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Gerbiama Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininke, gerbiami
komiteto nariai, ponios ir ponai,
dėkoju už man suteiktą garbę kreiptis į Europos Parlamentą ir pristatyti Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus mokslinių tyrimų srityje. Tai
yra gera galimybė išgirsti jūsų nuomonę, kad galėtume užmegzti konstruktyvų dialogą
ir glaudų bendradarbiavimą.
Šiandien esame čia praėjus dviem savaitėms po to, kai buvo pasiektas labai svarbus
principinis tarpinstitucinis susitarimas dėl programos „Horizontas 2020“. Žinau, kad
jūs pritariate, jog Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ yra labai
svarbi priemonė skatinant ES ekonomikos augimą ir pritraukiant daugiau novatoriškų
įmonių bei gausesnį aukščiausio lygio mokslininkų būrį. Žengtas iš tikrųjų svarbus
žingsnis įgyvendinant Europos konkurencingumo darbotvarkę.
Norėčiau padėkoti Komiteto nariams už jų aktyvų vaidmenį derybose dėl programos
„Horizontas 2020“. Tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo su Pramonės, mokslinių
tyrimų ir energetikos komitetu baigiant šį procesą. Mes jau dirbame šia linkme. Taip
pat norėčiau pasveikinti Airiją už didžiulį darbą, nuveiktą pirmininkavimo ES Tarybai
metu. Lietuva sieks toliau įgyvendinti tikslus, dėl kurių bendrai susitarėme su Airija ir
Graikija trejeto programoje.
Lietuva pirmininkavimo ES Tarybai metu stengsis užtikrinti sklandų ir tęstinį
teisėkūros procesą, sieksime būti sąžiningais ir nešališkais tarpininkais.
Pripažindamas labai svarbų Europos Parlamento vaidmenį šiandieniame sprendimų
priėmimo procese, sieksiu konstruktyvaus dialogo, produktyvaus, veiksmingo ir
abipusiškai naudingo bendradarbiavimo su jūsų komitetu Europos piliečių labui.
2013-ieji paskelbti Europos piliečių metais, ir todėl ypač svarbu, kad tiek
Parlamentas, tiek ES Taryba sustiprintume mūsų bendras pastangas siekdami gauti
rezultatus, kurių tikisi Europos piliečiai ir kurių jie nusipelnė.
Rengiantis pirmininkavimui buvau susitikęs su Pramonės, mokslinių tyrimų ir
energetikos komiteto pirmininke ponia Amalia Sartori, pranešėju Christianu Ehleriu ir
kitais šio komiteto nariais. Po savaitės Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos
komiteto narių delegacijos laukiame Vilniuje. Esu įsitikinęs, kad šie susitikimai padės
vieniems kitus geriau suprasti ir lengviau rasti sutarimus dėl bendrų siektinų tikslų.
Pagrindinis Lietuvos prioritetas, susijęs su ES darbotvarke mokslinių tyrimų srityje,
yra užtikrinti, kad programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimas prasidėtų nuo 2014
m. Nors principinis susitarimas dėl programos teisės aktų paketo yra pasiektas, tačiau
procesui užbaigti dar reikia atlikti keletą svarbių darbų. Patikinu jus, kad jau ėmėmės
juos įgyvendinti. Be to, artimiausiu metu taip pat numatome dirbti ir ieškoti tinkamų
sprendimų Euratomo programai bei dėl Europos indėlio į tarptautinį
termobranduolinės sintezės energetikos projektą ITER. Mes jau atkreipėme dėmesį į

jūsų pateiktą pranešimą apie Komisijos siūlymą šiuo klausimu. Kalbant apie
Daugiametę finansinę programą, mums reikia toliau analizuoti klausimą atsižvelgus i
naują Komisijos pasiūlymą.
Siekdami svarbiausio pirmininkavimo programos tikslo pirmenybę teiksime su
programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimu susijusiai teisėkūros veiklai. Šiame
kontekste numatome glaudžiai bendradarbiauti su Europos Parlamentu. Tai bus ypač
aktualu ieškant bendro sutarimo dėl viešojo sektoriaus subjektų partnerysčių,
steigiamų pagal Sutarties 185 straipsnį. Numatome dėl šių iniciatyvų pasistūmėti kiek
įmanoma toliau.
Kitas visiems itin reikšmingas klausimas yra Europos mokslinių tyrimų erdvė. 2012
m. Europos Komisija paskelbė komunikatą „Glaudesnė Europos mokslinių tyrimų
erdvės partnerystė siekiant pažangos ir augimo“. Tikimės, kad Komisija šiemet
paskelbs pirmąją Europos mokslinių tyrimų erdvės pažangos ataskaitą. Kai tik ji bus
pateikta, Taryba turės galimybę aptarti šį klausimą išsamiau.
Keletas su Europos mokslinių tyrimų erdve susijusių prioritetų numatome aptarti per
konferencijas, kurias organizuosime kaip pirmininkavimo renginius Lietuvoje. Turiu
galvoje šias dvi konferencijas:
- konferencija „Europos tarptautinio bendradarbiavimo ir Rytų partnerystės
stiprinimas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje“ (rugsėjo
30–spalio 1 d.). Joje bus svarstomi tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir
inovacijų srityje klausimai, ypač Rytų partnerystės aspektai ir būsimi šios srities
planai tiek tarpvalstybiniu lygmeniu, tiek programoje „Horizontas 2020“,
ir
- konferencija „Žmogiškieji ištekliai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
srityje“ (lapkričio 14–15 d.), skirta tyrėjų karjeros galimybėms gerinti.
Kitose konferencijose, kurias organizuosime, bus nagrinėjamos šios temos:
Konferencijoje „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ (rugsėjo 23–24 d.)
bus aptartas socialinių ir humanitarinių mokslų ryšys su kitomis mokslo ir mokslo
politikos sritimis bei su programa „Horizontas 2020“;
Europos inžinerinės pramonės ir mokslo forume „MANUFUTURE 2013“ (spalio 6–8
d.) bus apžvelgti inžinerinės pramonės aspektai pagal programą „Horizontas 2020“.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas Europos, regioninėms ir nacionalinėms
priemonėms, kuriomis siekiama gerinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
veiksmingumą per jų tarpusavio sąveiką ir pažangią nacionalinę bei regioninę šalių
specializaciją;
Jungtinėje „FISA 2013“ ir „Euradwaste’13“ konferencijoje (spalio 14–17 d.) bus
diskutuojama apie Euratomo programos rezultatų sklaidą ir apžvelgta Komisijos
veikla radioaktyvių atliekų tvarkymo srityje per pastaruosius metus, daugiausia
dėmesio skiriant geologinių atliekų tvarkymui;
Vilniaus inovacijų forume (2013 m. gruodžio 4–6 d.) pasaulyje garsiausi novatoriai
pasidalys geriausia praktika ir pristatys pažangiausias pasaulines idėjas bei

technologijas. Inovacijų forume bus pristatyti Lietuvos pasiekimai mokslinių tyrimų ir
inovacijų srityje ir surengta mugė.
Mūsų pirmininkavimo metu siūlysime surengti du Konkurencingumo tarybos
posėdžius: rugsėjo 26–27 d. ir gruodžio 2–3 d. Be to, liepos pabaigoje (22–24 d.)
Vilniuje bus surengtas neoficialus ministrų susitikimas. Jame bus diskutuojama, kokių
Europai reikia gebėjimų, kurie kuo geriau atitiktų mokslo ir inovacijų bei verslo
srities poreikius.

Gerbiama ponia Sartori, gerbiami komiteto nariai,
kaip žinia, dabartinis teisėkūros ciklas jau artėja prie pabaigos. Todėl mus turėtų
vienyti bendras interesas sėkmingai užbaigti derybas dėl kiek įmanoma daugiau teisės
aktų projektų. Mes įsipareigoję intensyviai dirbti kartu.
Nuo mūsų pirmininkavimo pradžios tikiuosi vaisingo bendradarbiavimo su jumis per
antrąjį šių metų pusmetį. Jūsų vizitas kitą savaitę sutieks galimybę pratęsti mūsų
šiandienos diskusiją.
Dėkoju visiems už dėmesį. Mielai atsakysiu į jūsų klausimus.

