 9/73 PE 360.033v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 6
20 konstatuojamoji dalis

(20) Atsižvelgiant į naujų priemonių 
naudojimo pagal Šeštąją pagrindų 
programą vidurio laikotarpio peržiūrą ir 
Pagrindų programos penkerių metų 
laikotarpio įvertinimą, buvo nustatytas 
naujas metodas, kuriuo vadovaujantis būtų 
galima lengviau, veiksmingiau ir lanksčiau 
pasiekti ES mokslinių tyrimų politikos 
tikslus. Todėl siekiant įvairią veiklą 
finansuoti lanksčiau ir laisviau, bus 
naudojamasi sumažintu skaičiumi 
paprastesnių „finansavimo schemų“, jas 
taikant atskirai arba derinant tarpusavyje.

(20) Atsižvelgiant į naujų priemonių 
naudojimo pagal Šeštąją pagrindų 
programą vidurio laikotarpio peržiūrą ir 
Pagrindų programos penkerių metų 
laikotarpio įvertinimą, buvo nustatytas 
naujas metodas, kuriuo vadovaujantis būtų 
galima lengviau, veiksmingiau ir lanksčiau 
pasiekti ES mokslinių tyrimų politikos 
tikslus. Todėl siekiant įvairią veiklą 
finansuoti lanksčiau ir laisviau, bus 
naudojamasi sumažintu skaičiumi 
paprastesnių „finansavimo schemų“, jas 
taikant atskirai arba derinant tarpusavyje, o 
dalyviams bus garantuojamas didesnis 
valdymo savarankiškumas.

Pagrindimas

Finansavimo schemų supaprastinimas iš tiesų yra būtinas, norint paskatinti dalyvavimą 
Pagrindų programoje, ypač smulkioms grupėms ir MVĮ. To privalu laikytis visais mokslinių 
tyrimų etapais: nuo pasiūlymo pateikimo iki projekto valdymo. Todėl dalyviams, kiek tai yra 
susiję su mokslinių tyrimų veiklos administravimu ir moksliniu valdymu, turėtų būti leidžiama 
rinktis iš kelių su Komisija suderintų alternatyvų, su sąlyga, kad bus garantuojama 
atskaitomybė.

Pakeitimas 7
24a konstatuojamoji dalis (nauja)

(24) Pagrindų programa yra pagrindinė 
priemonė Lisabonos strateginiam tikslui 
pasiekti – kad Europos ekonomika būtų 
grindžiama žiniomis ir taptų 
konkurencingiausia ir dinamiškiausia 
pasaulyje. Pripažįstama, kad „žinių 
trikampis“ – švietimas, moksliniai tyrimai 
ir inovacijos – yra pagrindinė priemonė, 
vedanti šio tikslo link.

Pakeitimas 8
25a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(25a) Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
jauniesiems mokslo darbuotojams, 
siekiant padėti jiems siekti mokslinės 
karjeros pačiu produktyviausiu savo 
gyvenimo laikotarpiu.  Jaunieji mokslo 
darbuotojai turėtų tapti pagrindine 
varomąja mokslo jėga Europoje. Šiuo 
tikslu visose Pagrindų programos veiklos 
srityse, programose 
„Bendradarbiavimas“, „Idėjos“ ir 
„Žmonės“, turėtų būti imtasi konkrečių 
priemonių. 

Pagrindimas

Norint pasiekti tikslo, kad investicijos į mokslinius tyrimus sudarytų 3 % Europai iki 2010 m. 
reikia išugdyti 700 000 jaunųjų mokslo darbuotojų. Pasiūlyme nurodoma parama jauniesiems 
mokslo darbuotojams neviršija deklaracijų. Ypatingas dėmesys ir aiškūs veiksmai yra 
reikalingi ne tik atsižvelgiant į didžiulį demografinį Europos kilmės mokslininkų trūkumą, bet 
ir siekiant sukurti patrauklias, konkurencingas sąlygas jauniesiems mokslo darbuotojams iš 
viso pasaulio bei didinti Europos mokslinių tyrimų sistemos konkurencingumą. ES lėšos 
turėtų būti naudojamos talentingiausiems jauniesiems mokslo darbuotojams remti, 
doktorantūroje studijuojančiųjų skaičiui didinti ir „protų nutekėjimo“ procesui stabdyti.

Pakeitimas 9
28a konstatuojamoji dalis (nauja)

(28a) Procedūrų supaprastinimas ir 
paprastesnis dalyvavimas – tai tikslai, 
kurie sudaro neatskiriamą šios Pagrindų 
programos ir jos įgyvendinimo dalį. 

Pakeitimas 10
29a konstatuojamoji dalis (nauja)

(29a) Komisijos siūlomos naujų 
įgyvendinimo agentūrų funkcijos ir 
pareigos mobilumui ir MVĮ skirtai 
paramos veiklai administruoti ir valdyti 
bus aiškiai apibrėžtos Dalyvavimo 
taisyklėse.
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Pagrindimas

Kyla institucijų kompetencijos susikirtimo rizika. Itin svarbu, kad EP kritiškai įvertintų 
tolesnę agentūrų plėtrą.

Pakeitimas 11
2 straipsnio 1 dalies i punktas

i) Saugumas ir erdvė. i) Saugumas;

Pagrindimas

Kadangi tarp erdvės ir saugumo nėra daug akivaizdžių sąsajų, jos turėtų būti laikomos 
atskiromis temomis. 

Pakeitimas 12
2 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

ia) Erdvė.

Pagrindimas

Kadangi tarp erdvės ir saugumo nėra daug akivaizdžių sąsajų, jos turėtų būti laikomos 
atskiromis temomis.

Pakeitimas 13
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. Komisija nuolat ir sistemingai stebi, 
kaip įgyvendinama Pagrindų programa ir 
jos specialiosios programos, reguliariai 
teikia savo stebėjimų rezultatų ataskaitas 
ir juos viešina. Dukart programos 
įgyvendinimo laikotarpiu, 2009 m. ir 2011 
m., išorės ekspertų padedama Komisija 
atlieka tarpinį šios Pagrindų programos ir 
jos specifinių programų vertinimą, 
remdamasi Šeštosios pagrindų programos 
ex-post vertinimu. Šio vertinimo metu turi 



PE 360.033v01-00 12/73 PR\571052LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

būti vertinama mokslinių tyrimų veiklos 
kokybė, taip pat įgyvendinimo ir valdymo 
kokybė ir pažanga siekiant nustatytų tikslų.
Išvados dėl naujų veiksmų ir struktūrų, 
ypač EMTT ir BTI, veiksmingumo bei 
procedūrų supaprastinimo rezultatai 
turėtų būti pristatyti Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui bei Regionų komitetui.

Pagrindimas

Į naująją 7-ąją PP įtraukiama daugybė naujų elementų. Per 7 metų laikotarpį jų 
veiksmingumas privalo būti stebimas, jie privalo būti tobulinami. Ankstesnės Pagrindų 
programos buvo vertinamos vieną kartą per 4 metus, reikalavimas per 7 metus atlikti du 
vertinimus yra pagrįstas. Be to, daugybę naujų instrumentų, kurių galutinė forma neapibrėžta 
(pvz., EMTT, įgyvendinimo agentūros, BTI) būtina įvertinti anksčiau, kad juos būtų galima 
patobulinti ir modifikuoti.

Pakeitimas 14
I priedo 1 pastraipa

Septintoji pagrindų programa bus vykdoma 
siekiant Sutarties 163 straipsnyje nurodytų 
pagrindinių tikslų, prisidedant prie žinių 
visuomenės ir ekonomikos Europoje 
kūrimo, paremto Europos mokslinių tyrimų 
erdve. Ji sustiprins mokslo ir 
technologinių tyrimų kompetenciją 
keturiomis programomis: 
bendradarbiavimo, idėjų, žmonių ir 
pajėgumų.

Septintoji pagrindų programa bus vykdoma 
siekiant Sutarties 163 straipsnyje nurodytų 
pagrindinių tikslų, prisidedant prie žinių 
visuomenės ir ekonomikos Europoje 
kūrimo, paremto Europos mokslinių tyrimų 
erdve. Pagrindų programa bus 
įgyvendinama dviem strateginėmis 
kryptimis:

– bazinių (nežinomų sričių) mokslinių 
tyrimų plėtra
– taikomųjų mokslinių tyrimų plėtra, 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų 
programa, – siekiant paskatinti Europos 
pramonės konkurencingumą.

Siekiant pirmojo tikslo bus įsteigta 
Europos mokslinių turimų taryba, kuri 
bus atsakinga už ES veiklos bazinių 
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mokslinių tyrimų srityje įgyvendinimą. 

Antrojo tikslo bus siekiama, glaudžiau 
integruojant mokslinių tyrimų bei 
demonstravimo veiklos etapus ir 
komercializavimo etapą, kuris bus 
įgyvendinamas pagal KIP. Taikant 
specialias priemones bus deramai 
atsižvelgta į ypatingą MVĮ vaidmenį. 

Europos technologijų platformoms teks 
svarbus vaidmuo plėtojant Europos 
mokslinių tyrimų erdvę (EMTE) ir 
įgyvendinant Lisabonos strategiją. 
Pagrindų programa sustiprins mokslo ir 
technologinių tyrimų kompetenciją 
keturiomis programomis: 
„Bendradarbiavimas“, „Idėjos“, 
„Žmonės“ ir „Pajėgumai“.

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti 7-osios PP tikslus ir veiklos kryptis.  7-osios PP tikslas – plėsti 
intervencijos sritis, kurti jos „atšakas“:  bazinius ir nežinomų sričių mokslinius tyrimus, taip 
pat taikomuosius mokslinius tyrimus, demonstravimo veiklą bei glaudesnę integraciją su 
inovacine veikla.

Veiksminga ir intensyvi parama privalo būti teikiama Europos pramonei, ypač MVĮ. 
Strateginis ir pagrindinis šios paramos veiksnys – Europos technologijų iniciatyvos (ETI). 
Nepaisant to, egzistuoja grėsmė, kad 7-oji PP bus sutelkta didelėms iniciatyvoms, o MVĮ bus 
pamirštos. Kai kurie ženklai matomi jau dabar, pavyzdžiui, CRAFT projektų sėkmė siekia 
10 % – tam tikros specialios priemonės yra išties reikalingos.

Pakeitimas 15
I priedo 1a pastraipa (nauja)

Atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių išlaidų 
skirtumus, Europa turėtų visapusiškai 
ištirti galimybes vykdyti aukštesnės 
kokybės mokslinius tyrimus mažesnėmis 
išlaidomis. Nors mokslinė kompetencija 
išlieka pagrindiniu veiklos, 
finansuojamos pagal Pagrindų programą, 
vertinimo kriterijumi, visais atvejais, kai 
tik tai bus įmanoma, bus atsižvelgiama ir į 
išlaidų efektyvumą.
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Pagrindimas

Privalu imtis visų priemonių, kad Programa būtų kaip galima veiksmingesnė.  Kuriant 
Europos mokslinių tyrimų erdvę būtina, kad mokslinių tyrimų projektuose dalyvautų 
partneriai iš įvairių šalių ir regionų: ir vadinamųjų pagrindinių šalių, ir mažiau išsivysčiusių 
šalių, taip pat iš „suartėjimo“ regionų. Tokiu būdu projektų europinė pridėtinė vertė įgys dar 
vieną aspektą ir bus užtikrintas lygus ir visapusiškas partnerių dalyvavimas.

Pakeitimas 16
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ 3 pastraipos įvadinė dalis

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

Pagrindimas

Saugumo ir erdvės išskyrimo į atskiras temas pasekmė.

Pakeitimas 17
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ 3 pastraipos 9 punktas

9) Saugumas ir erdvė 9) Saugumas 
9a) Erdvė

Pagrindimas

Saugumo ir erdvės išskyrimo į atskiras temas pasekmė.

Pakeitimas 18
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ 5 pastraipa

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

Ypatingas dėmesys bus atkreiptas į tai, kad 
būtų užtikrintas veiksmingas teminių 
sričių ir mokslinių sričių, susijusių su 
keliomis temomis, koordinavimas. 

Pagrindimas

Siekiant daugiadiscipliniškumo, būtina skelbti keletą bendrų kvietimų arba vykdyti specialią 
veiklą, kuri apimtų kelias mokslinių tyrimų temines sritis.

Pakeitimas 19
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I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ 8a pastraipa (nauja)

Tam, kad Europos technologijų 
platformos būtų sėkmingos, didžiulę 
svarbą turi aktyvus finansinių institucijų 
dalyvavimas, kadangi rinkos pajėgumas ir 
rizikos kapitalas yra svarbiausi klausimai, 
kuriuos tenka spręsti norint apjungti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas.
Europos technologijų platformos sukurs 
palankias sąlygas atskiroms įmonėms 
investuoti į konkrečius mokslinių tyrimų 
projektus, kad šios padidintų savo 
konkurencingumą, tokiu būdu taps 
įmanoma pažangos šuolį apjungti su 
produktų naujovėmis. Mokslinių tyrimų 
projektai pagal savo pobūdį bus 
konkurencingi ir galės būti finansuojami 
pagal Pagrindų programą bei iš 
struktūrinių fondų, BIP ar regionų lėšų. 
Europos technologijų platformos turėtų 
pasinaudoti plačia patirtimi, kurios įgijo 
EUREKA struktūros, sėkmingai 
prisidėjusios prie strateginių Europos 
mokslinių tyrimų sričių plėtros.
MVĮ bus pakankamai įtraukiamos 
priimant sprendimus dėl technologijų 
platformų. 
„Europos socialinių – aplinkos inovacijų 
platforma“ Europos mastu suburs ne 
pelno pilietinės visuomenės organizacijas 
(PVO), mokslinių tyrimų institucijas ir 
valdančiąsias institucijas.

Pagrindimas

Europos technologijų platformos, kaip nauji subjektai, turėtų pasinaudoti ankstesne patirtimi, 
įgyta dalyvaujant panašioje veikloje, ir naudotis keliais prieinamais finansavimo šaltiniais. 
Turėtų būti užtikrintas MVĮ dalyvavimas ir vaidmuo, siekiant padidinti jų aktyvumą bei 
palengvinti jų dalyvavimą projektuose. 

„Europos socialinių – aplinkos inovacijų platformos“ sukūrimas turėtų papildyti į 
technologijas orientuotų platformų veiklą, neišskiriant ir šios svarbios mokslinių tyrimų 
srities.
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Pakeitimas 20
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ 8 pastraipa

Minėtosios devynios teminės sritys taip pat 
apima mokslinius tyrimus, būtinus 
formuluojant, įgyvendinant ir vertinant ES 
sveikatos apsaugos, saugos, vartotojų teisių 
apsaugos, energetikos, aplinkos, plėtros 
pagalbos, žuvininkystės, jūrininkystės 
reikalų, žemės ūkio, gyvūnų gerovės, 
transporto, švietimo ir mokymo, užimtumo, 
socialinių reikalų, sanglaudos bei 
teisingumo ir vidaus reikalų politiką, ir 
ikinormatyvinius bei norminamuosius 
tyrimus, svarbius gerinant standartų 
kokybę ir juos įgyvendinant.

Minėtosios dešimt teminių sričių taip pat 
apima mokslinius tyrimus, būtinus 
formuluojant, įgyvendinant ir vertinant ES 
sveikatos apsaugos, saugos, vartotojų teisių 
apsaugos, energetikos, aplinkos, plėtros 
pagalbos, žuvininkystės, jūrininkystės 
reikalų, žemės ūkio, gyvūnų gerovės, 
transporto, IRT, švietimo ir mokymo, 
užimtumo, socialinių reikalų, sanglaudos 
bei teisingumo ir vidaus reikalų politiką, ir 
ikinormatyvinius bei norminamuosius 
tyrimus, svarbius gerinant standartų 
kokybę ir juos įgyvendinant.

Pagrindimas

Saugumo ir erdvės išskyrimo į atskiras temas pasekmė.

IRT, kurios skverbiasi į visas kitas sritis, negalima pamiršti kalbant apie šias ES politikos 
kryptis.

Pakeitimas 21
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ 10 pastraipa

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

Siekiant intensyvesnės ES mokslinių 
tyrimų rezultatų sklaidos ir panaudojimo, 
visose teminėse srityse bus padedama 
skleisti žinias ir perduoti rezultatus (taip 
pat ir politinius sprendimus priimantiems 
asmenims), be kita ko finansuojant tinklų 
kūrimo iniciatyvas, seminarus ir renginius, 
teikiant išorės ekspertų pagalbą, 
informaciją bei elektronines paslaugas, 
visų pirma CORDIS. Naujovių rėmimo 
veikla bus atliekama pagal 
Konkurencingumo ir inovacijų programą. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
užtikrinti, kad tarptautinio 
bendradarbiavimo veikloje pakankamai 
dalyvautų MVĮ. Todėl, siekiant paskatinti 
MVĮ dalyvavimą, pagal kiekvieną 
„Bendradarbiavimo“ programos temą bus 
vykdomos konkrečios priemonės, įskaitant 
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aspektus. specialius kvietimus MVĮ, „Nacionalinius 
apdovanojimus už atradimus“ ir paramos 
veiklą. Siekiant optimizuoti turimus 
išteklius išlaidų efektyvumo analizė bus 
taikoma kaip papildomas kriterijus, 
siekiant užtikrinti, kad užduotims vykdyti 
būtų skirti optimalūs ištekliai. Visose 
mokslinių tyrimų srityse bus atsižvelgiama 
į lygias lyčių galimybes ir poreikį sudaryti 
sąlygas jaunųjų mokslo darbuotojų 
dalyvavimui. Taip pat bus remiamos 
iniciatyvos, kuriomis, peržengiant mokslo 
bendruomenės ribas, siekiama pradėti 
dialogą su plačiąja visuomene mokslo ir 
tyrimų rezultatų klausimais ir mokslo 
informacijos bei švietimo srityje. Bus
atsižvelgta į etikos principus bei lyčių 
aspektus.

Pagrindimas

EMTE kūrimas ir 7-osios PP veiklos rezultatai turėtų būti labiau propaguojami nacionaliniu 
lygiu.

Kliūtys MVĮ dalyvauti 7-ojoje PP yra vis dar dideles. Turėtų būti imtasi priemonių, kad jų 
dalyvavimui būtų sudarytos deramos sąlygos.

Projekto kokybė visuomet yra svarbiausias kriterijus, tačiau išlaidų efektyvumo analizė galėtų 
tapti dar vienu privalumu Programos rezultatams maksimizuoti. Tokiu būdu projektų 
europinė pridėtinė vertė įgys dar vieną aspektą ir bus užtikrintas lygus ir visapusiškas 
partnerių, įskaitant partnerius iš „suartėjimo“ regionų, dalyvavimas.

Jaunieji mokslo darbuotojai pagal Pagrindų programas iki šiol nebuvo pakankamai 
skatinami. Šie du klausimai: moterų ir jaunųjų mokslo darbuotojų aktyvumas turėtų būti 
pagrindinės visų veiklos sričių horizontalios temos.

Pakeitimas 22
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ 10a pastraipa (nauja)

Didžiulė veiklos, finansuojamos pagal 
Pagrindų programą, įvairovė iškelia 
poreikį tinkamai integruoti ir koordinuoti 
šią veiklą. Siekiant išvengti veiklos 
skaidymo ir dubliavimo bei užtikrinti 
glaudžią integraciją su nacionaliniu ir 
regionų lygiu vykdoma veikla, bus 
plečiamas Kompetencijos tinklų vaidmuo. 
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Norint veiklą geriau integruoti, svarbu, 
kad Europos technologijų platformos 
išlaikytų glaudžias sąsajas su 
nacionalinėmis mokslinių tyrimų 
programomis ir iniciatyvomis, pvz., 
nacionalinėmis technologijų 
platformomis, kad būtų sukurtas ryšys 
tarp naujų pažangių technologijų plėtros.

Pagrindimas

7-ojoje PP numatyta įvairių priemonių: EMTT, TP, BTI, stambūs bendrai vykdomi mokslinių 
tyrimų projektai, stambios nacionalinės mokslinių tyrimų programos, koordinuojamos ERA-
NET, stambi infrastruktūra, JMTT veikla ir EURATOM programa, o veiklos skaldymas, 
dubliavimas arba integravimo stoka gali sumenkinti jų rezultatus. Nėra aišku, kaip šios 
atskiros programos bus derinamos tarpusavyje. Be to, nėra aišku, kaip bus užtikrintas 
integravimas Europos, nacionaliniu ir regionų lygu. Vienas galimas sprendimas yra išplėsti 
Kompetencijos tinklus, jiems priskiriant daugiau koordinavimo ir integravimo funkcijų. 

Pakeitimas 23
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Bendrai atliekami moksliniai 

tyrimai“ 1a pastraipa (nauja)

Siekiant paremti Europos mokslinių 
tyrimų erdvės plėtrą, išvengti mokslinių 
tyrimų veiklos skaidymo, dubliavimo, 
sustiprinti koordinavimą tarp programos 
„Bendradarbiavimas“ remiamų projektų 
ir iniciatyvų, kitų specialiųjų Pagrindų 
programos programų bei kitos mokslinių 
tyrimų veiklos, atliekamos nacionaliniu ir 
regionų mastu, Kompetencijos tinklams 
bus priskirtos naujos bendradarbiavimo ir 
integravimo funkcijos.  

Pagrindimas

Kompetencijos tinklai, kurie iki šiol daugiausia dėmesio skyrė virtualių institutų kūrimui ir 
„pagrindinės grupės“ veiklos sričių integravimui, turėtų būti atviresni, bendradarbiauti su 
technologijų platformomis, ERA-NET, BTI, kitomis iniciatyvomis, vykdomomis jų 
kompetencijos srityse, kad taptų „mokslinių tyrimų tinklais“: prisidėtų prie keitimosi 
informacija, bendrų iniciatyvų kūrimo ir veiksmingos mokslinių tyrimų ir komercinės veiklos 
integracijos.>

Pakeitimas 24
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I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Bendrai atliekami moksliniai 
tyrimai“ 2 pastraipa

Tai bus pasiekta pasitelkus įvairias 
finansavimo schemas, teikiant paramą 
bendrai atliekamiems moksliniams
tyrimams – bus pasitelkiami bendrai 
vykdomi projektai, kompetencijos tinklai, 
koordinavimo ir paramos veikla  (žr. III 
priedas)

Šie tikslai bus pasiekti pasitelkus įvairias 
finansavimo schemas, teikiant paramą 
bendrai atliekamiems moksliniams 
tyrimams – bus pasitelkiami bendrai 
vykdomi projektai, kompetencijos tinklai, 
koordinavimo ir paramos veikla (žr. III 
priedas)

Bendrai įgyvendinami projektai turėtų 
apimti mokslinių tyrimų ir demonstravimo 
veiklą, priartindami pasiektus rezultatus 
prie rinkos ir susiedami šią veiklą su 
Konkurencingumo ir inovacijų programos 
siūlomomis priemonėmis. 

Pakeitimas 25
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Bendros technologijų iniciatyvos“ 

2 pastraipos įvadinė dalis

Galimos Bendros technologijų iniciatyvos 
bus nustatomos remiantis tam tikrais 
kriterijais, tarp jų ir šiais: 

Galimos Bendros technologijų iniciatyvos 
bus nustatomos atviro vertinimo proceso 
metu, naudojant skaidrius kriterijus, tarp 
jų ir šiuos: 

Pagrindimas

Atviro vertinimo procesas turėtų užtikrinti, kad TP pasiekus pakankamą brandumo lygį, būtų 
galima tikėtis, kad TP inicijuos BTI, apimančias kai kuriuos jų sričių aspektus.

Pakeitimas 26
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Bendros technologijų iniciatyvos“ 

2 pastraipos 1 įtrauka

- Dėl įsikišimo Europos mastu sukuriama 
pridėtinė vertė.

- Dėl įsikišimo Europos mastu sukuriama 
pridėtinė vertė, kuri, inter alia, yra 
vertinama pagal išlaidų efektyvumą.

Pagrindimas

Privalu imtis visų priemonių, kad Programa būtų kaip galima veiksmingesnė.  Kuriant 
Europos mokslinių tyrimų erdvę būtina, kad mokslinių tyrimų projektuose dalyvautų 
partneriai iš įvairių šalių ir regionų: ir vadinamųjų pagrindinių šalių, ir mažiau išsivysčiusių 
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šalių, taip pat iš „suartėjimo“ regionų. Tokiu būdu projektų europinė pridėtinė vertė įgys dar 
vieną aspektą ir bus užtikrintas lygus ir visapusiškas partnerių dalyvavimas.

Pakeitimas 27
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Bendros technologijų iniciatyvos“ 

2 pastraipos 1a įtrauka (nauja)

- Europinio aspekto stiprumas, taip pat 
MVĮ aktyvumo laipsnis.

Pagrindimas

BTI iš tiesų turėtų būti būdingas europinis aspektas, diegiamos technologijos turėtų būti 
naudingos valstybėms narėms, skatinamos ir skleidžiamos naujos technologijos – tam 
reikalingas subalansuotas (įskaitant „suartėjimo“ regionus) dalyvavimas šiame procese bei 
MVĮ arba jų asociacijų aktyvumas.

Pakeitimas 28
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Bendros technologijų iniciatyvos“ 

2 pastraipos 7a įtrauka (nauja)

- Mokslo darbuotojų, pritrauktų iš 
privačiojo į viešąjį sektorių, ir atvirkščiai, 
skaičius, taip pat mokymo programos 
kokybė.

Pagrindimas

BTI turėtų prisidėti prie mokslininkų mobilumo iš privačiojo sektoriaus į viešąjį, ir 
atvirkščiai.

Pakeitimas 29
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Bendros technologijų iniciatyvos“ 

3 pastraipa

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

Atsižvelgiant į plačią Bendrų technologijų 
iniciatyvų taikymo sritį bei ypatingą 
sudėtingumą, bus itin stengiamasi 
užtikrinti, kad jos veiktų skaidriai, 
laikantis kompetencijos, išlaidų 
efektyvumo ir konkurencijos principų. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
visuotinei tose pačiose srityse vykdomų 
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Bendrų technologijų iniciatyvų ir 
nacionalinių programų bei projektų darnai 
ir koordinavimui.

Pagrindimas

BTI iš tiesų turėtų būti būdingas europinis aspektas, diegiamos technologijos turėtų būti 
naudingos valstybėms narėms, skatinamos ir skleidžiamos naujos technologijos – tam 
reikalingas subalansuotas (įskaitant „suartėjimo“ regionus) dalyvavimas šiame procese.

Pakeitimas 30
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Ne Bendrijos mokslinių tyrimų 

programos koordinavimas“ 2 pastraipos 2 įtrauka

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

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

Pagrindimas

Papildoma ES finansinė parama ERA-NET PLUS neturėtų tapti subsidija nacionaliniams 
moksliniams tyrimams.  Parama turėtų būti skiriama tam tikrais atvejais toms ERA-NET 
PLUS iniciatyvoms, kurioms yra tikrai būdingas europinis aspektas ir kurios yra integruotos 
su kitomis 7-osios PP veiklos sritimis.

Pakeitimas 31
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Ne Bendrijos mokslinių tyrimų 

programos koordinavimas“ 2 pastraipos 2a įtrauka (nauja)

- tam tikrais atvejais sėkminga ERA-
STAR bendradarbiavimo tarp Europos 
regionų ir vidutinio dydžio valstybių narių 
schema taikoma valdant ilgalaikes 
programas, pvz., Visuotinę aplinkosaugos 
ir saugumo stebėsenos (GMES) 
programą. 

Pagrindimas

ERA-STAR yra ERA-NET projektas, kuriame dalyvauja Europos regionai ir mažosios bei 
vidutinio dydžio valstybės narės, bendradarbiaudamos viena su kita pažangiais būdais. Ši 
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schema itin tinka valdyti programoms, pvz., GMES, kuriose turėtų būti deramai atsižvelgiama 
į Europos regionų poreikius.

Pakeitimas 32
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Ne Bendrijos mokslinių tyrimų 

programos koordinavimas“ 3 pastraipos įvadinė dalis

Bendrijos dalyvavimas nacionalinėse 
mokslinių tyrimų programose, vykdomose 
bendrai pagal 169 straipsnį, ypač svarbus 
bendrus poreikius ir (arba) interesus 
turinčių valstybių narių europiniam 
bendradarbiavimui dideliu „kintamos 
geometrijos“ mastu. Tokios iniciatyvos 
pagal 169 straipsnį bus pradėtos srityse, 
kurios, aktyviai įsitraukus valstybėms 
narėms ir, galbūt, bendradarbiaujant su 
tarpvyriausybinėmis programomis, bus 
nustatytos remiantis šiais kriterijais:

Bendrijos dalyvavimas nacionalinėse 
mokslinių tyrimų programose, vykdomose 
bendrai pagal 169 straipsnį, ypač svarbus 
bendrus poreikius ir (arba) interesus 
turinčių valstybių narių europiniam 
bendradarbiavimui dideliu „kintamos 
geometrijos“ mastu. Aiškiai apibrėžtais 
atvejais tokios iniciatyvos pagal 169 
straipsnį bus pradėtos srityse, kurios, 
aktyviai įsitraukus valstybėms narėms ir 
galbūt bendradarbiaujant su 
tarpvyriausybinėmis programomis, bus 
nustatytos remiantis šiais kriterijais:

Pagrindimas

„Kintamos geometrijos“ iniciatyvos, kurias įgyvendina keletas valstybių narių, tam tikra 
prasme neleidžia pasiekti europinio aspekto.  Parama bus skiriama tik aiškiai apibrėžtais ir 
pagrįstais atvejais, kurie suteiks ekonominę naudą visoms valstybėms narėms. 

Pakeitimas 33
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Tarptautinis bendradarbiavimas“ 

2a pastraipa (nauja)

Bus parengta bendra Tarptautinio 
bendradarbiavimo pagal Pagrindų 
programą strategija, kurioje bus apibrėžti 
tikslai, Europos interesai ir konkrečios 
bendradarbiavimo su kiekviena šalių 
grupe sritys. Strategijoje bus nurodytos 
sritys, kuriose trečiųjų šalių dalyvavimas 
turėtų būti ribojamas, pvz., moksliniuose 
tyrimuose saugumo srityje.

Pagrindimas

Strategija užtikrins plataus Tarptautinio bendradarbiavimo nuoseklumą ir padidins jo 
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veiksmingumą. Saugumo srityje būtina riboti teikiamą informaciją. 

Pakeitimas 34
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ 

dalies „Loginis pagrindimas“ 2 pastraipa

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

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

Pagrindimas

Reumato ligos kyla dėl genetinių sutrikimų. Jų pasekmės – tai didžiulė našta mūsų socialinei 
ir sveikatos sistemoms. 

Mokslinių reumato ligų tyrimų svarba buvo pabrėžta priimant rašytinę 2005 10 13 
deklaraciją Nr. 389 (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnyje nustatyta tvarka).

Pakeitimas 35
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ 

dalies „Loginis pagrindimas“ 3 pastraipa

Energingi ES atliekami biologinės 
medicinos tyrimai padės sustiprinti 
Europos sveikatos priežiūros 
biotechnologijų, medicinos technologijų ir 

Energingi ES atliekami biologinės 
medicinos tyrimai padės sustiprinti 
Europos sveikatos priežiūros 
biotechnologijų, medicinos technologijų ir 
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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).

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. Šiuo tikslu 
bus skatinamas MICE programos 
(Medicininiai Europos vaikų tyrimai) 
įgyvendinimas. 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).

Pagrindimas

Reglamentas dėl medicininių pediatrijai skirtų produktų naudojimo, iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EEB) Nr. 1786/92, Direktyva 2001/83/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 726/2004.  

Pakeitimas 36
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ 

dalies „Veikla“ 1 punkto 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, įskaitant vaikų 
ligas ir sveikatos sutrikimus, gydyti, raidą.

Pakeitimas 37
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ 

dalies „Veikla“ 2 punkto 4 įtrauka

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

srityje: vėžio, širdies ir kraujagyslių, 
reumato ir kvėpavimo takų ligų, diabeto ir 
nutukimo, retų ligų ir kitų lėtinių ligų 
(pvz., osteoartrito). Sukurti į pacientus 
orientuotas strategijas nuo prevencijos iki 
diagnozės ir gydymo, įskaitant klinikinius 
tyrimus.

Pagrindimas

Mokslinių reumato ligų tyrimų svarba buvo pabrėžta priimant rašytinę 2005 10 13 
deklaraciją Nr. 389 (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnyje nustatyta tvarka). 

Pakeitimas 38
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 1 skirsnio „Sveikata“ 

dalies „Veikla“ 3 punkto 3 įtrauka

- Pagerinta ligų prevencija ir geresnė vaistų 
vartojimo kokybė. Sukurti veiksmingas 
intervencines visuomenės sveikatos 
apsaugos priemones, skirtas kovai su 
platesniais sveikatai kenksmingais 
veiksniais (pvz., stresu, netinkama mityba 
ar aplinkos veiksniais). Nustatyti 
sėkmingas intervencines sveikatos 
apsaugos priemones skirtingoje sveikatos 
priežiūros aplinkoje, siekiant, kad vaistai 
būtų skiriami geriau, o vartojami pacientų 
teiktų daugiau naudos (įskaitant 
farmakologinio budrumo klausimus).

- Pagerinta ligų prevencija ir geresnė vaistų 
vartojimo kokybė. Imunologinės, 
toksikologinės ir epidemiologinės studijos, 
skirtos skatinti aukštą prevencinės ir 
profilaktinės sveikatos apsaugos lygį.
Tinkamo patvirtintų vaistų naudojimo 
vaikams moksliniai tyrimai. Sukurti 
veiksmingas intervencines visuomenės 
sveikatos apsaugos priemones, skirtas 
kovai su platesniais sveikatai kenksmingais 
veiksniais (pvz., stresu, netinkama mityba 
ar aplinkos veiksniais). Nustatyti 
sėkmingas intervencines sveikatos 
apsaugos priemones skirtingoje sveikatos 
priežiūros aplinkoje, siekiant, kad vaistai 
būtų skiriami geriau, o vartojami pacientų 
teiktų daugiau naudos (įskaitant 
farmakologinio budrumo klausimus).

Pagrindimas

Prevencinė ir profilaktinė sveikatos apsauga yra ne tik pigesnė, bet ir veiksmingesnė ir 
svarbesnė žmonių gerovei.

Poreikį finansiškai paremti patvirtintų vaistų naudojimo vaikams mokslinius tyrimus 
Parlamentas pabrėžė, teikdamas pasiūlymą dėl Reglamento dėl pediatrinės medicinos.  
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Pakeitimas 39
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 2 skirsnio „Maistas, 

žemės ūkis ir biotechnologijos“ dalies „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 
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.).

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 naudojimas; pagerinti javai ir 
gamybos sistemos, įskaitant ekologinę 
žemdirbystę, kokybiškos gamybos schemas 
ir GMO poveikį; tvarus, konkurencingas ir 
daugiafunkcinis žemės ūkis ir 
miškininkystė; integruota kaimo plėtra, 
įskaitant pilietinės visuomenės dalyvavimo 
planavimo ir sprendimų priėmimo 
procesuose apsektus; gyvūnų gerovė, 
veislininkystė ir produkcija; alternatyvios 
bandymų strategijos ir bandymai ne su 
gyvūnais; 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.).

Pagrindimas

Pagrindinis šios veiklos tikslas turėtų būti tvari žemės ūkio produktų gamyba ir išteklių 
valdymas. 

Pagal Gyvūnų apsaugos ir gerovės protokolo, Tarybos direktyvos 86/609/EEB 23 straipsnį, 
Šeštosios Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programos 7.2 straipsnio a ir b punktų 
reikalavimus bei pasiūlymo dėl ES cheminių medžiagų reglamento, kuriuo siekiama skatinti, 
kad bandymai būtų atliekami ne su gyvūnais, veikla aplinkos ir sveikatos apsaugos srityse 
turėtų apimti alternatyvias bandymų strategijas, ypač bandymų ne su gyvūnais metodus.   



PR\571052LT.doc 27/73 PE 360.033v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 40
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 2 skirsnio „Maistas, 

žemės ūkis ir biotechnologijos“ dalies „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 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 ir alergijas; 
tam tikrų maisto produktų ir dietų nauda 
sveikatai; naujoviškos maisto ir pašarų 
perdirbimo technologijos (taip pat ir
pakavimo); pagerinta maisto, gėrimų ir 
pašarų cheminė ir 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.

Pakeitimas 41
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 3 skirsnio „Informacinės 

ir ryšių technologijos“ dalies „Loginis pagrindimas“ 1 pastraipa

Informacinės ir ryšių technologijos yra be 
galo svarbios Europos ateičiai ir yra 
Lisabonos darbotvarkės įgyvendinimo 
pagrindas. Pusę našumo laimėjimų galima 
paaiškinti IRT įtaka produktams, 
paslaugoms ir verslo procesams. IRT yra 
pirmasis veiksnys visuose pramonės ir 
paslaugų sektoriuose skatinant naujoves ir 
kūrybiškumą bei valdant vertybių 
grandinių kaitą. IRT turi esminės svarbos 
tenkinant išaugusią sveikatos priežiūros ir 
socialinės rūpybos paklausą bei 
modernizuojant visuomenės interesų sričių 
– švietimo, mokymosi, saugumo, 
energetikos, transporto ir aplinkos –
paslaugas. IRT greitina pažangą kitose 
mokslo ir technologijų srityse, kadangi dėl 
jų keičiasi mokslo darbuotojų taikomi 
tyrimų, bendradarbiavimo ir naujovių 
diegimo būdai.

Informacinės ir ryšių technologijos yra be 
galo svarbios Europos ateičiai ir yra 
Lisabonos darbotvarkės įgyvendinimo 
pagrindas. Pusę našumo laimėjimų galima 
paaiškinti IRT įtaka produktams, 
paslaugoms ir verslo procesams. IRT yra 
pirmasis veiksnys visuose pramonės ir 
paslaugų sektoriuose skatinant naujoves ir 
kūrybiškumą bei valdant vertybių 
grandinių kaitą. IRT turėtų skatinti 
valdymo ir politikos formavimo procesų 
skaidrumą. IRT turi esminės svarbos 
tenkinant išaugusią sveikatos priežiūros ir 
socialinės rūpybos paklausą bei 
modernizuojant visuomenės interesų sričių 
– švietimo, mokymosi, saugumo, 
energetikos, transporto ir aplinkos –
paslaugas. IRT greitina pažangą kitose 
mokslo ir technologijų srityse, kadangi dėl 
jų keičiasi mokslo darbuotojų taikomi 
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tyrimų, bendradarbiavimo ir naujovių 
diegimo būdai.

Pakeitimas 42
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 3 skirsnio „Informacinės 

ir ryšių technologijos“ dalies „Loginis pagrindimas“ 2a pastraipa (nauja)

IRT mokslinių tyrimų veikla, grindžiama 
„atviro šaltinio“ principu, pasiteisina kaip 
inovacijų ir glaudesnio bendradarbiavimo 
priemonė. Verta ištirti, ar šis 
bendradarbiavimo ir inovacijų principas 
taip pat galėtų būti naudingas ir kitose 
Pagrindų programos veiklos srityse.

Pagrindimas

Kai „atviro šaltinio“ principas yra taikomas programinei įrangai, jis yra grindžiamas 
Bendrijos bendradarbiavimu, plačia rezultatų sklaida, prieiga ir galimybe juos pakartotinai 
panaudoti su minimaliais apribojimais. Šis principas skatina tyrimus, porinę analizę, 
pakartotinį naudojimą, pritaikymą klientų poreikiams ir programinės įrangos, sukurtos ir 
išleistos, vadovaujantis „atviro šaltinio“ principu, tobulinimą.  Atviro šaltinio principas yra 
pagrindinis inovacijas IRT sektoriuje skatinantis veiksnys, prisidedantis ir prie technologinės 
pažangos, ir prie didesnės konkurencijos. Europos įmonės (tiek didelės, tiek mažos), 
universitetai ir pavieniai programinės įrangos kūrėjai yra vieni pagrindinių asmenų visame 
pasaulyje, kurie prisideda prie atviro šaltinio programinės įrangos kūrimo.  

Pakeitimas 43
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 3 skirsnio „Informacinės 

ir ryšių technologijos“ dalies „Loginis pagrindimas“ 4 pastraipa

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

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

Europos fotonikos technologijų platforma neturėtų būti ignoruojama.  

Pakeitimas 44
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 3 skirsnio „Informacinės 

ir ryšių technologijos“ dalies „Veikla“ 3 punkto 1 įtrauktos 5 pastraipa

Valdžios įstaigų srityje – našumas, 
atvirumas ir atskaitomybė pasaulinės 
klasės viešajam administravimui bei 
sąsajos su demokratiją palaikančiais 
piliečiais bei verslo įmonėmis.

Valdžios įstaigų ir miestų srityje –
našumas, atvirumas ir atskaitomybė 
pasaulinės klasės viešajam administravimui 
bei sąsajos su demokratiją palaikančiais 
piliečiais bei verslo įmonėmis.

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų ir demonstravimo veiklos projektai yra reikalingi, siekiant nustatyti, kokia 
politika ir kokios strategijos yra praktiškiausios ir veiksmingiausios miestams, kad jie galėtų 
skatinti IRT naudojimą ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos mastu labiau modernizuoti 
Europos piliečiams ir įmonėms teikiamas paslaugas, taip pat paslaugas, teikiamas švietimo, 
mokymosi, saugumo srityse.

Pakeitimas 45
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 3 skirsnio „Informacinės 

ir ryšių technologijos“ dalis „Veikla“ 3 punkto 1 įtrauktos 5a pastraipa (nauja)

– saugumo srityje – laikymasis gairių, 
nurodytų „Saugumo ir erdvės“ temoje.

Pagrindimas

Sąrašas nebus išsamus, jeigu jame nebus pateikta nuoroda į saugumą, nors ši tema yra 
įtraukta į kitą Pagrindų programos dalį.

Pakeitimas 46
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 3 skirsnio „Informacinės 

ir ryšių technologijos“ dalies „Veikla“ 3 punkto 4 įtrauka

- IRT pasitikėjimui užtikrinti: tapatybės 
tvarkymas, patvirtinimas ir leidimas; 
privatumo didinimo technologijos; teisių ir 
turto valdymas; apsauga nuo elektroninės 
erdvės pavojų.

- IRT pasitikėjimui užtikrinti: tapatybės 
tvarkymas, patvirtinimas ir leidimas; 
privatumo didinimo technologijos; teisių ir 
turto valdymas; apsauga nuo elektroninės 
erdvės pavojų; svarbiausių saugumo 
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(privatumo) sričių stebėsena.

Pagrindimas

Rizika privatumui nebus pakankamai valdoma, nesukūrus specialaus komiteto, kuris 
užtikrintų privatumą; JMTC yra ES institucija, turinti teisę atlikti komiteto funkcijas, kadangi 
pastaraisiais metais jis intensyviai sprendė saugumo (privatumo) klausimus.

Pakeitimas 47
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 4 skirsnio „Nanomokslai, 
nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos“ dalies „Loginis pagrindimas“ 

3 pastraipa

Europos technologijų platformos 
nanoelektronikos, apdirbamosios gamybos, 
plieno, chemijos, transporto pramonės, 
statybos, pramonės saugos, tekstilės, 
celiuliozės ir popieriaus srityse padeda 
nustatyti bendrus mokslinių tyrimų 
prioritetus ir tikslus. Be su pramone 
susijusių prioritetų ir jų integravimo 
taikymams sektoriuose, bus sprendžiami 
susiję politikos, reguliavimo ir 
standartizavimo bei poveikio klausimai, 
taip pat bus lanksčiai reaguojama į 
iškylančius naujus politinius poreikius.

Europos technologijų platformos 
nanoelektronikos, nanomedicinos, 
fotonikos, apdirbamosios gamybos, plieno, 
chemijos, transporto pramonės, statybos, 
pramonės saugos, tekstilės, celiuliozės ir 
popieriaus srityse padeda nustatyti bendrus 
mokslinių tyrimų prioritetus ir tikslus. Be 
su pramone susijusių prioritetų ir jų 
integravimo taikymams sektoriuose, bus 
sprendžiami susiję politikos, reguliavimo ir 
standartizavimo bei poveikio klausimai, 
taip pat bus lanksčiai reaguojama į 
iškylančius naujus politinius poreikius.

Pagrindimas

Europos fotonikos ir nanomedicinos technologijų platformos neturėtų būti ignoruojamos.

Pakeitimas 48
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“ 

dalis „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, taupesne, 
išmetančia mažiau CO2; tokia tvari 
energetikos sistema remtųsi įvairiais 
energijos šaltiniais bei jos transportavimo 
sistemomis, ypatingą dėmesį skiriant 
atsinaujinantiems energijos šaltiniams, 
padidinant energijos efektyvumą ir 
energijos išsaugojimą, kad būtų išspręsti 
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neatidėliotini uždaviniai, susiję su tiekimo 
užtikrinimu ir klimato kaita, taip pat būtų 
padidintas Europos energetikos pramonės 
konkurencingumas.

Pagrindimas

7-osios PP veikla turėtų atitikti Europos energetikos politiką, kurioje siekiama diversifikuoti 
pirminius energijos šaltinius, padidinti taupesnį energijos vartojimą, sumažinti antropogeninę 
CO2 emisiją. 

Pakeitimas 49
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“ 

dalies „Loginis pagrindimas“ 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 
pastoviai investuojančiais į panašias 
technologijas. Europos technologijų 
platformoms šiuo požiūriu tenka 
gyvybiškai svarbus vaidmuo koordinuotai 
mobilizuojant reikiamas mokslinių tyrimų 
pastangas. Toliau išdėstyta veiklą, 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 ir ją paversti tvaria, „sumania“ 
sistema, 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 
pastoviai investuojančiais į panašias 
technologijas. Europos technologijų 
platformoms šiuo požiūriu tenka 
gyvybiškai svarbus vaidmuo koordinuotai 
mobilizuojant reikiamas mokslinių tyrimų 
pastangas. Toliau išdėstyta veiklą, 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.
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Pagrindimas

7-osios PP veikla turėtų atitikti Europos energetikos politiką, kurioje siekiama diversifikuoti 
pirminius energijos šaltinius, padidinti taupesnį energijos vartojimą, sumažinti antropogeninę 
CO2 emisiją. Paprastai tokia sistema yra vadinama „sumania“ sistema. 

Pakeitimas 50
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 5 skirsnio „Energetika“ 

dalies „Veikla“ 7 punkto 1 pastraipa

Padidinti Europos elektros ir dujų sistemų 
ir tinklų našumą, saugą ir patikimumą, 
pvz., transformuojant esamus elektros 
energijos tinklus į interaktyvų (vartotojai –
operatoriai) paslaugų tinklą, ir pašalinti 
kliūtis paskirstytos ir atsinaujinančios 
energijos šaltinių diegimui dideliu mastu ir 
veiksmingam integravimui.

Padidinti Europos elektros ir dujų sistemų 
ir tinklų našumą, saugą ir patikimumą, 
pvz., transformuojant esamus elektros 
energijos tinklus į interaktyvų (vartotojai –
operatoriai) paslaugų tinklą, ir, plėtojant 
energijos saugojimo alternatyvas, pašalinti 
kliūtis paskirstytos ir atsinaujinančios 
energijos šaltinių diegimui dideliu mastu ir 
veiksmingam integravimui.

Pagrindimas

Elektros energijos saugyklų plėtra yra svarbi, ypač kai elektrą gamina vėjo jėga. Vandenilis ir 
kuro elementai – tai, be kitų dalykų, saugojimo alternatyvos.

Pakeitimas 51
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka 

(įskaitant klimato kaitą)“ dalies „Loginis pagrindimas“ 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., Pagrindinės 

Moksliniai tyrimai ES lygiu būtini siekiant 
įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus, pvz., 
pagal JT bendrąją klimato kaitos 
konvenciją (UNFCCC) ir 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, 
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vandens direktyvos. Bendrijos strategijos dėl Merkurijaus ir 
direktyvų, pvz., Pagrindinės vandens 
direktyvos. 

Pagrindimas

Negalima pamiršti JT bendrosios klimato kaitos konvencijos, kurioje numatomos priemonės, 
kurių turės būti imtasi įgyvendinus Kioto protokolą.

Bendrijos strategija dėl Merkurijais taip pat yra aktuali Aplinkos apsaugos veiksmų planui.

Pakeitimas 52
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka 

(įskaitant klimato kaitą)“ dalies „Loginis pagrindimas“ 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 ir 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.

Pakeitimas 53
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka 

(įskaitant klimato kaitą)“ dalies „Veikla“ 1 punkto 1 įtrauka

- Pavojai aplinkai ir klimatui: klimato ir 
Žemės sistemų funkcionavimas; 
pritaikymo ir sušvelninimo priemonės; oro, 
dirvožemio ir vandens tarša; atmosferos 
sudėties ir vandens ciklo pokyčiai; klimato, 
žemės paviršiaus ir vandenyno tarpusavio 

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

vandenyno tarpusavio sąveika; poveikis 
biologinei įvairovei ir ekosistemoms, 
įskaitant kylančio jūros lygio poveikį 
vertingoms pakrantės zonoms ir 
pakrančių miestams.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į Pagrindų programą bus galima įtraukti pasiūlymus dėl energijos, 
naudojančios iškastinį kurą, sukeliamos taršos problemų sprendimo tiek prie energijos 
šaltinio, tiek jai patekus į aplinką dėl žmogaus sukeltų arba gamtinių priežasčių.

Jūros lygio kilimas (JLK), be jokios abejonės, turi pastebimos įtakos pasauliniams pokyčiams, 
jau dabar taikomos prisitaikymo prie pokyčių ir pokyčių poveikio sumažinimo priemonės, 
siekiant išsaugoti miestus ir pakrančių teritorijas. Turi būti tinkamai apsvarstytos bendros 
JLK ir pokyčių poveikio sumažinimo priemonių pasekmės.

Pakeitimas 54
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka 

(įskaitant klimato kaitą)“ dalies „Veikla“ 2 punkto 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; vandens išteklių valdymas; 
atliekų tvarkymas ir prevencija; biologinės 
įvairovės apsauga ir valdymas, dirvožemio 
apsauga, jūros dugno, lagūnų ir pakrantės 
zonų apsauga, kovos su dykumėjimu ir 
dirvožemio blogėjimu metodai, 
kraštovaizdžio išsaugojimas; miškotvarka; 
darnus miesto aplinkos tvarkymas ir 
planavimas, istoriniai ištekliai, kultūrinis 
paveldas ir turizmas, duomenų tvarkymo ir 
informacijos paslaugos; įvertinimas ir 
numatymas, susijęs su gamtiniais 
procesais. 

Pagrindimas

Lagūnos yra ypatinga ir itin ekologiškai svarbi tarpinė aplinka, kurią labai veikia pasauliniai 
pokyčiai.  Dažnai jos atlieka apsauginės zonos, esančios tarp žemės ir jūros, gėlo ir sūraus 
vandens, funkciją ir joms kyla grėsmė dėl jūros lygio kilimo (JLK) ir kitų pasaulinių pokyčių. 
Ypač Europoje lagūnos yra nuo senų laikų labai plačiai naudojamos žmogaus veiklai, todėl 
siekiant tvaraus jų valdymo būtina atsižvelgti į jų socialinio, kultūrinio paveldo klausimus.

Pagal 7-ąją PP turėtų būti tęsiami moksliniai tyrimai kraštovaizdžio išsaugojimo ir istorinių 
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išteklių, kultūrinio paveldo ir turizmo srityse.

Pakeitimas 55
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 6 skirsnio „Aplinka 

(įskaitant klimato kaitą)“ dalies „Veikla“ 2 punkto 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: žmogaus 
veiklos poveikis jūros aplinkai ir jos 
ištekliams; regioninių jūrų, lagūnų ir 
pakrantės zonų tarša ir eutrofikacija; 
gelmių ekosistemos; jūrų biologinės 
įvairovės tendencijų, ekosistemos procesų 
ir vandenyno cirkuliacijos įvertinimas; 
jūros dugno geologija.

Pagrindimas

Lagūnos yra ypatinga ir itin ekologiškai svarbi tarpinė aplinka, kurią labai veikia pasauliniai 
pokyčiai.  Dažnai jos atlieka apsauginės zonos, esančios tarp žemės ir jūros, gėlo ir sūraus 
vandens, funkciją ir joms kyla grėsmė dėl JLK ir kitų pasaulinių pokyčių. Ypač Europoje 
lagūnos yra nuo senų laikų labai plačiai naudojamos žmogaus veiklai, todėl siekiant tvaraus 
jų valdymo būtina atsižvelgti į jų socialinio, kultūrinio paveldo klausimus.

Pakeitimas 56
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Transportas 

(įskaitant aeronautiką)“ dalies „Loginis pagrindimas“ 3 pastraipa

Veikla Europos lygiu taip pat skatins 
pramonės restruktūrizavimą, įskaitant 
tiekimo grandinės integravimą ir, ypač, 
MVĮ. Europos technologijų platformų 
sudarytose mokslinių tyrimų darbotvarkėse 
remiamas poreikis nustatyti naują 
„transporto sistemų“ perspektyvą, kurioje 
būtų atsižvelgiama į transporto priemonių, 
transporto tinklų ir transporto paslaugų, 
kurios gali būti išplėtotos tik Europos 
lygiu, tarpusavio sąveiką. Visose minėtose 
srityse MTTP išlaidos reikšmingai auga, o 
bendradarbiavimo veikla ES lygiu yra 
nepaprastai svarbi sutelkiant pakankamą 
kiekį įvairių MTTP tiekėjų, galinčių 
rentabiliai spręsti didelius ir 
daugiadisciplininius uždavinius, taip pat 

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

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. Tvirtas 
technologinis pamatas konkurencingai 
ES kuro elementų ir vandenilio pramonei, 
naudojamai transporto srityje, yra itin 
svarbus. Taip pat, įgyvendinant Europos 
politiką, nepaprastai svarbu kurti sistemą 
„Galileo“ ir jos taikymus palaikančias 
technologijas.

Pagrindimas

Kuro elementų naudojimui transporto srityje turėtų būti skiriami taip pat ir šios prioritetinės 
temos finansiniai ištekliai.

Pakeitimas 57
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Transportas 

(įskaitant aeronautiką)“ dalies „Veikla“ 2 punkto 1 įtrauka

- Pastangos padaryti antžeminį transportą 
ekologiškesnį: aplinkos ir triukšmo taršos 
mažinimas; švarių ir našių variklių 
kūrimas, įskaitant hibridines technologijas 
ir alternatyvių degalų naudojimą transporto 
taikymuose; transporto priemonių ir laivų 
eksploatacijos pabaigos strategijos.

- Pastangos padaryti antžeminį transportą 
ekologiškesnį: aplinkos ir triukšmo taršos 
mažinimas; švarių ir našių variklių 
kūrimas, įskaitant hibridines technologijas 
ir alternatyvių degalų, ypač vandenilio ir 
kuro elementų, naudojimą transporto 
taikymuose; transporto priemonių ir laivų 
eksploatacijos pabaigos strategijos.

Pagrindimas

Kuro elementų naudojimui transporto srityje turėtų būti skiriami taip pat ir šios prioritetinės 
temos finansiniai ištekliai.   

Pakeitimas 58
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Transportas 

(įskaitant aeronautiką)“ dalies „Veikla“ 2 punkto 3 įtrauka

- Tvaraus mobilumo miestuose - Tvaraus mobilumo miestuose 
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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.

užtikrinimas: naujoviškos organizacinės 
schemos, įskaitant švarias ir saugias 
transporto priemones, ir neteršiančios 
transporto priemonės, taip pat ir 
naudojančias vandenilį bei kuro 
elementus, patobulinti ir naujoviški 
transporto priemonių sprendimai bei 
infrastruktūra, suteikiant galimybę ja 
naudotis neįgaliems asmenims, naujos 
viešojo transporto rūšys ir privataus 
transporto racionalizacija, ryšių 
infrastruktūra, integruotas miestų 
planavimas ir transportas.

Pagrindimas

Sąlygų sudarymui, kad pagrindinio transporto paslaugomis galėtų naudotis neįgalūs 
asmenys, beveik visų valstybių narių transporto politikoje skiriamas pagrindinis dėmesys. 
Europos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros iniciatyvos gali paremti šios srities 
vystymąsi ir suteikti palyginamų duomenų, pavyzdžiui, atlikus transporto prieinamumo išlaidų 
ir naudos, įskaitant jo platesnę socialinę svarbą, tobulesnius ir naujoviškus patogaus dizaino 
sprendimus, studijas.

Kuro elementų naudojimui transporto srityje turėtų būti skiriami taip pat ir šios prioritetinės 
temos finansiniai ištekliai.

Pakeitimas 59
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 7 skirsnio „Transportas 

(įskaitant aeronautiką)“ dalies „Veikla“ 3 punktas

• Parama Europos visuotinės palydovinės 
navigacijos sistemai (Galileo): tikslios 
navigacijos ir laiko skaičiavimo paslaugos 
keliems sektoriams; našus palydovinės 
navigacijos taikymas ir parama apibrėžiant 
antrosios kartos technologijas.

• Parama Europos visuotinės palydovinės 
navigacijos sistemai (Galileo): tikslios 
navigacijos ir laiko skaičiavimo paslaugos 
keliems sektoriams; našus palydovinės 
navigacijos taikymas ir parama apibrėžiant 
antrosios kartos technologijas. .

Pagrindimas

Būtina pabrėžti, jog Galilėjui taip pat turi būti pradėta taikyti „keturkampio“: balso, 
duomenų, vaizdo, mobiliųjų komunikacijų, koncepcija, taip stiprinant bendrą transporto ir 
ryšių sistemų visuotinumo principą.

Pakeitimas 60
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I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 8 skirsnio „Socialiniai ir 
ekonomikos bei humanitariniai mokslai“ dalies „Loginis pagrindimas“ 3 pastraipa

Remtina veikla išvardyta toliau, tikimasi, 
kad ji reikšmingai padės gerinti politikos 
formulavimą, įgyvendinimą, poveikį ir 
įvertinimą daugelyje sričių – ekonomikos, 
socialinėje, švietimo ir mokymo, įmonių, 
tarptautinės prekybos, vartotojų, išorės 
ryšių, teisingumo ir vidaus reikalų bei 
oficialios statistikos politikoje. Be to, bus 
sudarytos galimybės spręsti iškylančius 
socialinius-ekonominius uždavinius, taip 
pat imtis mokslinių tyrimų dėl naujų ar 
nenumatytų politikos poreikių.

Remtina veikla išvardyta toliau, tikimasi, 
kad ji reikšmingai padės gerinti politikos 
formulavimą, įgyvendinimą, poveikį ir 
įvertinimą daugelyje sričių – ekonomikos, 
socialinėje, švietimo ir mokymo, 
kultūrinio paveldo, įmonių, tarptautinės 
prekybos, vartotojų, išorės ryšių, 
teisingumo ir vidaus reikalų bei oficialios 
statistikos politikoje. Ne pelno pilietinės 
visuomenės organizacijos bus įtrauktos į 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
veiklą. Be to, bus sudarytos galimybės 
spręsti iškylančius socialinius-ekonominius 
uždavinius, taip pat imtis mokslinių tyrimų 
dėl naujų ar nenumatytų politikos poreikių.

Pagrindimas

Pagal 7-ąją PP turėtų būti tęsiami moksliniai tyrimai kultūrinio paveldo srityje. 

Kultūrinio paveldo klausimai turėtų būti sprendžiami kartu su švietimo ir socialiniais 
klausimais. Į mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklą įtraukus CVO, pagerės mokslo ir 
mokslinių tyrimų klausimų supratimas visuomenėje, išaugs stimulas siekti 7-osios PP 
programos „Pajėgumai“ tikslų.  Dėl to turėtų būti užtikrinamas horizontalus visuomenės 
bendradarbiavimas, kad būtų įgyvendinta idėja „Visuomenė visuomenėje“.

Pakeitimas 61
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 8 skirsnio „Socialiniai ir 

ekonomikos bei humanitariniai mokslai“ dalies „Veikla“ 1 punktas

• Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje: 
mokslinių tyrimų klausimais, turinčiais 
įtakos augimui, užimtumui ir 
konkurencingumui, plėtojimas ir 
integravimas, pradedant naujovių diegimu, 
švietimu, įskaitant mokymąsi visą 
gyvenimą, ir mokslo bei kitų žinių 
vaidmeniu ir baigiant nacionaline 
institucine aplinka. 

• Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje:
mokslinių tyrimų klausimais, turinčiais 
įtakos augimui, užimtumui ir 
konkurencingumui, plėtojimas ir 
integravimas, pradedant naujovių diegimu, 
švietimu, įskaitant mokymąsi visą 
gyvenimą, ir mokslo bei kitų žinių 
vaidmeniu ir baigiant nacionaline 
institucine aplinka; pagrindinis žinių ir 
nematerialių gėrybių vaidmuo kuriant 
ekonominę, socialinę ir kultūrinę bei 
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ekologinę gerovę.

Pagrindimas

Žinioms turėtų būti skiriamas pagrindinis dėmesys, kad būtų pasiektas Lisabonos tikslas 
sukurti žinių ekonomiką ir taip užtikrinti Europos konkurencingumą ir ekonomikos augimą.  
Tai taip pat paskatins aplinkosaugos, socialinę ir kultūrinę gerovę. 

Kalbant apie MTEP ir socialinius, ekonomikos bei humanitarinius mokslus, žinios ir 
nematerialinės vertybės gali paskatinti mokslinių tyrimų veiklą ir eksperimentinę plėtrą, ypač 
populiarinant mokslą jaunųjų mokslo darbuotojų tarpe ir didinant supratimą apie 
pagrindines kliūtis moksliniams tyrimams Europoje.

Pakeitimas 62
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 8 skirsnio „Socialiniai, 

ekonomikos bei humanitariniai mokslai“ dalies „Veikla“ 3 punktas

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

• Pagrindinės visuomenės tendencijos ir jų 
pasekmės: pvz., demografiniai pokyčiai, 
įskaitant senėjimą ir migraciją; gyvenimo 
būdas, darbas, šeimos, lyčių klausimai, 
sveikata ir gyvenimo kokybė; neįgalių 
asmenų padėtis ir gyvenimo kokybė; 
miestų zonos kaip kompleksinės 
ekosistemos; miestų konkurencingumas; 
viešojo ir privačiojo sektorių vaidmuo 
planuojant miestų ir urbanistines 
teritorijas; nelygybės didėjimas;
nusikalstamumas; verslo visuomenėje ir 
gyventojų įvairovės vaidmuo, kultūrinės 
sąveikos ir klausimai, susiję su pagrindinių 
teisių apsauga ir kova prieš rasizmą ir 
nepakantumą.

Pagrindimas

Kalbant apie gyvenimo kokybės iniciatyvas, svarbu, kad būtų skiriamas finansavimas 
nuodugniai ir išsamiai ištirti neįgalių asmenų, gyvenančių Europos institucijose, padėtį.  
Neseniai atliktas tyrimas, įgyvendinant Komisijos finansuojamą iniciatyvą, rodo, kad šiuo 
metu turima mažai informacijos apie apgyvendinimo institucijas ir paslaugas Europoje. 
Projekto galutinėje ataskaitoje nurodoma, kad šioje srityje būtina atlikti tolesnius tyrimus ir 
kad ateityje turėtų būti sprendžiami Europos mokslinių tyrimų reguliavimo klausimai.

Be to, reikalingi daug išsamesni moksliniai tyrimai, kurie suteiktų palyginamų duomenų apie 
padėtį skirtingose ES valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse apie neįgalių asmenų asmeninę 
priežiūrą, tiesioginių išmokų schemas ir savarankiško neįgalių asmenų gyvenimo centrus. 
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Taip pat būtina vykdyti mokslinius tyrimus, kad būtų įvertinta, kaip neįgalūs asmenys ir jų 
šeimos gali naudotis laisve rinktis savarankiško gyvenimo būdą.  

Pakeitimas 63
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 8 skirsnio „Socialiniai, 

ekonomikos bei humanitariniai mokslai“ dalies „Veikla“ 5 punktas

• Pilietis Europos Sąjungoje: būsimo ES 
vystymosi sąlygomis – uždavinių, kaip 
pasiekti, kad Europos tautos įgautų 
betarpiškos demokratinės autorystės ir 
aktyvaus dalyvavimo jausmą, sprendimas; 
veiksmingas ir demokratinis valdymas, 
įskaitant ekonominį valdymą; Europos 
kultūrinių, institucinių, istorinių, kalbinių ir 
vertybinių skirtingumų ir bendrumų 
visuotinio supratimo ir pagarbos jiems 
kūrimas. 

• Pilietis Europos Sąjungoje: būsimo ES 
vystymosi sąlygomis – uždavinių, kaip 
pasiekti, kad Europos tautos įgautų 
betarpiškos demokratinės autorystės ir 
aktyvaus dalyvavimo jausmą, sprendimas; 
nuolatinis pilietinės visuomenės kūrimas 
išsiplėtusioje Europoje; veiksmingas ir 
demokratinis valdymas, įskaitant 
ekonominį valdymą; Europos kultūrinių, 
institucinių, istorinių, kalbinių ir vertybinių 
skirtingumų ir bendrumų visuotinio 
supratimo ir pagarbos jiems kūrimas. 

Pagrindimas

Pagal 7-ąją PP turėtų būti tęsiami moksliniai tyrimai pilietinės visuomenės kūrimo srityje. 

Pakeitimas 64
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 8 skirsnio „Socialiniai, 

ekonomikos bei humanitariniai mokslai“ dalies „Veikla“ 7a punktas (naujas)

• Europos Sąjungos plėtra: moksliniai 
tyrimai, sprendžiantys ES plėtros 
problemas, įskaitant ekonomikos 
pertvarkymą, pramonės delokalizaciją, 
demografinius pokyčius, migraciją, 
demokratijos vystymąsi, savivaldos 
vystymąsi, kultūrinį paveldą.

Pagrindimas

Daugybė didelių pasikeitimų yra vis dar nebaigti įgyvendinti ir vis dar nepakankamai žinomi. 

Pagal 7-ąją PP turėtų būti tęsiami moksliniai tyrimai Europos Sąjungos plėtros srityje.

Pakeitimas 65
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I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 9 skirsnio „Saugumas ir 
erdvė“ dalies „Tikslas“ 1 pastraipa

9. Saugumas ir erdvė 9. Saugumas
Tikslas Tikslas

Išplėtoti technologijas ir žinias sukuriant 
pajėgumus, būtinus piliečiams apsaugoti 
nuo terorizmo ir nusikalstamumo pavojų, 
nepažeidžiant pagrindinių žmogaus teisių; 
užtikrinti optimalų ir suderintą turimų 
technologijų naudojimą Europos saugumui 
ir skatinti saugumo sprendimų tiekėjų ir 
naudotojų bendradarbiavimą.

Išplėtoti technologijas ir žinias sukuriant 
pajėgumus, būtinus piliečiams apsaugoti 
nuo terorizmo ir nusikalstamumo pavojų, 
nepažeidžiant pagrindinių žmogaus teisių; 
užtikrinti optimalų ir suderintą turimų 
technologijų naudojimą Europos saugumui 
ir skatinti saugumo sprendimų tiekėjų ir 
naudotojų bendradarbiavimą.

Remti Europos kosmoso programą, 
pagrindinį dėmesį skiriant GMES 
programai, teikiančiai naudą piliečiams, 
ir Europos kosmoso erdvės pramonės 
konkurencingumui. Tai padės kurti 
Europos kosmoso politiką, papildant 
valstybių narių ir kitų pagrindinių 
suinteresuotų šalių, taip pat ir Europos 
kosmoso agentūros, pastangas. 

Išbraukta.

(Išbrauktasis tekstas bus įrašytas naujajame 10 skirsnyje „Erdvė“)

Pagrindimas

Išbrauktasis tekstas bus įrašytas naujajame 10 skirsnyje „Erdvė“. 

Pakeitimas 66
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 9.1 skirsnio „Saugumas“ 

antraštė

9.1) Saugumas Išbraukta.

Pagrindimas

 

Pakeitimas 67
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 9.2 skirsnis „Erdvė“

Erdvė 10. Erdvė
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Tikslas
Remti Europos kosmoso programą, 
pagrindinį dėmesį skiriant GMES 
programai, teikiančiai naudą piliečiams, 
ir Europos kosmoso erdvės pramonės 
konkurencingumui. Tai padės kurti 
Europos kosmoso politiką, papildant 
valstybių narių ir kitų pagrindinių 
suinteresuotų šalių, taip pat ir Europos 
kosmoso agentūros, pastangas.

(Naujojo 10 skirsnio „Erdvė“ tekstas atitinka tekstą, kuris buvo išbrauktas iš 9 skirsnio)

Pagrindimas

Naujojo 10 skirsnio „Erdvė“ tekstas atitinka tekstą, kuris buvo išbrauktas iš 9 skirsnio.

Pakeitimas 68
I priedo I antraštinės dalies „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Temos“ 9.2 skirsnio „Erdvė“ 

dalies „Veikla“ 1 punkto 3a  įtrauka (nauja)

– Kosmoso sistemų, skirtų rizikos 
prevencijai ir rizikai ir įvairaus pobūdžio 
nepaprastajai padėčiai valdyti, kūrimas, 
konvergencijos su ne kosmoso sistemomis 
stiprinimas. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiamas ankstesnis pakeitimas dėl Galilėjaus konvergencijos, jame 
pabrėžiamas poreikis svarstant iš kosmoso teikiamas paslaugas didžiausią dėmesį skirti 
rizikai, piliečių apsaugai.

Pakeitimas 69
I priedo II antraštinės dalies „Idėjos“ skyriaus „Loginis pagrindimas“ 3 pastraipa

Visai Europai skirtas konkurencinis atskirų 
grupių atliekamų nežinomų sričių 
mokslinių tyrimų finansavimo 
mechanizmas yra esminė Europos 
mokslinių tyrimų erdvės sudėtinė dalis, 
papildanti kitas ES ir valstybių iniciatyvas. 
Jis padės sustiprinti Europos dinamiškumą 
ir padaryti ją patrauklesnę geriausiems 

Visai Europai skirta konkurencinė atskirų 
grupių atliekamų nežinomų sričių 
mokslinių tyrimų finansavimo struktūra
yra esminė Europos mokslinių tyrimų 
erdvės sudėtinė dalis, papildanti kitas ES ir 
valstybių iniciatyvas. Jis padės sustiprinti 
Europos dinamiškumą ir padaryti ją 
patrauklesnę geriausiems Europos ir 
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Europos ir trečiųjų šalių mokslo 
darbuotojams bei pramonės sektoriaus 
investuotojams.

trečiųjų šalių mokslo darbuotojams bei 
pramonės sektoriaus investuotojams.

Pagrindimas

Siekiant išvengti bet kokio neteisingo interpretavimo, susijusio su tuo, kad EMTC privalo būti 
nepriklausoma institucija, geriau ją vadinti „struktūra“, kuri yra teisiškai nepriklausoma ir 
įsteigta pagal EB sutarties 171 straipsnį.

Pakeitimas 70
I priedo II antraštinės dalies „Idėjos“ skyriaus „Loginis pagrindimas“ 3a pastraipa (nauja)

Europos mokslinių tyrimų tarybos sąveika 
su bendrai atliekamais moksliniais 
tyrimais, ERA-NET ir nacionalinėmis 
programomis bus aiškiau apibrėžta 
Dalyvavimo taisyklėse, siekiant išvengti 
dvigubo mokslinių tyrimų finansavimo 
Europos ir nacionaliniu lygiu.

Pakeitimas 71
I priedo II antraštinės dalies „Idėjos“ skyriaus „Veikla“ 2 pastraipa

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

ES nežinomų sričių mokslinių tyrimų 
veiklą įgyvendins Europos mokslinių 
tyrimų taryba (EMTT), teisiškai 
nepriklausoma struktūra, įsteigta pagal 
Sutarties 171 straipsnį.  Ji bus sudaryta iš 
mokslo tarybos ir administracinės 
valdybos. EMTT valdymo funkcijas atliks 
tam tikslui pasamdyti darbuotojai arba ES 
institucijų paskirti darbuotojai, EMTT 
valdymas bus tik administracinio 
pobūdžio. 

Pagrindimas

Europos mokslinių tyrimų tarybos ekspertų grupė, pirmininkaujama Federico Mayor, savo 
ataskaitoje aiškiai nurodė, kad „EMTT privalo būti nepriklausoma institucija, o pagrindinį 
jos ekspertinį darbą turėtų atlikti tarptautinės mokslinių tyrimų bendruomenės nariai. 
Pasinaudoti mokslinių tyrimų bendruomenės savivalda yra ir naudinga, ir būtina. Tai bus itin 
svarbu, jei EMTT norės įgyti visos mokslinių tyrimų bendruomenės bei plačiosios visuomenės 
pasitikėjimą ir tikėjimą ja. Europos Parlamentas visiškai pritaria šiai rekomendacijai ir 
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tvirtai tiki, kad tokio savarankiškumo bus galima pasiekti, tik jei ir moksliniai sprendimai, ir 
valdymas bus tikrai nepriklausomi nuo Europos Komisijos, Tarybos ir Parlamento. Todėl 
EMTT turėtų būti steigiama pagal EB sutarties 171 straipsnį.

EMTT valdys administracinė valdyba ir mokslo taryba, sudaryta iš aukšto lygio mokslininkų; 
pasiūlymams vertinti turėtų būti sudarytas pasaulinis porinių vertintojų tinklas.

Pakeitimas 72
I priedo II antraštinės dalies „Idėjos“ skyriaus „Veikla“ 3 pastraipa

Mokslo tarybą sudarys aukščiausiojo lygio 
Europos mokslo bendruomenės atstovai, 
veikiantys savarankiškai ir nepriklausomai 
nuo politinių ar kitų interesų. Jos narius 
paskirs Komisija, atlikusi nepriklausomą 
atrankos procedūrą. Mokslo taryba, inter 
alia, prižiūrės, kaip priimami sprendimai 
dėl finansuotinų mokslinių tyrimų rūšies, 
ir, mokslo požiūriu, bus veiklos kokybės 
garantas. Jos užduotys, visų pirma, bus 
sukurti metinę darbo programą, nustatyti to 
paties lygio mokslo darbuotojų atliekamą 
vertinimo procesą, taip pat mokslo požiūriu 
stebėti programos įgyvendinimą ir 
kontroliuoti jos kokybę. 

Mokslo tarybą sudarys aukščiausiojo lygio 
Europos mokslo bendruomenės atstovai, 
veikiantys savarankiškai ir nepriklausomai 
nuo politinių ar kitų interesų. Jos narius 
išrinks mokslo bendruomenė, 
vadovaudamasi bendrais Europos teisės 
aktų leidėjo nustatytais kriterijais pagal 
bendro sprendimo procedūrą, o oficialiai 
juos paskirs administracinė valdyba. 
Mokslo tarybos narių kadencija truks 
penkerius metus ir galės būti pratęsta ne 
daugiau kaip penkeriems metams pagal 
rotacinę sistemą, kuri užtikrins mokslo 
Tarybos darbo tęstinumą. Mokslo taryba, 
inter alia, bus visiškai atsakinga už 
sprendimus dėl finansuotinų mokslinių 
tyrimų rūšies, ir, mokslo požiūriu, bus 
veiklos kokybės garantas. Jos užduotys 
visų pirma bus sukurti metinę darbo 
programą, nustatyti to paties lygio mokslo 
darbuotojų atliekamą vertinimo procesą, 
taip pat mokslo požiūriu stebėti programos 
įgyvendinimą ir kontroliuoti jos kokybę. 

Pagrindimas

Mokslo tarybą sudarys aukšto lygio mokslininkai, kuriuos savo nuožiūra išrinks mokslo 
bendruomenė, jų kadencija truks penkerius metus ir galės būti pratęsta ne daugiau kaip dar 
penkeriems metams. Atrankos metu bus laikomasi bendrų taisyklių, kurias nustatys Europos 
Taryba ir Parlamentas, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, pagal bendro sprendimo 
procedūrą.  Kadangi administracinei valdybai teks teisinė atsakomybė už visą EMTT veiklą, ji 
taip pat oficialiai paskirs mokslinės tarybos narius. 

Siekiant garantuoti mokslinės tarybos darbo tęstinumą, kuris nutrūktų, jei visų narių 
kadencija baigtųsi tuo pat metu, skiriant naujus jos narius bus vadovaujamasi rotacijos 
principu.
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Pakeitimas 73
I priedo II antraštinės dalies „Idėjos“ skyriaus „Veikla“ 4 pastraipa

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

Administracinė valdyba prisiims teisinę 
atsakomybę už visą EMTT veiklą. Ji bus 
atsakinga už visus administracinius ir 
finansinius įgyvendinimo ir programos 
vykdymo klausimus, kaip numatyta 
metinėje darbo programoje. Visų pirma, ji 
įgyvendins to paties lygio mokslo 
darbuotojų atliekamo vertinimo ir atrankos 
procesą, vadovaudamasi mokslo tarybos 
nustatytais principais, ir užtikrins finansinį 
ir mokslinį subsidijų valdymą. 

Pagrindimas

EMTT valdys ne tik mokslo taryba, kuri bus visiškai atsakinga už visus mokslinius 
sprendimus, bet ir administracinė valdyba, kuriai teks teisinė atsakomybė už visą EMTT 
veiklą, kuri organizuos programos įgyvendinimą ir vykdymą ir bus atsakinga už jos 
įgyvendinimo ir vykdymo administracinius ir finansinius aspektus.

Pakeitimas 74
I priedo II antraštinės dalies „Idėjos“ skyriaus „Veikla“ 5 pastraipa

Veiklos atlikimas ir valdymas bus 
tikrinamas ir vertinamas tinkamais laiko 
tarpais, siekiant įvertinti pasiekimus ir, 
remiantis sukaupta patirtimi, pakoreguoti ir 
patobulinti procedūras.

EMTT veiklos atlikimą ir valdymą tikrins
ir vertins tinkamais laiko tarpais 
Patikėtinių valdyba, siekiant įvertinti 
pasiekimus ir, remiantis sukaupta patirtimi, 
pakoreguoti ir patobulinti procedūras.

Pagrindimas

EMTT veiklą, ypač jos aspektus, susijusius su finansavimo tvarka, periodiškai vertins 
Patikėtinių valdyba, kurioje dalyvaus Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos atstovai.  
Šis periodinis vertinimas bus labai naudingas tam, kad EMTT įgytų ir mokslo bendruomenės, 
ir pilietinės visuomenės pasitikėjimą.

Pakeitimas 75
I priedo II antraštinės dalies „Idėjos“ skyriaus „Veikla“ 6 pastraipa

Europos Komisija bus visiško EMTT Pereinamuoju laikotarpiu, kuris bus ne 
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savarankiškumo ir principingumo 
garantas.

ilgesnis kaip dveji metai, Europos 
Komisija atliks administracinės valdybos 
funkcijas, garantuodama visišką 
Mokslinės tarybos savarankiškumą. Tuo 
pat metu Europos Komisija, 
vadovaudamasi bendro sprendimo 
procedūra, imsis visų reikalingų veiksmų, 
kad įsteigtų Europos mokslinių tyrimų 
tarybą kaip teisiškai nepriklausomą 
struktūrą, veikiančią pagal Sutarties 171 
straipsnį. Ši organizacija pati galutinai 
apibrėš savo darbo tvarkos taisykles ir 
pradės veikti ne vėliau kaip nuo 2009 m. 
sausio 1 d.

Pagrindimas

Kad EMTT galėtų greitai pradėti dirbti, trumpu pereinamuoju laikotarpiu Komisija atliks 
administracinės valdybos funkcijas.  Šis etapas truks ne ilgiau kaip dvejus metus, per kuriuos 
Komisija Parlamentui ir Tarybai pareiks pasiūlymą dėl faktinio EMTT, kaip nepriklausomos 
struktūros, įsteigimo pagal Sutarties 171 straipsnį. Kaip jau buvo nurodyta, šią struktūrą 
valdys administracinė valdyba ir mokslo taryba, ji pradės dirbti ne vėliau kaip nuo 2009 m. 
sausio 1 d. Įsteigta EMTT pati priiminės sprendimus, o tai reiškia, kad ji pati galutinai 
apibrėš savo darbo procedūras.

Pakeitimas 76
I priedo III antraštinės dalies „Žmonės“ skyriaus „Loginis pagrindimas“ 1 a pastraipa (nauja)

Bus įgyvendinamos specialios priemonės, 
skirtos skatinti jauniesiems mokslo 
darbuotojams ir teikti paramai 
ankstyvaisiais mokslinės karjeros etapais, 
bei priemonės, skirtos sumažinti „protų 
nutekėjimui“, pvz., reintegracijos 
subsidijos. 

Pagrindimas

Ypatingas dėmesys ir aiškūs veiksmai yra reikalingi ne tik dėl dramatiško Europos kilmės 
jaunųjų mokslo darbuotojų trūkumo, bet ir siekiant kurti patrauklias, konkurencingas sąlygas 
jauniesiems mokslo darbuotojams iš viso pasaulio.

Pakeitimas 77
I priedo III antraštinės dalies „Žmonės“ skyriaus „Loginis pagrindimas“ 2 pastraipa
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Tarptautinis ir tarpsektorinis mobilumas, 
įskaitant pramonės dalyvavimo skatinimą 
ir mokslo darbuotojų karjeros kelių bei 
akademinių postų atvėrimą Europos mastu, 
yra esminė Europos mokslinių tyrimų 
erdvės sudėtinė dalis ir būtinas didinant 
Europos mokslinių tyrimų pajėgumus ir 
galimybes. 

Tarptautinis ir tarpsektorinis mobilumas, 
įskaitant pramonės dalyvavimo skatinimą 
ir mokslo darbuotojų karjeros kelių bei 
akademinių postų atvėrimą Europos mastu, 
yra esminė Europos mokslinių tyrimų 
erdvės sudėtinė dalis ir būtinas didinant 
Europos mokslinių tyrimų pajėgumus ir 
galimybes. Programa „Žmonės“ bus 
glaudžiai koordinuojama su Mokymo ir 
švietimo programomis bei kitomis 
Pagrindų programos dalimis.

Pagrindimas

Mokomieji moksliniai tyrimai sudaro Kompetencijos tinklų, programos „Žmonės“ ir kai kurių 
švietimo programų dalį. Koordinavimas ir bendri veiksmai bus naudingi norint veiksmingai 
pasinaudoti mokslo darbuotojų mobilumu. Siekiant užtikrinti tęstinį jaunimo mokslinės 
karjeros vystymąsi, privalo būti sukurtas aiškus ryšys su Švietimo ir mokymo programomis. 

Pakeitimas 78
I priedo III antraštinės dalies „Žmonės“ skyriaus „Veikla“ 1 punkto 2 pastraipa

Tai bus įgyvendinama pasitelkus Marijos 
Curie tinklus, kurių pagrindinis tikslas yra 
įveikti susiskaldymą ir Europos lygiu 
sustiprinti mokslo darbuotojų pradinį 
mokymą ir karjeros plėtros galimybes. 
Tarptautinių tinklų nariai panaudoja 
papildomą kompetenciją pasitelkdami 
integruotas mokymų programas. Parama 
teikiama verbuojant mokslo darbuotojus 
ankstyvose karjeros etapuose, 
organizuojant mokymo renginius, kuriuose 
gali dalyvauti ir tinklui nepriklausantys 
mokslo darbuotojai, bei siūlant aukštas 
pareigas mokslo įstaigose ar pramonės 
įmonėse, kad būtų perduotos žinios ir 
užtikrinama priežiūra.

Tai bus įgyvendinama pasitelkus Marie
Curie tinklus, kurių pagrindinis tikslas yra 
įveikti susiskaldymą ir Europos lygiu 
sustiprinti mokslo darbuotojų pradinį 
mokymą ir karjeros plėtros galimybes. 
Remiantis „Erasmus“ schema bus 
diegiami dvynių tinklai, užtikrinantys 
glaudesnį kelių partnerių 
bendradarbiavimą. Tarptautinių tinklų 
nariai panaudoja papildomą kompetenciją 
pasitelkdami integruotas mokymų 
programas. Parama teikiama verbuojant 
mokslo darbuotojus ankstyvose karjeros 
etapuose, organizuojant mokymo 
renginius, kuriuose gali dalyvauti ir tinklui 
nepriklausantys mokslo darbuotojai, bei 
siūlant aukštas pareigas mokslo įstaigose ar 
pramonės įmonėse, kad būtų perduotos 
žinios ir užtikrinama priežiūra. 
Jauniesiems mokslo darbuotojams, 
pasibaigus pradiniam jų mokymo 
laikotarpiui, bus skiriamos reintegracijos 
subsidijos. Be to, bus įgyvendintas 
nuolatinio horizontalaus 7-osios PP ir 
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programos „Žmonės“ bei aukštojo mokslo 
programos „Erasmus“ koordinavimo 
mechanizmas.

Pagrindimas

Dvynių tinklai sustiprins jaunųjų mokslo darbuotojų mobilumą tarp kelių centrų,
besispecializuojančių toje pačioje srityje, ir sustiprins ryšius tarp jų darbuotojų. Jie suteiks 
galimybę jauniesiems mokslo darbuotojams likti motininėje institucijoje ir mokytis užsienyje.

Norint, kad 7-oji PP būtų paprastesnė jauniesiems mokslo darbuotojams, reikia, kad visiems 
mokslo darbuotojams būtų taikoma vienoda reintegravimo schema.

Įgyvendinant „žinių trikampį“ būtina visapusiškai integruoti švietimą ir mokslinius tyrimus. 
Pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kad aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų sektoriai gali 
persidengti (doktorantūros studijos yra ir vieno, ir kito sektoriaus dalis), prireiks glaudžiai 
koordinuoti veiklą pagal švietimo ir mokymo programas. 

Pakeitimas 79
I priedo III antraštinės dalies „Žmonės“ skyriaus „Veikla“ 2 punktas

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

Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros 
plėtra, palengvinant mokslo darbuotojų 
karjeros plėtrą. Siekiant papildyti įgūdžius 
ir kompetenciją ar įgyti naujų arba 
padidinti tarpdisciplininį ar 
daugiadisplinininį ir (arba) tarpsektorinį 
mobilumą, numatoma remti geriausius 
doktorantūros studentus, kurie galėtų 
prisijungti prie sudarytų mokslinių tyrimų 
grupių ir rengti savo daktaro disertacijas,
mokslo darbuotojus, turinčius papildomos 
kompetencijos ir įgūdžių poreikį, kad jie 
galėtų po pertraukos vėl imtis mokslo 
tiriamosios veiklos, ir kad mokslo 
darbuotojai, įgavę patirties užsienyje, būtų 
(vėl) įdarbinami pastovesnėse mokslinių 
tyrimų darbo vietose Europoje, taip pat ir 
savo kilmės šalyje. Ši politika bus 
įgyvendinama pasitelkus individualias 
stipendijas, skiriamas tiesiogiai Bendrijos 
lygiu, ir bendrą tarptautinių programų 
finansavimą. Tuo pat metu bus pradėtas 
bandomasis nacionalinių ir regioninių 
mobilumo programų bendro finansavimo 
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etapas.

Pagrindimas

Pradinio mokymo galimybės apsiriboja tik institucijomis, bendradarbiaujančiomis Marie 
Curie tinkluose.  Asmeninės subsidijos galėtų pagelbėti talentingiausiems jauniesiems mokslo 
darbuotojams.

Nelygaus traktavimo rizika, jei ne visos šalys (regionai) turės mobilumo programas. Galimi 
administraciniai, formalūs ir teisiniai suvaržymai.

Pakeitimas 80
I priedo III antraštinės dalies „Žmonės“ skyriaus „Veikla“ 3 punktas

Pramonės ir mokslo įstaigų sąsajos ir 
partnerystė: ilgalaikių mokslo ir pramonės 
organizacijų, ypač MVĮ, bendradarbiavimo 
programų rėmimas, siekis didinti žinių 
mainus, steigiant bendras mokslinių tyrimų 
įmones ir jose įdarbinant patyrusius mokslo 
darbuotojus, deleguojant darbuotojus iš 
vieno sektoriaus į kitą ir organizuojant 
renginius.

Pramonės ir mokslo įstaigų sąsajos ir 
partnerystė: ilgalaikių mokslo ir pramonės 
organizacijų, ypač MVĮ, bendradarbiavimo 
programų rėmimas, siekis didinti žinių 
mainus, steigiant bendras mokslinių tyrimų 
įmones ir jose įdarbinant patyrusius ir 
jaunuosius mokslo darbuotojus, 
deleguojant darbuotojus iš vieno sektoriaus 
į kitą ir organizuojant renginius.

Pagrindimas

Galimybės dirbti pramonės aplinkoje taip pat turėtų būti suteikiamos ir jauniesiems mokslo 
darbuotojams.

Pakeitimas 81
I priedo III antraštinės dalies „Žmonės“ skyriaus „Veikla“ 5 punktas

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

• Speciali veikla tikros Europos darbo 
rinkos mokslo darbuotojams sukūrimui 
paremti, pašalinant kliūtis mobilumui ir 
pagerinant mokslo darbuotojų karjeros 
perspektyvas Europoje. Skatinimo 
priemonės valstybės institucijoms, 
propaguojančioms savo mokslo 
darbuotojų mobilumą, kokybę ir 
kvalifikaciją. Be to, bus įsteigti 
apdovanojimai už visuomenės 
informuotumo apie veiklą pagal Marie 
Curie programą ir šios veiklos tikslus 
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didinimą.

Pagrindimas

Valstybės institucijos, propaguojančios savo mokslo darbuotojų mobilumą, nusipelno 
paskatinimo, taip pat ir finansinio, kad ir toliau vykdytų tokio pobūdžio veiklą.

Pakeitimas 82
I priedo III antraštinės dalies „Žmonės“ skyriaus „Veikla“ 1a pastraipa (nauja)

Siekiant skatinti tarpregioninį mobilumą 
(taip pat ir tos pačios šalis teritorijoje), 
struktūrinių ir kitų fondų remiama veikla 
bus koordinuojama su Pagrindų 
programos veikla.

Pagrindimas

Tarpregioninis mobilumas yra svarbus mobilumo šalies viduje ir tarp valstybių elementas, 
tačiau mažai finansavimo schemų jį skatina.

Pakeitimas 83
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ 1 pastraipos 6 įtrauka

– Imantis horizontaliųjų veiksmų ir 
priemonių tarptautiniam 
bendradarbiavimui remti.

– Imantis horizontaliųjų veiksmų ir 
priemonių tarptautiniam 
bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui 
tarp sienų remti.

Pagrindimas

Bendradarbiavimui tarp sienų ir tarpregioniniam bendradarbiavimui turi būti taikomas tas 
pats principas, kuris galioja tarptautiniam bendradarbiavimui.

Pakeitimas 84
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ 2 pastraipos 3 įtrauka

- Mokslinių tyrimų strategijų, taip pat ir 
tarpvalstybinių bendradarbiavimo 
iniciatyvų, bendrų interesų klausimais 
pradėtų nacionaliniu ar regioniniu lygiu, 
koordinavimą.

Mokslinių tyrimų strategijų, taip pat ir 
tarpvalstybinių bendradarbiavimo 
iniciatyvų, bendrų interesų klausimais 
pradėtų nacionaliniu ar regioniniu lygiu, 
koordinavimą. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas mokslinių tyrimų potencialo 
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plėtros sąsajai su inovacijomis 
grindžiamomis struktūrinių fondų ir 
kitomis programomis.

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų kryptys pagal struktūrinių fondų, 7-ąją PP, BIP turi papildyti 
viena kitą.

Pakeitimas 85
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“ dalies 

„Loginis pagrindimas“ 2 pastraipa

Sukūrus europinį modelį, skirtą mokslinių 
tyrimų infrastruktūrai, įskaitant 
skaičiavimo ir ryšių elektronines 
infrastruktūras, ir atliekant šios srities 
veiklą Sąjungos lygiu gali būti reikšmingai 
išplėstas Europos mokslinių tyrimų 
potencialas ir pagerintas jo panaudojimas. 

Sukūrus europinį modelį, skirtą mokslinių 
tyrimų infrastruktūrai, įskaitant 
skaičiavimo ir ryšių elektronines 
infrastruktūras, ir atliekant šios srities 
veiklą Sąjungos lygiu gali būti reikšmingai 
išplėstas Europos mokslinių tyrimų 
potencialas ir pagerintas jo panaudojimas ir 
indėlis į Europos mokslinių tyrimų erdvės 
plėtrą.

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų infrastruktūrai tenka vaidmuo, kuris yra gyvybiškai svarbus ne tik patiems 
moksliniams tyrimams, bet ir inovacijoms aukštųjų technologijų srityje.

Pakeitimas 86
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“ dalies 

„Loginis pagrindimas“ 3 pastraipa

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

ES gali atlikti katalizatoriaus ir sverto 
vaidmenį padėdama užtikrinti platesnę ir 
našesnę prieigą prie skirtingose valstybėse 
narėse esančios infrastruktūros ir jos 
panaudojimą, koordinuotai skatindama šios 
infrastruktūros plėtrą ir naujos, visai 
Europai svarbios mokslinių tyrimų 
infrastruktūros atsiradimą vidutiniu ir 
ilgesnės trukmės laikotarpiu. Šiuo 
atžvilgiu, nustatant poreikius ir siūlant 
pradines Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros kūrimo gaires, Europos 
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strateginis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros forumas (ESFRI) atlieka 
svarbias patariamąsias funkcijas.  
Galutinio sprendimo priėmimo 
kompetencija priklauso valstybėms 
narėms.

Pagrindimas

ESFRI ir vaidmuo turėtų būti aiškiau apibrėžtas, nurodyta sprendimą priimanti institucija.  
Rengiant infrastruktūros gaires reikalingas didesnis skaidrumas ir aiškesni kriterijai. 

Pakeitimas 87
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“ dalies 

„Loginis pagrindimas“ 3a pastraipa (nauja)

„Suartėjimo“ regionų mokslinių tyrimų 
potencialas nebus ignoruojamas, priimant 
sprendimus dėl naujos infrastruktūros, 
kadangi jie suteikia sąlygas dirbti 
patiriant mažiau išlaidų. Infrastruktūros 
plėtra bus glaudžiai koordinuojama su 
struktūrinių fondų ir kitų finansinių 
instrumentų, galiojančių Europos ir 
nacionaliniu mastu, remiama veikla. 

Pagrindimas

Kai kurie „suartėjimo“ regionai pasižymi dideliu mokslinių tyrimų potencialu.  Skyrus 
struktūrinių fondų paramą, ji galima pastebimai sustiprinti – tai būtų naudinga EMTE. Šios 
priemonės gali padėti išplėtoti stambią infrastruktūrą už „pagrindinių šalių“ ribų. 7-oji PP 
turėtų suteikti papildomų (bendro finansavimo) lėšų investicijoms Europoje, tuo pat metu 
užtikrindama, kad jos prisidėtų prie EMTE. 

Pakeitimas 88
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“ dalies 

„Veikla“ 1 punkto 1 įtrauka

- tarpvalstybinė prieiga siekiant užtikrinti, 
kad Europos mokslo darbuotojai savo 
tyrimams galėtų naudotis geriausia 
mokslinių tyrimų infrastruktūra, 
nepriklausomai nuo pastarosios vietos;

- tarpvalstybinė prieiga siekiant užtikrinti, 
kad Europos mokslo darbuotojai, taip pat 
pramonės ir MVĮ darbuotojai savo 
tyrimams galėtų naudotis geriausia 
mokslinių tyrimų infrastruktūra, 
nepriklausomai nuo pastarosios vietos;
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Pagrindimas

Siekiant panaikinti abejones ir užtikrinti vienodą visų mokslo darbuotojų traktavimą, 
nepriklausomai nuo to, kur jie dirba. 

Pakeitimas 89
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“ dalies 

„Veikla“ 2 punkto 1 pastraipa

Abiem atvejais ES paramos dydis 
(procentais nuo visų išlaidų) bus aiškiai 
nurodytas Dalyvavimo taisyklėse.

Šiuo požiūriu finansuoti teikiami 
infrastruktūros projektai bus atrenkami 
pagal kelis kriterijus, visų pirma pagal:

Šiuo požiūriu finansuoti teikiami 
infrastruktūros projektai bus atrenkami 
pagal kelis kriterijus, visų pirma pagal:

Pagrindimas

ES įnašas turėtų būti aiškus pasiūlymus teikiantiems asmenims, taip palengvinant finansinį 
planavimą nuo pat pradžių. 

Pakeitimas 90
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“ dalies 

„Veikla“ 2 punkto 1 pastraipos 1a įtrauka (nauja)

- Mokslinę kompetenciją

Pagrindimas

Tai yra būtinas bet kokio mokslinių tyrimų projekto kriterijus.

Pakeitimas 91
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“ dalies 

„Veikla“ 2 punkto 1 pastraipos 5 įtrauka

- europinės partnerystės galimybes ir 
pagrindinių suinteresuotų šalių 
įsipareigojimus,

- europinės partnerystės galimybes ir 
pagrindinių suinteresuotų šalių, EIB ir 
struktūrinių fondų įsipareigojimus,

Pagrindimas

Prie naujos infrastruktūros kūrimo turėtų ženkliai finansiškai prisidėti didesnis skaičius 
suinteresuotų šalių.  Kad poveikis būtų didesnis, turėtų būti apsvarstyta galimybė pasinaudoti 



PE 360.033v01-00 54/73 PR\571052LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

bendru struktūrinių fondų, EIB ir kitų šaltinių finansavimu. 

Pakeitimas 92
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“ dalies 

„Veikla“ 2 punkto 1 pastraipos 6 įtrauka

- įvertintas statybos ir eksploatacijos 
išlaidas.

- statybos ir eksploatacijos išlaidų
finansavimo galimybes, finansinį 
pagrįstumą, remiantis išlaidų efektyvumo 
analize

Pagrindimas

Norint priimti tikslų sprendimą, būtini abu kriterijai.

Pakeitimas 93
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ dalis 

„Tikslas“

Europos MVĮ inovacinių pajėgumų ir jų 
indėlio į naujomis technologijomis paremtų 
produktų ir rinkų plėtrą stiprinimas, 
padedant joms mokslinius tyrimus perduoti 
atlikti trečiosioms šalims, padidinti 
mokslinių tyrimų pastangas, išplėsti jų 
tinklus, geriau panaudoti mokslinių tyrimų 
rezultatus ir įgyti technologinės patirties ir 
žinių.

Europos MVĮ inovacinių pajėgumų ir jų 
indėlio į naujomis technologijomis paremtų 
produktų ir rinkų plėtrą stiprinimas, 
padedant joms mokslinius tyrimus perduoti 
atlikti trečiosioms šalims, padidinti 
mokslinių tyrimų pastangas, pasinaudoti 
parengiamosios veiklos finansavimo 
galimybėmis, išplėsti jų tinklus, geriau 
panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus ir 
įgyti technologinės patirties ir žinių.

Pagrindimas

Kol naujos technologijos diegimas galės pritraukti lėšų, pirmiausia būtina įgyvendinti 
sudėtingesnį uždavinį – užtikrinti parengiamosios veiklos finansavimą.   Parengiamosios 
veiklos finansavimas dažniausiai yra skiriamas veiklai, kurios tikslas – įrodyti investuotojams, 
kad naujoji technologija turi tam tikrų komercinių ir techninių perspektyvų. Dažnai vykdant 
šią veiklą: a) atliekamas rinkos vertinimas, b) sukuriamas darbinis prototipas, c) atliekama 
kita veikla, pavyzdžiui: samdomi konsultantai, vertinamos pradinės žmogiškųjų išteklių 
vystymo išlaidos, suteikiama raštiška pagalba, pagalba ieškant investuotojų.   
Parengiamosios veiklos finansavimas yra itin svarbus, jis turi būti skirtas laiku, jo pasiūla yra 
labai nedidelė, lyginant su naujai veiklai pradėti skiriamu finansavimu. 

Pakeitimas 94
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I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ dalis 
„Loginis pagrindimas“

MVĮ yra Europos pramonės pagrindas. Jos 
turėtų būti esminė naujovių diegimo 
sistemos ir žinių pavertimo naujais 
produktais, procesais ir paslaugomis 
grandinės sudedamoji dalis. Vidaus ir 
pasaulio rinkose jausdamos vis didėjančią 
konkurenciją, Europos MVĮ turi plėsti savo 
žinias ir intensyvinti mokslinius tyrimus, 
plėsti savo verslo veiklą į didesnes rinkas ir 
internacionalizuoti savo žinių tinklus. 
Dauguma valstybių narių veiksmų, 
susijusių su MVĮ, neskatina ir nepalaiko 
tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų srityje ir technologijų perdavimo. 
Būtina imtis veiksmų ES lygiu papildant ir 
sustiprinant nacionaliniu ir regioniniu lygiu 
atliekamos veiklos poveikį. Be toliau 
išvardytos veiklos, bus skatinamas ir 
lengvinamas MVĮ dalyvavimas Pagrindų 
programoje ir atsižvelgiama į jų poreikius.

MVĮ yra Europos pramonės pagrindas. Jos 
turėtų būti esminė naujovių diegimo 
sistemos ir žinių pavertimo naujais 
produktais, procesais ir paslaugomis 
grandinės sudedamoji dalis. Vidaus ir 
pasaulio rinkose jausdamos vis didėjančią 
konkurenciją, Europos MVĮ turi plėsti savo 
žinias ir intensyvinti mokslinius tyrimus, 
plėtoti projektus, kurie sukurtų 
palankesnes galimybes mokslinių tyrimų 
produktams patekti į rinką, plėsti savo 
verslo veiklą į didesnes rinkas ir 
internacionalizuoti savo žinių tinklus. 
Dauguma valstybių narių veiksmų, 
susijusių su MVĮ, neskatina ir nepalaiko 
tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų srityje ir technologijų perdavimo. 
Būtina imtis veiksmų ES lygiu papildant ir 
sustiprinant nacionaliniu ir regioniniu lygiu 
atliekamos veiklos poveikį. Be toliau 
išvardytos veiklos, bus skatinamas ir 
lengvinamas MVĮ dalyvavimas Pagrindų 
programoje ir atsižvelgiama į jų poreikius. 
Siekiant paremti stambių bendrovių ir 
MVĮ partnerystę, galima pasinaudoti 
Pagrindų programos ir EUREKA 
sąsajomis.

Pagrindimas

Siekiant padidinti MVĮ konkurencingumą, turėtų būti užtikrinama glaudi mokslinių tyrimų, 
demonstravimo ir kitos veiklos, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir inovacijų perėmimo pagal 
valstybės pagalbos taisykles, integracija. Kitas žingsnis – ji turėtų būti derinama su BIP 
siūlomomis priemonėmis, skatinančiomis produktų komercializavimą.

Kad MVĮ būtų aktyvesnės ir joms būtų lengviau dalyvauti projektuose, jos galėtų pasinaudoti 
patirtimi, įgyta pagal EUREKA.  

Pakeitimas 95
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ dalies 

„Veikla“ 1 pastraipa

Rengiami specialūs paramos MVĮ Rengiami specialūs paramos MVĮ 
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veiksmai, skirti remti MVĮ ar MVĮ 
susivienijimus, kurie turi pavesti atlikti 
reikalingus mokslinius tyrimus 
universitetams ir mokslinių tyrimų 
centrams: - tai yra mažo ir vidutinio 
sudėtingumo technologijas taikančios 
MVĮ, turinčios mažai pajėgumų tyrimams 
atlikti arba iš viso jų neturinčios. Taip pat 
gali dalyvauti ir intensyvius mokslinius 
tyrimus atliekančios MVĮ, kurios turi 
pavesti kitiems atlikti mokslinius tyrimus, 
kad papildytų savo pagrindinius mokslinių 
tyrimų pajėgumus. Veikla bus atliekama 
visoje mokslo ir technologijų srityje. 
Finansinės priemonės bus paskirstomos 
pasitelkus dvi schemas: 

veiksmai, skirti remti MVĮ ar MVĮ 
susivienijimus, kurie turi pavesti atlikti 
reikalingus mokslinius tyrimus 
universitetams ir mokslinių tyrimų 
centrams: - tai yra mažo ir vidutinio 
sudėtingumo technologijas taikančios 
MVĮ, turinčios mažai pajėgumų tyrimams 
atlikti arba iš viso jų neturinčios. Taip pat 
gali dalyvauti ir intensyvius mokslinius 
tyrimus atliekančios MVĮ, kurios turi 
pavesti kitiems atlikti mokslinius tyrimus, 
kad papildytų savo pagrindinius mokslinių 
tyrimų pajėgumus; jos taip pat gali teikti 
mokslinių tyrimų paslaugas kitiems 
projekto partneriams. Parama taip pat bus 
skiriama šalutiniams produktams, 
priemonėms mokslinių tyrimų rezultatams 
komercializuoti, kurti. Veikla bus 
atliekama visoje mokslo ir technologijų 
srityje. Ši veikla apims mokslinių tyrimų ir 
demonstravimo veiklą, priartindama 
pasiektus rezultatus prie rinkos ir 
susiedama šią veiklą su 
Konkurencingumo ir inovacijų programos 
siūlomomis priemonėmis.

Pagrindimas

Siekiant padidinti MVĮ konkurencingumą, turėtų būti užtikrinama glaudi mokslinių tyrimų, 
demonstravimo ir kitos veiklos, pavyzdžiui, perėmimo, integracija. Kitas žingsnis – ji turėtų 
būti derinama su BIP siūlomomis priemonėmis, skatinančiomis produktų komercializavimą.

Pakeitimas 96
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ dalies 

„Veikla“ 1 pastraipos 1a įtrauka (nauja)

- Parengiamasis etapas: Padėti mokslo 
darbuotojams pasinaudoti 
parengiamosios veiklos finansavimu, 
norint atlikti rinkos įvertinimą, parengti 
bandomuosius ir parodomuosius 
projektus ir darbinius prototipus, bei 
atlikti visą kitą su tuo susijusią veiklą 
naujai bendrovei įsteigti; padėti MVĮ 
komercializuoti naujus mokslinių tyrimų 
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produktus.

Pagrindimas

Kol naujos technologijos diegimas galės pritraukti lėšų, pirmiausia būtina įgyvendinti 
sudėtingesnį uždavinį – užtikrinti parengiamosios veiklos finansavimą.  Parengiamosios 
veiklos finansavimas dažniausiai yra skiriamas veiklai, kurios tikslas – įrodyti investuotojams, 
kad naujoji technologija turi tam tikrų komercinių ir techninių perspektyvų. Dažnai vykdant 
šią veiklą: a) atliekamas rinkos vertinimas, b) sukuriamas darbinis prototipas, c) atliekama 
kita veikla, pavyzdžiui: samdomi konsultantai, vertinamos pradinės žmogiškųjų išteklių 
vystymo išlaidos, suteikiama raštiška pagalba, pagalba ieškant investuotojų. Parengiamosios 
veiklos finansavimas yra itin svarbus, jis turi būti skirtas laiku, jo pasiūla yra labai nedidelė, 
lyginant su naujai veiklai pradėti skiriamu finansavimu. 

Pakeitimas 97
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ dalies 

„Veikla“ 1a pastraipa (nauja)

Šios dvi schemos pakeis bendrai vykdomą 
mokslinių tyrimų veiklą ir MVĮ skirtą 
bendrai vykdomą mokslinių tyrimų veiklą 
pagal 6-ąją pagrindų programą.  Šio 
proceso metu administracinės ir valdymo 
taisyklės nebus keičiamos, išskyrus, kai 
pakeitimai bus reikalingi norint jas 
supaprastinti.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tęstinumą ir paprastumą, kad programa jos dalyviams būtų patogesnė.

Pakeitimas 98
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ dalies 

„Veikla“ 1b pastraipa (nauja)

Be to, parama bus skiriama 
„apdovanojimų už atradimus“ schemoms, 
pagal kurias MVĮ arba MVĮ asociacijoms 
suteikiama finansinių priemonių rengti 
pasiūlymams pagal Pagrindų programą.

Pagrindimas

Siekiant pašalinti vieną iš esamų kliūčių, nacionalinės paramos pradiniam MVĮ pasirengimo 



PE 360.033v01-00 58/73 PR\571052LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

dalyvauti 7-ojoje PP etapui priemonės turėtų būti remiamos Europos lygiu.  Pavyzdžiui, 
nacionaliniai apdovanojimai už atradimus turėtų padengti susirinkimų organizavimo bei 
pasiūlymų rengimo išlaidas.

Pakeitimas 99
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ dalies 

„Veikla“ 2 pastraipa

Pagal Konkurencingumo ir inovacijų 
programą bus teikiama pagalba tarpininkų 
tinklams ir nacionalinėms schemoms 
remiant veiksmus, skatinančius ir 
lengvinančius MVĮ dalyvavimą Pagrindų 
programoje. 

Pagal Konkurencingumo ir inovacijų 
programą bus teikiama pagalba tarpininkų 
tinklams ir nacionalinėms schemoms 
remiant veiksmus, skatinančius ir 
lengvinančius MVĮ dalyvavimą Pagrindų 
programoje. Bus įdiegta paprastų, trumpų, 
greitų projektų procedūra, pagal kurią 
nebus taikomi sudėtingi finansiniai 
principai ir nebus reikalaujamos 
bereikalingos ataskaitos. Jei tik įmanoma, 
ir pagal Pagrindų programą, ir BIP bus 
taikomi tie patys paraiškų teikimo ir 
sutarčių sudarymo principai.

Pagrindimas

Kad abi programos būtų patogesnės jų dalyviams. Taip bus sumažinti sunkumai, su kuriais 
susiduria MVĮ, rengdamos projektus, ir palengvintas projektų valdymas ir finansinis 
administravimas, dėl to MVĮ aktyviau dalyvaus mokslinių tyrimų ir inovacijų programose. ES 
programos MVĮ bus patrauklios tais atvejais, kai projektai pasižymės trimis esminiais 
bruožais: bus skiriami pinigai, sprendimas bus priimamas greitai, paraiška bus paprasta. 

Pakeitimas 100
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Žinių regionai“ dalies „Loginis 

pagrindimas“ 2 pastraipa

Šioje srityje pradėta veikla leis Europos 
regionams sustiprinti savo investicijų į 
MTTP pajėgumus ir užsiimti mokslo 
tiriamąja veikla iki maksimumo padidinant 
galimybes sėkmingai įtraukti savo ūkio 
subjektus į Europos mokslinių tyrimų 
projektus. .

Šioje srityje pradėta veikla leis Europos 
regionams sustiprinti savo investicijų į 
MTTP pajėgumus ir užsiimti mokslo 
tiriamąja veikla iki maksimumo padidinant 
galimybes sėkmingai įtraukti savo ūkio 
subjektus į Europos mokslinių tyrimų 
projektus. Ši veikla padės sukurti 
regioninius centrus (struktūras), 
padedančias plėtoti Europos mokslinių 
tyrimų erdvę. Dėmesys bus skiriamas 
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struktūrų tarp sienų plėtrai.

Pagrindimas

Norint visapusiškai išplėsti EMTE potencialą, privalo visuose ES regionuose kurti regionines 
struktūras ir centrus, glaudžiai integruojant švietimą ir mokslinius tyrimus.    

Dviejų valstybių kaimyninių regionų institucijos turėtų būti suinteresuotos bendrų struktūrų 
kūrimu. 

Pakeitimas 101
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Žinių regionai“ dalies „Veikla“ 1 

pastraipa

Naujoji iniciatyva Žinių regionai įtrauks ir 
sutelks moksliniai tyrimais užsiimančias 
suinteresuotas šalis regionuose: 
universitetus, mokslinių tyrimų centrus, 
pramonės įmones, valdžios institucijas 
(regionų tarybas ar regionų plėtros 
agentūras). Projektai apims bendrą 
regioninių sambūrių mokslinių tyrimų 
darbotvarkių analizę (koordinuojant su kita 
veikla platesniu regioninių inovacinių 
sambūrių klausimu) ir priemonių rinkinio, 
skirto jas įvykdyti atliekant specialią 
mokslo tiriamąją veiklą, parengimą, 
įskaitant labiau mokslinių tyrimų plėtros 
požiūriu pažengusių regionų „vadovavimą“ 
minėtu požiūriu mažiau pažengusiems 
regionams. Tai apims priemones, skirtas 
gerinti mokslinių tyrimų tinklų 
funkcionavimą ir galimybes gauti lėšų 
mokslo tiriamajai veiklai, taip pat geresnę 
mokslinius tyrimus atliekančių 
organizacijų ir institucijų integraciją 
regiono ekonomikoje. Ši veikla bus 
atliekama ją glaudžiai derinant su ES 
regionų politika, Konkurencingumo ir 
inovacijų programa ir Švietimo bei 
mokymo programomis. 

Naujoji iniciatyva Žinių regionai įtrauks ir 
sutelks moksliniai tyrimais užsiimančias 
suinteresuotas šalis regionuose: 
universitetus, mokslinių tyrimų centrus, 
pramonės įmones, valdžios institucijas 
(regionų tarybas ar regionų plėtros 
agentūras). Projektai apims veiksmus, 
kuriais remiamas regioninių inovacijų 
strategijų įgyvendinimas, bendrą 
regioninių sambūrių arba sambūrių tarp 
sienų mokslinių tyrimų darbotvarkių 
analizę (koordinuojant su kita veikla 
platesniu regioninių inovacinių sambūrių 
klausimu) ir priemonių rinkinio, skirto jas 
įvykdyti atliekant specialią mokslo 
tiriamąją veiklą, parengimą, įskaitant 
labiau mokslinių tyrimų plėtros požiūriu 
pažengusių regionų „vadovavimą“ minėtu 
požiūriu mažiau pažengusiems regionams 
ir tiesioginę paramą besikuriantiems žinių 
regionams. Tai apims priemones, skirtas 
gerinti mokslinių tyrimų tinklų 
funkcionavimą ir galimybes gauti lėšų 
mokslo tiriamajai veiklai, taip pat geresnę 
mokslinius tyrimus atliekančių 
organizacijų ir institucijų integraciją 
regiono ekonomikoje. Ši veikla bus 
atliekama ją glaudžiai derinant su ES 
regionų politika (struktūrinių fondų 
naudojimu), Konkurencingumo ir 
inovacijų programa ir Švietimo bei 
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mokymo programomis. 

Pagrindimas

Sėkmingas regionų inovacijų strategijų kūrimas pagal 5-ąją PP ir 6-ąją PP dabar suteikia 
galimybę pradėti įgyvendinimo etapą.  Dviejų šalių kaimyninių regionų institucijos gali būti 
suinteresuotos kurti bendras struktūras. 

Pakeitimas 102
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų potencialas“ dalis 

„Tikslas“

Skatinimas panaudoti visą išsiplėtusios 
Sąjungos mokslinių tyrimų potencialą 
atskleidžiant ir plėtojant mokslinių tyrimų 
galimybes ES „suartėjimo“ ir atokiausiuose 
regionuose, ir padedant didinti jų mokslo 
darbuotojų pajėgumą sėkmingai dalyvauti 
mokslo tiriamojoje veikloje ES lygiu.

Skatinimas panaudoti visą išsiplėtusios 
Sąjungos mokslinių tyrimų potencialą 
atskleidžiant ir plėtojant mokslinių tyrimų 
galimybes ES „suartėjimo“ ir atokiausiuose 
regionuose, ir padedant didinti centrų, 
turinčių didelį potencialą, pajėgumą ir 
suteikiant galimybę jų mokslo 
darbuotojams sėkmingai dalyvauti mokslo 
tiriamojoje veikloje ES lygiu.

Pagrindimas

Europos kompetencijos centrų kūrimas pagal 5-ąją PP ir Žinių perdavimo centrų kūrimas 
pagal 6-ąją PP buvo tikrai sėkmingi.  Tokio pobūdžio veikla turėtų būti tęsiama ir pagal 7-ąją 
PP. Kadangi geriausiems centrams įvardyti naudojami keli skirtingi pavadinimai („CoE“, 
„Centres of Competence“ (Kompetencijos centrai)) ir kartais manoma, kad sąvoka 
„excellence“ (kompetencija) yra per stipri, siūloma juos vadinti neutraliu pavadinimu: didelį 
potencialą turintys centrai.

Pakeitimas 103
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų potencialas“ dalis 

„Loginis pagrindimas“

Europa nevisiškai panaudoja savo 
mokslinių tyrimų potencialą, ypač mažiau 
pažengusiuose regionuose, nutolusiuose 
nuo Europos mokslinių tyrimų ir pramonės 
vystymosi branduolio. Siekiant šių regionų 
mokslo darbuotojams ir institucijoms
padėti prisidėti prie bendrų Europos 
mokslinių tyrimų pastangų, pasinaudojant 
kitų Europos regionų žiniomis ir patirtimi, 

Europa nevisiškai panaudoja savo 
mokslinių tyrimų potencialą, ypač mažiau 
pažengusiuose regionuose, nutolusiuose 
nuo Europos mokslinių tyrimų ir pramonės 
vystymosi branduolio. Siekiant šių regionų 
mokslo darbuotojams ir didelį potencialą 
turintiems centrams (kurie jau yra 
sukaupę arba dar tobulina savo 
kompetenciją) padėti visapusiškai prisidėti 
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šia veikla norima sukurti sąlygas, kuriomis 
jie galės panaudoti savo potencialą ir 
kurios padės iki galo įgyvendinti Europos 
mokslinių tyrimų erdvę išsiplėtusioje 
Sąjungoje. 

prie bendrų Europos mokslinių tyrimų 
pastangų, pasinaudojant kitų Europos 
regionų žiniomis ir patirtimi, šia veikla 
norima sukurti sąlygas, kuriomis jie galės 
panaudoti savo potencialą ir kurios padės 
iki galo įgyvendinti Europos mokslinių 
tyrimų erdvę išsiplėtusioje Sąjungoje. Ši 
veikla bus grindžiama ankstesnėmis ir 
dabartinėmis priemonėmis, pvz., Europos 
kompetencijos centrais ir Žinių perdavimo 
centrais. 

Pagrindimas

Europos kompetencijos centrų kūrimas pagal 5-ąją PP ir Žinių perdavimo centrų kūrimas 
pagal 6-ąją PP buvo tikrai sėkmingi.  Tokio pobūdžio veikla turėtų būti tęsiama ir pagal 7-ąją 
PP. Kadangi geriausiems centrams įvardyti naudojami keli skirtingi pavadinimai („CoE“,
„Centres of Competence“ (Kompetencijos centrai)) ir kartais manoma, kad sąvoka 
„excellence“ (kompetencija) yra per stipri, siūloma juos vadinti neutraliu pavadinimu: didelį 
potencialą turintys centrai.

Pakeitimas 104
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų potencialas“ dalies 

„Veikla“ 1 punktas

tarpvalstybiniam abipusiam mokslinių 
tyrimų darbuotojų delegavimui tarp 
suartėjimo regionuose pasirinktų 
organizacijų ir vienos ar daugiau 
organizacijų partnerių; pasirinktiems 
centrams įdarbinant iš kitų ES šalių
atvykstančius patyrusius mokslo 
darbuotojus; 

• tarpvalstybiniam abipusiam mokslinių 
tyrimų ir vadovaujančių darbuotojų 
delegavimui tarp suartėjimo regionuose 
pasirinktų didelį potencialą turinčių 
centrų ir vienos ar daugiau organizacijų 
partnerių; pasirinktiems centrams 
įdarbinant iš valstybių narių, asocijuotų 
šalių ir trečiųjų šalių atvykstančius 
patyrusius mokslo darbuotojus ir vadovus; 

Pagrindimas

Kuriant didelį potencialą turinčius centrus svarbu apklausti ir vadovaujančius darbuotojus 
(pavyzdžiui, pusei metų paskirtą Europos mokslinių tyrimų instituto aukšto lygio vadovą). 
Jokie papildomi apribojimai nereikalingi – jie taip pat gali atvykti iš trečiųjų šalių.

Pakeitimas 105
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų potencialas“ dalies 

„Veikla“ 2 punktas
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• mokslinių tyrimų įrangos įsigijimui ir 
kūrimui ir materialinės bazės, leidžiančios 
iki galo panaudoti esamą intelektinį 
potencialą, kūrimui pasirinktuose centruose 
suartėjimo regionuose; 

• mokslinių tyrimų įrangos įsigijimui ir 
kūrimui ir materialinės bazės, leidžiančios 
iki galo panaudoti esamą intelektinį 
potencialą, kūrimui pasirinktuose didelį 
potencialą turinčiuose centruose 
suartėjimo regionuose; 

Pagrindimas

Europos kompetencijos centrų kūrimas pagal 5-ąją PP ir Žinių perdavimo centrų kūrimas 
pagal 6-ąją PP buvo tikrai sėkmingi.  Tokio pobūdžio veikla turėtų būti tęsiama ir pagal 7-ąją 
PP. Kadangi geriausiems centrams įvardyti naudojami keli skirtingi pavadinimai („CoE“, 
„Centres of Competence“ (Kompetencijos centrai)) ir kartais manoma, kad sąvoka 
„excellence“ (kompetencija) yra per stipri, siūloma juos vadinti neutraliu pavadinimu: didelį 
potencialą turintys centrai.

Pakeitimas 106
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų potencialas“ dalies 

„veikla“ 4 punktas

• „įvertinimo struktūroms“, per kurias bet 
kuris suartėjimo regionų mokslinių 
tyrimų centras gali gauti savo bendros 
mokslinių tyrimų kokybės ir 
infrastruktūros lygio nepriklausomą, 
tarptautinį ir kvalifikuotą įvertinimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Bendro pobūdžio mokslinių tyrimų centrų vertinimas negali būti naudojamas mokslinei 
kompetencijai įrodyti. Jo įgyvendinimas būtų susijęs su daugybe praktinių sunkumų. 
Suinteresuoti centrai tai gali atlikti, paprasčiausiai pasikviesdami atitinkamus ekspertus. 
Tokie veiksmai aptarti pirmiau.

Pakeitimas 107
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslinių tyrimų potencialas“ dalies 

„Veikla“ paskutinioji pastraipa

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

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

panaudojant struktūrinius ir sanglaudos 
fondus. 

Bus sukurti paprasti administraciniai, 
organizaciniai ir finansiniai mechanizmai 
ir pagalbinės struktūros, kad būtų 
lengviau apjungti skirtingų šaltinių lėšas; 
finansavimo iš struktūrinių fondų 
papildomumo taisyklės bus grindžiamos 
ankstesne patirtimi, pavyzdžiui, patirtimi, 
įgyta BONUS finansavimo schemoje.

Pagrindimas

Kliūtys, su kuriomis susidūrė projektų koordinatoriai, bandydami panaudoti skirtingų 
programų lėšas.

Pakeitimas 108
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Mokslas visuomenėje“ dalies „Veikla“ 7 

punktas

Gyvesniam mokslo pasaulio ir platesnės 
politiką formuojančių asmenų auditorijos, 
žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės 
bendravimui, padedant mokslininkams 
geriau informuoti apie savo darbą ir 
remiant mokslo informacijos struktūras ir 
žiniasklaidą.

Gyvesniam mokslo pasaulio ir platesnės 
politiką formuojančių asmenų auditorijos, 
žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės 
tarpusavio supratimui, padedant 
mokslininkams geriau informuoti apie savo 
darbą ir remiant mokslo informacijos 
struktūras ir žiniasklaidą.

Pagrindimas

Bendravimas reiškia vienpusį ryšį.  Būtinas visuomenės dalyvavimas.

Pakeitimas 109
I priedo IV antraštinės dalies „Pajėgumai“ skyriaus „Nebranduolinė Jungtinio mokslinių 

tyrimų centro veikla“ dalies „Veikla“ 2 punkto 3a  įtrauka (nauja)

– Būsimai GMES programos valdymo 
sistemai užtikrinti visus reikalingus 
mokslinius tyrimus ir paslaugas, 
atsižvelgiant į Komisijai programoje 
tenkantį pagrindinį vaidmenį.
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Pagrindimas

Ateityje Europos Komisija turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį valdant GMES, aktyviai 
dalyvaujant JMTT. Iš tiesų JMTT turi neprilygstamos patirties GMES, todėl, nemenkinant kitų 
prie GMES prisidedančių tarnybų vaidmens, GMES valdyme pagrindinis dėmesys turėtų būti 
skiriamas JMTT atliekamam GMES paslaugų teikėjų veiklos koordinavimui.

Pakeitimas 110
III priedo a punkto 1 papunkčio 1a pastraipa (nauja)

Bendrai įgyvendinami projektai pakeis dvi 
šeštosios pagrindų programos priemones: 
integruotus projektus ir STREP. Tačiau 
administracinės ir valdymo taisyklės 
nebus keičiamos, išskyrus, kai pakeitimai 
bus reikalingi siekiant jas supaprastinti. 

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tęstinumą ir paprastumą, kad programa būtų patogesnė jos dalyviams.

Pakeitimas 111
III priedo a punkto 2 papunkčio 1a pastraipa (nauja)

Kompetencijos tinklų tikslas, jau 
suformuluotas pagal Pagrindų programą, 
bus pamažu tobulinamas: nuo partnerių 
integracijos pereinama prie naujų
specifinių mokslinių tyrimų tikslų.

Pagrindimas

7-ojoje PP numatyta įvairių priemonių: EMTT, TP, BTI, stambūs bendrai vykdomi mokslinių 
tyrimų projektai, stambios nacionalinės mokslinių tyrimų programos, koordinuojamos ERA-
NET, stambi infrastruktūra, JMTT veikla ir EURATOM programa, o veiklos skaldymas, 
dubliavimas arba integravimo stoka gali sumenkinti jų rezultatus. Nėra aišku, kaip šios 
atskiros programos bus derinamos tarpusavyje. Be to, nėra aišku, kaip bus užtikrintas 
integravimas Europos, nacionaliniu ir regionų lygu. Vienas galimas sprendimas yra išplėsti 
Kompetencijos tinklus, jiems priskiriant daugiau koordinavimo ir integravimo funkcijų. 

Pakeitimas 112
III priedo a punkto 4 papunktis
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Parama individualių mokslinių tyrimų 
grupių vykdomiems projektams. Ši schema 
bus iš esmės naudojama remti nežinomų 
sričių mokslinių tyrimų projektus, 
finansuojamus Europos mokslinių tyrimų 
tarybos.

Parama individualių mokslinių tyrimų 
grupių vykdomiems projektams. Ši schema 
bus iš esmės naudojama remti nežinomų 
sričių mokslinių tyrimų projektus, 
finansuojamus Europos mokslinių tyrimų 
tarybos per mobilias subsidijas.

Pagrindimas

Paramos sutartis pasirašo Komisija ir kitas juridinis asmuo.  Tačiau, jei atsakingas mokslo 
darbuotojas pereina į kitą mokslinių tyrimų organizaciją, parama turėtų būti perkelta kartu 
su juo).

Pakeitimas 113
III priedo a punkto 6 papunktis

Parama mokslinių tyrimų projektams, 
kuriuose pagrindinį tiriamąjį darbą atlieka 
universitetai, mokslinių tyrimų centrai ar 
kiti juridiniai subjektai specifinių grupių, 
visų pirma MVĮ ar MVĮ asociacijų, naudai. 

Parama mokslinių tyrimų projektams, 
kuriuose pagrindinį tiriamąjį darbą atlieka 
universitetai, mokslinių tyrimų centrai ar 
kiti juridiniai subjektai specifinių grupių, 
visų pirma MVĮ ar MVĮ asociacijų, naudai. 
Bus stengiamasi mobilizuoti papildomą 
finansavimą iš EIB grupės.

Pagrindimas

Kol naujos technologijos diegimas galės pritraukti lėšų, pirmiausia būtina įgyvendinti 
sudėtingesnį uždavinį – užtikrinti parengiamosios veiklos finansavimą.   Parengiamosios 
veiklos finansavimas dažniausiai yra skiriamas veiklai, kurios tikslas – įrodyti investuotojams, 
kad naujoji technologija turi tam tikrų komercinių ir techninių perspektyvų. Į tokią veiklą 
dažnai įeina: a) atliekamas rinkos vertinimas, b) sukuriamas darbinis prototipas, c) atliekama 
kita veikla, pavyzdžiui: samdomi konsultantai, vertinamos pradinės žmogiškųjų išteklių 
vystymo išlaidos, suteikiama raštiška pagalba, pagalba ieškant investuotojų.   
Parengiamosios veiklos finansavimas yra itin svarbus, jis turi būti skirtas laiku, jo pasiūla yra 
labai nedidelė, lyginant su naujai veiklai pradėti skiriamu finansavimu.

Pakeitimas 114
III priedo b punkto 1 pastraipos 25 išnaša

25. Arba pagal Tarybos sprendimus, 
pasikonsultavus su Europos Parlamentu.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Paramos veikla turėtų būti įgyvendinama pagal bendro sprendimo priėmimo procedūrą.

Pakeitimas 115
III priedo b punkto 2 papunktis

Bendrijos finansinis įnašas bendrų 
technologijų iniciatyvų įgyvendinimui, 
skirtas uždaviniams, kurie negali būti 
atlikti pagal 1 punkte nurodytą finansavimo 
schemą. Bendros technologijų iniciatyvos 
bus finansuojamos įvairaus pobūdžio ir 
įvairių šaltinių – privataus ir viešojo 
sektorių, Europos ir nacionalinėmis –
lėšomis. Šis finansavimas gali įgauti 
įvairias formas ir gali būti skiriamas per 
įvairias priemones: parama iš Pagrindų 
programos, paskolos iš Europos investicijų 
banko, parama iš rizikos kapitalo. Bendros 
technologijų iniciatyvos gali būti 
nustatytos ir įgyvendinamos pagal Sutarties 
171 straipsnį (gali arba apimti ir bendrųjų 
įmonių sukūrimą) arba remiantis 
sprendimais dėl specifinių programų. 
Bendrijos parama bus teikiama tik sudarius 
atitinkamų šalių oficialiais įsipareigojimais 
pagrįstą bendrą finansavimo planą. 

Bendrijos finansinis įnašas bendrų 
technologijų iniciatyvų įgyvendinimui, 
skirtas uždaviniams, kurie negali būti 
atlikti pagal 1 punkte nurodytą finansavimo 
schemą. Bendros technologijų iniciatyvos 
bus finansuojamos įvairaus pobūdžio ir 
įvairių šaltinių – privataus ir viešojo 
sektorių, Europos ir nacionalinėmis –
lėšomis. Šis finansavimas gali įgauti 
įvairias formas ir gali būti skiriamas per 
įvairias priemones: parama iš Pagrindų 
programos, paskolos iš Europos investicijų 
banko, parama iš rizikos kapitalo. Bendros 
technologijų iniciatyvos gali būti 
nustatytos ir įgyvendinamos pagal Sutarties 
171 straipsnį (gali arba apimti ir bendrųjų 
įmonių sukūrimą) arba remiantis 
sprendimais dėl specifinių programų. 
Bendrijos parama bus teikiama tik sudarius 
atitinkamų šalių oficialiais įsipareigojimais 
pagrįstą bendrą finansavimo planą. 
Dalyvavimo taisyklėse bus nustatytos 
specialios priemonės, skirtos užtikrinti, 
kad įgyvendinant Bendras technologijų 
iniciatyvas (BTI) būtų skatinama ir 
remiama prieiga MVĮ ir smulkioms 
mokslinių tyrimų grupėms, taip pat 
pakankamas jų dalyvavimas priimant 
sprendimus. Šis BTI aspektas privalo būti 
vertinamas atliekant periodinį vertinimą 
po jų sukūrimo.

Pakeitimas 116
III priedo b punkto 4a pastraipa (nauja)

Bendrija rems technologijų perdavimo 
veiklą ir padės mažinti spragą tarp 
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mokslinių tyrimų ir jų komercializavimo, 
suteikdama finansavimą Europos 
investicijų fondui (EIF), kad šis valdytų 
„Technologijų perdavimo priemonę“. 
Vadovaujantis išsamia tvarka, kuri bus 
nustatyta reglamente, priimtame pagal 
Sutarties 167 straipsnį, ir Tarybos 
sprendimuose, nustatančiuose specifines 
programas, pagal šią priemonę bus 
finansuojama technologijų perdavimo iš 
šioje srityje veikiančių universitetų, 
mokslinių tyrimų centrų ir kitų juridinių 
asmenų veikla.

Pagrindimas

Technologijų perdavimo sistemai Europoje yra būdingi kai kurie struktūriniai trūkumai, 
kuriuos įvardijo įvairios studijos (pvz., Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros generalinio 
direktorato JK pirmininkaujamos ES biotechnologijų darbo grupės studija dėl technologijų 
perdavimo spartinimo). Siekiant pašalinti šį rinkos trūkumą, itin svarbu sukurti specialią 
priemonę, kuriai būtų skirtas svarbus vaidmuo rengiant universitetų arba mokslinių tyrimų 
centrų projektus plėtros etapui, kuriame vėliau tam tikras vaidmuo tektų rizikos kapitalui.

Šiuo metu nė viena Bendrijos priemonė nėra skirta šiai konkrečiai spragai pašalinti – tai turi 
itin didelę įtaką Europos ekonomikos konkurencingumui ir mokslinių tyrimų 
komercializavimui.  Atsižvelgiant į šios spragos svarbą, ši technologijų perdavimo priemonė 
galėtų būti įgyvendinama pagal 7-ąją mokslinių tyrimų pagrindų programą, ją administruoti 
galėtų Europos investicijų fondas (EIF), kuris galėtų sumažinti spragą, egzistuojančią tarp 
Konkurencingumo ir inovacijų programos bei Mokslinių tyrimų pagrindų programos. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Europe deserves better

The Lisbon Summit endorsed the creation of the European Research Area (ERA) integrating 
research and innovation activities throughout Europe, while at the Barcelona European 
Council it was agreed that overall spending on R&D in the Union should be increased with 
the aim of approaching 3% of GDP by 2010, with two thirds of this new investments coming 
from the private sector.
In its report on the Lisbon Strategy, the High-Level Group chaired by Mr Wim Kok1

identified the development of a knowledge-based society as one of top five policy areas. The 
following actions were recommended: “setting up of an area of research and innovation; 
boosting spending on R&D to 3% of GDP; making Europe more attractive for its best brains; 
promoting new technologies”.
In its resolution on Science and technology- Guidelines for future European Union policy to 
support research (Locatelli Report)2, the European Parliament agreed with the Commission 
communication on the same subject3, according to which, in order to realize these objectives 
the budget of the 7th Framework Programme must be doubled. In line with this strategy the 
Commission has presented a proposal for FP7 with an overall amount of Community financial 
participation of EUR 72.7 billion. The proposed budget was firmly supported by the European 
Parliament in its resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 
2007-2013 (Boege report)4.

In the Locatelli report, besides the budgetary issues, there are a number of top priorities which 
remain of uttermost importance for the EP. The Commission proposal for FP7 meets a great 
majority of these recommendations and objectives. Therefore, the 7th Framework Programme 
is broadly accepted by the European Parliament.

Nevertheless, it is essential to stress that only by preserving the original level of financing, as
indicated by the European Commission and the European Parliament, will it be possible to 
guarantee a realization of the objectives mentioned below. Any cuts in FP7 budget are against 
the Lisbon Strategy and in disagreement with all the declarations of European Union leaders.
Thus, a clear vision and strong leadership are necessary. We expect both of these features to 
emerge in the European Council decisions.

It is important to focus on basic research and support "investigator-driven" basic research 
activities, selected on the basis of the sole criterion of scientific excellence. This will confer to 
basic research a European added value, boosting creativity at the highest level, through 
Europe-wide competition. In this field the research process is often long and complex.
Therefore, only a critical mass of financing can lead to the final success.

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Texts adopted, P6_TA(2005)0077
3 COM(2004)0353 
4 Texts adopted, P6_TA(2005)0224
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Also the renewed emphasis given to the programme "People", supporting training and career 
development of researchers (at all levels) was particularly well received by the EP.
Considering the fact that Europe is lacking at least 700 000 researchers, if the target of 3% 
investment in R&D is to be met by 2010, a strong support for young researchers is necessary.

In addition to these new measures, a high degree of continuity with FP6 in the specific 
activities for SMEs, namely, research for SMEs and SME associations in the entire field of 
science and technology, should be preserved.

Following the recommendations in the report of the High-Level Expert Panel chaired by 
Professor Ramon Marimon1, the programme "Cooperation” shows high degree of continuity 
with FP6, in the thematic priorities and a series of important new instruments and corrective 
measures is introduced. The European Parliament believes that an adequate budget should be 
preserved to all the areas covered by this Programme, in order to boost and consolidate the 
research efforts at EU level. It will be of crucial importance for increasing the quality of life 
in the EU as well as European growth, competitiveness and employment. However, special 
attention must be paid to those fields where long-term research activities are particularly 
needed, and thus support from the public sector is more essential. We cannot imagine how 
possible budgetary cuts could affect such sensitive areas as for instance health (considering 
aging population and several dangerous emerging diseases), energy (giving the arising 
urgency of energetic problems) or environment (in order to face challenges deriving from 
climate change).

FP7 objectives

1. Enhance cooperation within ERA, including cooperation in basic research, acting as a lever 
to increase national research budgets, improving the conditions for researchers.

2. Contribute to sustainable development of the European Research Area in all EU regions, 
development of new large infrastructure, making optimal use of existing potential, bringing 
closer scientists form more developed with convergence regions and exploring the possibility 
of use of the structural funds for development of R&D capacities in ERA.

3. Develop highly qualified human resources, stimulate attractiveness of research career for 
young researchers and facilitate their participation in FP7, increase mobility of researchers 
within ERA and increase attractiveness of Europe for foreign researchers; special attention 
should be paid to women's access and career in the field of research.

4. Bridge the research-innovation gap by stimulating private investments in areas crucial to 
competitiveness, promoting public-private partnership, stimulating SMEs participation in 
Community R&D activities.

5. Creation of the Triangle of Knowledge: supporting the aims of the Lisbon Agenda through 
Community funded research activities, focusing on building the European knowledge-based 
economy and society.

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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6. Introduction of simpler and transparent administrative procedures in order to facilitate 
participation in FP7.

FP7 instruments - strengthening the European Research Area

The development of a ERA is supported in FP7 in many different ways. All these efforts must 
be a continuation of the achievements of FP6 in strengthening the realisation of ERA. To 
reduce fragmentation and overlapping as well as to assure a significant integration with 
national and regional actions the role of Networks of Excellence will be extended. Important 
role of integrating R&D activities across Europe should be assigned to ERA-Nets and 
EUREKA as well.

Basic research - European Research Council

Crucial for economic development is the establishment of the European Research Council 
supporting basic research at European level on the basis of scientific excellence, conferring a 
European added value through Europe-wide competition and promotion of scientific 
excellence at highest level. The ERC should be adequately funded at European level, being 
autonomous and independent for its activities. It will support research projects which will be 
selected on their scientific merit and on topics that are chosen by the researchers themselves, 
through a bottom-up approach. The individual grant scheme will be introduced which can 
accommodate either individual teams or a combination of teams.

Industry-driven research - Joint Technology Initiatives

To face challenges of global competitiveness the European industry will be supported by wide 
variety of research and demonstration projects ranging from small Collaborative Projects (CP) 
to large Joint Technology Initiatives (JTI). The last ones will benefit from long-term public-
private partnership and will be the result of the activities of European Technology Platforms 
(ETPs) which are an important instrument bringing together all interested stakeholders 
(research institutions, industry and SMEs, financial institutions and policy makers) from all 
Europe. It is important that ETPs will contribute to integration of ERA by developing a 
common long-term vision to address a specific challenge, create a coherent strategy to 
achieve that vision. They should also integrate national and regional strategies, especially 
those developed by national technology platforms and regional clusters.

Special role of SMEs should be underlined by direct intensive involvement in CPs and JTIs as 
well as special support measures such as specific calls for SMEs, “national exploratory 
awards” schemes providing financial means to SMEs or SME associations to prepare 
proposals for the Framework Programme.

Human potential 

Development of human resources, assuring their flexible mobility as a ‘mass phenomenon’ 
among scientists, facilitating scientific career of young researchers, developing the position of 



PR\571052LT.doc 71/73 PE 360.033v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

women in science,  as well as opening Europe for international cooperation are the major 
objectives of the “People” programme. Strong measures should be introduced to attract and to 
retain world-class researchers in Europe.

A special attention should be paid to gender mainstreaming - questions regarding maternity 
leave and childcare should be seriously taken into consideration. Developing the equal start 
position of women and men in science will permit to unlock a consistent human potential in 
the field of research.

Special measures to promote young researchers participation and encouraging them to 
undertake European scientific career are introduced throughout all actions of FP7. E.g. within 
the “Ideas” there are introduced special calls for young researchers with so called excellence 
grants for young researchers. Within “People” it is proposed to introduce “Twinning 
networks”, assuming closer integration of a few partners with a special offer for early stage 
researchers. Moreover, different types of reintegration grants for young researchers are 
provided.

Infrastructure

For the development of ERA it is vital to increase availability, coordination and access in 
relation to top-level European scientific and technological infrastructure. The development of 
new infrastructure will be closely coordinated with structural funds and other financial 
instruments available at European and national level. For instance, “Capacities” may 
contribute to the development of large infrastructure at national level, in particular supported 
by structural funds, by assuring its accessibility and networking within ERA.

Regions of knowledge

Actions will facilitate creation of the Regions of Knowledge and Innovation (exploring all 
education-research-innovation triangle actions) contributing to the development of European 
Research Area. This will include “mentoring” of highly developed regions with a less 
developed ones as well as the direct support to emerging Regions of Knowledge and 
Innovation. Measures facilitating better access of SMEs to technological innovation will be 
pursued.

Research potential

It is the most important to fully realise the ERA in the enlarged Union. It is necessary to 
support existing and emerging high potential centres such as Centres of Excellence and 
Centres of Transfer of Knowledge in the convergence regions. They should be reoriented, 
fully networked and integrated with ERA. Their transformation should be supported from 
structural funds as well.

Triangle of Knowledge

Successful realisation of all FP7 objectives requires a sustainable development of excellent 
human resources, basic research and new technologies leading to commercialisation and 



PE 360.033v01-00 72/73 PR\571052LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

contributing to increasing the competitiveness of European industry. Therefore we have to 
create an integrated Triangle of Knowledge: education - research - innovation. A key success 
factor will be sustainable development of all elements of the Triangle of Knowledge as well 
as their deep integration and networking through seamless interfaces.

Education - research

Strengthening the role of universities in research is necessary if research career is to be 
promoted among students. Young researchers are one of the most important aspects of FP7.
Education is mainly a question of national policy but there should be some measures 
introduced that would link FP7 with the Education & Training Programmes in the European 
Higher Education Area to allow a smooth research career development of young people.

Research - innovation

The continuity between research and innovation should be maintained also thanks to Joint 
Technology Initiatives and European Technology Platforms. They can contribute to integrate 
closely FP7 activities with Competitiveness and Innovation Programme (CIP) in order to 
facilitate a continuous support at all stages of technology development, from the research, 
through demonstration up to commercialization. There are foreseen longer term co-operation 
programmes between organisations from academia and industry, in particular SMEs, which 
aim at increasing knowledge sharing through joint research partnerships, supported by the 
recruitment of experienced researchers to the partnership, by staff secondments between both 
sectors. There should be some extended measures supporting fellowships for researchers 
employed by industry and research activities undertaken by people from industry.

Multidisciplinarity of research should be strongly supported as it is the basis of development 
of such leading disciplines as biotechnology and nanotechnology. Moreover, in order to 
ensure economic return on the results of research, intellectual property rights should be 
adequately protected. This is a crucial issue especially in such important and dynamic sector 
as ICT, where additionally, in combination with other models, also an open source 
development model is proving its utility as a basis for innovation, increasing collaboration 
and dissemination of knowledge.

Perspectives for the future research and innovation policy

FP6 was oriented towards development of European Research Area. Many successful 
initiatives were commenced and developed throughout FP6. Now, FP7 will ultimately 
strengthen the ERA introducing new instruments and integrating the old ones. Particularly, 
the creation of European Research Council proposed in FP7 will strongly support basic 
research at European level.

Perhaps a similar way could be chosen for strengthening applied research by creating a 
European Research and Innovation Area (ERIA), which will orient our efforts towards a 
closer integration of research with innovation and convert the scientific knowledge into 
innovation and commercial products. This idea was foreseen in the Lisbon Strategy and in the 
Kok report which suggested the creation of strict links between research and innovation. Its 
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rationale derives from the necessity to incorporate more industrial funds and risk capital in 
research and innovation process and collect from these investments concrete financial 
benefits. That's why it is so important to coordinate the actions of FP7 with CIP. It is 
worthwhile to analyze whether such a structure as a European Institute of Technology (EIT) 
could also contribute to the creation of synergy between these two programmes. Thus, EIT, 
acting as a liaison structure for technology transfer, would generate new technologies and 
their direct implementation, creating spin-offs, facilitating operations and incubating high-
tech start-ups, micro and small enterprises as well as disseminating knowledge.

Obviously, the overall success of such a broad policy cannot be guaranteed only by the 
Framework Programmes for research and innovation. It is also a matter of macro-economical 
approach. Making R&D investment attractive for industry it's an absolute necessity and 
requires stronger efforts. A properly integrated European common market should strengthen 
the technology transfer, creating a wide interface between industry and research.


