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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Programa „Europos horizontas“ bus 9-a bendroji Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programa, vykdoma 2021–2027 m. laikotarpiu. Remiantis ankstesne sėkme ir mokantis iš 

ankstesnių programų, programa „Europos horizontas“ siekiama stiprinti Sąjungos mokslinį ir 

technologinį pagrindą, skatinti jos konkurencingumą ir užtikrinti, kad Europa galėtų imtis 

vadovaujančio vaidmens sprendžiant 21-ojo amžiaus uždavinius.  

 

Programa „Europos horizontas“ yra labai svarbi Vystymosi komitetui, nes gali labai padėti 

įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. Besivystančiose šalyse vis labiau pripažįstamas mokslinių 

tyrimų ir inovacijų vaidmuo sprendžiant socialines ir ekonomines problemas.  

 

Svarbu užtikrinti, kad programoje „Europos horizontas“ galėtų dalyvauti besivystančių šalių 

subjektai – tiek dalyvauti projektuose ir veikloje, tiek naudotis projektų rezultatais. Besivystančių 

šalių dalyvavimas dabartinėje programoje „Horizontas 2020“, palyginti su dalyvavimu 

ankstesnėje bendrojoje programoje, sumažėjo, taigi į programą „Europos horizontas“ reikėtų 

įtraukti tam tikras nuostatas, siekiant sustiprinti programos tarptautinio bendradarbiavimo aspektą. 

 

Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į ES išorės ir vystymosi politikos, ypač 

klimato kaitos, biologinės įvairovės ir išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo sričių, prioritetus 

ir įsipareigojimus.  

  

Siūlomi papildomi pakeitimai yra susiję su būtinybe skatinti pilietinės visuomenės dalyvavimą ir 

stiprinti lyčių aspekto integravimą į programą. 

PAKEITIMAI 

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 

atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 nurodomoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos 

veikimo, ypač į jos 173 straipsnio 3 dalį ir 

182 straipsnio 4 dalį, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos 

veikimo, ypač į jos 173 straipsnio 3 dalį, 

182 straipsnio 4 dalį ir 208 straipsnio 1 dalį, 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

5 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) atsižvelgiant į kovos su klimato 

kaita svarbą ir Sąjungos įsipareigojimą 

įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir siekti 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, 

ši specialioji programa padės integruoti 

klimato srities veiksmus ir užtikrinti, kad 

klimato politikos tikslams pasiekti būtų 

skiriama iš viso 25 proc. ES išlaidų. Pagal 

šią specialiąją programą vykdomi veiksmai 

turėtų sudaryti 35 proc. viso programos 

finansinio paketo siekiant klimato tikslų. 

Atitinkami veiksmai bus nustatyti 

specialiosios programos rengimo ir 

įgyvendinimo metu ir jie bus iš naujo 

įvertinti atsižvelgiant į atitinkamus 

vertinimus ir peržiūros procesus; 

(5) pripažįstant, kad klimato kaita yra 

vienas iš didžiausių ir svarbiausių 

pasaulinių ir visuomenės iššūkių, ir 

atsižvelgiant į kovos su klimato kaita 

svarbą ir Sąjungos įsipareigojimą 

įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir siekti 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, 

ši specialioji programa padės integruoti 

klimato srities veiksmus ir užtikrinti, kad 

klimato politikos tikslams pasiekti būtų 

skiriama 50 proc. ES išlaidų. Pagal šią 

specialiąją programą vykdomi veiksmai 

turėtų sudaryti bent 50 proc. viso 

specialiosios programos finansinio paketo 

klimato tikslams siekti, kad būtų remiami 

veiksmai ar jų dalis, kurie padės vėliausiai 

2050 m. užtikrinti ekonomiką, pagrįsta 

visiškai šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

neišmetančiomis technologijomis. 

Atitinkami veiksmai bus nustatyti ex ante 

ir į juos bus visapusiškai atsižvelgta 

specialiosios programos rengimo ir 

įgyvendinimo metu, pasitelkiant strateginį 

planą ir darbo programas, ir jie bus iš 

naujo įvertinti atsižvelgiant į atitinkamus 

vertinimus ir peržiūros procesus, taip 

užtikrinant, kad būtų iš tiesų ir laiku 

pasiektas tikslas bent 50 proc. programos 

bendro finansinio paketo skirti su klimatu 

susijusiems moksliniams tyrimams ir 

inovacijoms; 

Pagrindimas 

Tai, kad Komisija pasiūlė klimato srities išlaidoms skirti 35 proc. programos „Horizontas“ 

biudžeto, tik patvirtina, jog esama padėtis nesikeičia. Atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita yra 

vienas iš didžiausių pasaulinių visuomenės iššūkių, to nepakaks. Reikia paspartinti perėjimą 

prie visiškai šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišmetančiomis technologijomis pagrįstos 

ekonomikos vėliausiai iki 2050 m., o plataus užmojo ir pakankamai finansuojama MTTPI 

politika yra pati svarbiausia priemonė šiam tikslui pasiekti. 

 

 

 

Pakeitimas 3 
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Pasiūlymas dėl sprendimo 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a)  atsižvelgiant į didelį neigiamą 

iškastinio kuro poveikį klimato kaitos 

intensyvėjimui, pagal programą „Europos 

horizontas“ turėtų būti įsipareigojama 

laipsniškai atsisakyti iškastinio kuro, 

neteikiant jokios finansinės paramos 

veiklai arba investicijoms, susijusioms su 

iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, 

platinimu, saugojimu ar deginimu, ar bet 

kokiai kitai klimatui žalingai veiklai, kuri 

neatitinka Sąjungos įsipareigojimo pagal 

Paryžiaus susitarimą; 

Pagrindimas 

Tam, kad pasaulio temperatūra padidėtų ne daugiau kaip 2 °C, reikia ryžtingesnių veiksmų, 

ypač turint omenyje tai, kad ES energetikos politika tikrai bus naudojama kaip šablonas 

tarptautinėse derybose, nors tos šalys, kurios mažiausiai prisidėjo prie šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų didėjimo (pvz., mažų salų valstybės ir mažiausiai išsivysčiusios šalys), 

labiausiai nukentės nuo klimato kaitos. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

8 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) norint baigti kurti bendrąją 

skaitmeninę rinką ir pasinaudoti 

didėjančiomis skaitmeninių ir fizinių 

technologijų susiliejimo galimybėmis, 

reikia paspartinti investicijas. Programa 

„Europos horizontas“ padės siekti šių tikslų 

gerokai padidindama pagrindinių 

skaitmeninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 

veiklos išlaidas, palyginti su bendrąja 

mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 

„Horizontas 2020“6. Tai turėtų užtikrinti, 

kad Europa ir toliau liktų skaitmeninės 

srities pasaulio mokslinių tyrimų ir 

(8) norint baigti kurti bendrąją 

skaitmeninę rinką ir pasinaudoti 

didėjančiomis skaitmeninių ir fizinių 

technologijų susiliejimo galimybėmis, 

reikia paspartinti investicijas. Programa 

„Europos horizontas“ padės siekti šių tikslų 

gerokai padidindama pagrindinių 

skaitmeninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 

veiklos išlaidas, palyginti su bendrąja 

mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 

„Horizontas 2020“6. Tai turėtų užtikrinti, 

kad Europa ir toliau liktų skaitmeninės 

srities pasaulio mokslinių tyrimų ir 
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inovacijų lydere; inovacijų lydere ir būtų teikiama parama 

Sąjungos Skaitmeninimo vystymosi labui 

(D4D) iniciatyvai; 

______________ _______________ 

6 Komisijos komunikate „Europos 

Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo 

prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni 

daugiametė finansinė programa“ nurodyta, 

kad pagrindinei skaitmeninei veiklai pagal 

bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programą „Horizontas 2020“ išleista 13 

mlrd. EUR (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

6 Komisijos komunikate „Europos 

Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo 

prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni 

daugiametė finansinė programa“ nurodyta, 

kad pagrindinei skaitmeninei veiklai pagal 

bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programą „Horizontas 2020“ išleista 

13 mlrd. EUR (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

Pagrindimas 

„Horizonto“ reglamento 2 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad programa turėtų „didinti 

mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį įvairių krypčių ES politikos formavimo, rėmimo ir 

įgyvendinimo srityje“. D4D iniciatyva, patvirtinta Tarybos 2017 m. lapkričio 20 d. išvadomis, 

yra akivaizdus to pavyzdys. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) Programoje turėtų būti numatyta 

išsami mokslinių tyrimų ir produktų 

vystymo vizija, kad būtų užtikrintas 

didesnis Europos programų 

koordinavimas ir darna su 

nacionalinėmis ir tarptautinėmis 

iniciatyvomis bei mokslinių tyrimų 

darbotvarkėmis ir užtikrinta, kad 

perspektyvūs produktai būtų remiami per 

visą plėtros grandinę, ypač tose srityse, 

kuriose nėra rinkos susidomėjimo; 

Pagrindimas 

Kad pasiektų savo tikslą spręsti pasaulinius uždavinius, įskaitant DVT, programoje „Europos 

horizontas“ turėtų būti pateikta aiški mokslinių tyrimų ir produktų kūrimo vizija (šio antrojo 
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aspekto dažnai nepaisoma) ir užtikrinti nacionalinių, ES ir tarptautinių pastangų nuoseklumą 

ir koordinavimą. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) konkretaus kvietimo teikti 

pasiūlymus pagal veiklos sritį 

„Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 

konkurencingumas“ darbo programoje 

būtų galima numatyti galimybę skirti 

dotacijas didelio masto produktų 

patvirtinimui ir pakartotiniam pateikimui 

rinkai, pripažįstant, kad tai itin svarbu 

srityse, kuriose yra rinkos 

nepakankamumas arba esama su skurdu 

susijusių ir užleistų ligų; 

Pagrindimas 

Itin svarbu, kad būtų apsaugotas programos „Europos horizontas“ finansavimas ir kad 

pirmenybė būtų teikiama visuomenės uždaviniams, kurie pernelyg dažnai nepatenka į 

pelningas komercines rinkas, kurios skatintų mokslo, technologijų ir inovacijų pažangą. Šiose 

srityse MTTP skiriamas viešasis finansavimas yra labai svarbus ir gali būti naudojamas 

siekiant veiksmingai sutelkti privačiojo sektoriaus investicijas. 

 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą; 

d) stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą ir skatinti mokslininkų 

tyrėjų iš besivystančių šalių dalyvavimą, 

taip pat prisidėti prie atitinkamų Sąjungos 

įsipareigojimų, visų pirma Adis Abebos 

veiksmų darbotvarkės 49, 116, 120 ir 121 

dalių ir Paryžiaus susitarimo 7 straipsnio 
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7 punkto ir 10 straipsnio 5 punkto, 

laikymosi; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalies e punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) mokslo darbuotojus ir naujovių 

kūrėjus pritraukti į Europos mokslinių 

tyrimų erdvę, mokyti ir išlaikyti joje, be 

kita ko, skatinant mokslo darbuotojų 

judumą; 

e) mokslo darbuotojus ir naujovių 

kūrėjus pritraukti į Europos mokslinių 

tyrimų erdvę, mokyti ir išlaikyti joje, be 

kita ko, skatinant mokslo darbuotojų 

judumą, tačiau sykiu užkirsti kelią protų 

nutekėjimui iš besivystančių šalių ir tose 

šalyse remti mokslinių tyrimų ir inovacijų 

gebėjimus, derinant veiksmus su Sąjungos 

vystymosi priemone; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalies f punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) skatinti atvirąjį mokslą ir užtikrinti 

jo matomumą visuomenėje ir atvirą prieigą 

prie rezultatų; 

f) skatinti atvirąjį mokslą ir užtikrinti 

jo matomumą visuomenėje ir atvirą prieigą 

prie mokslinių tyrimų duomenų ir 

rezultatų, kad būtų labiau dalijamasi 

moksline informacija ir pagrįstais atvejais 

paisoma intelektinės nuosavybės teisių; 

 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalies h punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) padėti įgyvendinti Sąjungos h) padėti įgyvendinti Sąjungos 

politikos prioritetus, įskaitant Paryžiaus 
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politikos prioritetus; susitarimo ir DVT tikslų įgyvendinimą 

Sąjungoje ir pasaulyje; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalies i punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) stiprinti mokslinių tyrimų bei 

inovacijų ir kitų politikos krypčių, įskaitant 

darnaus vystymosi tikslus, sąsają; 

i) stiprinti mokslinių tyrimų bei 

inovacijų ir kitų politikos krypčių bei 

pasaulinių uždavinių, įskaitant darnaus 

vystymosi tikslus, sąsają; 

 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalies k punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

k) įtraukti piliečius ir galutinius 

naudotojus į bendro projektavimo ir bendro 

kūrimo procesus; 

k) įtraukti piliečius, pilietinės 

visuomenės organizacijas ir galutinius 

naudotojus į mokslinių tyrimų ir inovacijų 

darbotvarkės rengimą, įskaitant bendro 

projektavimo ir bendro kūrimo procesus; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ka) spręsti rinkos nepakankamumo 

problemas, pvz., nepakankamų mokslinių 

tyrimų ir inovacijų, susijusių su tam 

tikrais pasauliniais ir visuomenės 

iššūkiais, problemą, kuri lemia menką 

privataus sektoriaus susidomėjimą arba 

nepakankamą finansavimą; 
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Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalies l punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

l) gerinti mokslinę komunikaciją; l) gerinti mokslinę komunikaciją 

pasitelkiant atvirojo kodo platformas; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalies p a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 pa) užtikrinti, kad ne mažiau kaip 

50 proc. programos „Europos horizontas“ 

lėšų būtų skirta su klimatu susijusioms 

mokslinių tyrimų inovacijoms, taip 

užtikrinant, kad ši Programa padėtų 

geriau siekti nacionalinių su klimatu ir 

energija susijusių tikslų ir 

nacionaliniuose energetikos ir klimato 

planuose iškeltų dar didesnius tikslus. 

 

 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Integruotas programos „Europos 

horizontas“ lygmens tikslų įgyvendinimas 

bus užtikrintas daugiamečiu strateginiu 

planavimu. Taip planuojant bus sutelktas 

dėmesys į bendrą programos poveikį ir į 

skirtingų dalių derėjimą, taip pat į sinergiją 

su kitomis ES programomis bei parama, 

teikiama kitoms ES politikos sritims ir 

Integruotas programos „Europos 

horizontas“ lygmens tikslų įgyvendinimas 

bus užtikrintas daugiamečiu strateginiu 

planavimu. Taip planuojant bus sutelktas 

dėmesys į bendrą programos poveikį ir į 

skirtingų dalių derėjimą, taip pat į sinergiją 

su kitomis ES programomis bei parama, 

teikiama kitoms ES politikos sritims ir 
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gaunama iš jų. gaunama iš jų. Strateginio planavimo 

procesas užtikrina, kad programa 

„Europos horizontas“ būtų orientuota į 

DVT įgyvendinimą ir kad temos būtų 

pasirenkamos bei II veiklos srities 

„Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 

konkurencingumas“ grupėms skirti 

kvietimai teikti paraiškas būtų 

formuluojami atsižvelgiant į atskirus DVT 

ir pagal juos nustatytus uždavinius. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Strateginio planavimo procese bus 

skatinamas aktyvus piliečių ir pilietinės 

visuomenės organizacijų dalyvavimas 

visuose mokslinių tyrimų ir inovacijų 

etapuose, bendras žinių kūrimas, 

veiksmingas lyčių lygybės skatinimas, 

įskaitant lyčių aspekto integravimą į 

mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį, taip 

pat bus užtikrinamas ir skatinamas 

aukščiausių etikos ir sąžiningumo standartų 

laikymasis. 

Strateginio planavimo procese bus 

skatinamas aktyvus piliečių ir pilietinės 

visuomenės dalyvavimas tiek pačiame 

strateginio planavimo procese, tiek 
visuose mokslinių tyrimų ir inovacijų 

etapuose, įskaitant darbotvarkės 

sudarymą, ypač apibrėžiant veiklos srities 

„Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 

konkurencingumas“ mokslinių tyrimų 

prioritetus. Siekiant sudaryti tam 

palankesnes sąlygas turi būti pradedamas 

struktūrinis dialogas su pilietine 

visuomene. Šis procesas taip pat turi remti 

bendrą žinių kūrimą, veiksmingą lyčių 

lygybės skatinimą, įskaitant lyčių aspekto 

integravimą į mokslinių tyrimų ir inovacijų 

turinį, taip pat juo bus užtikrinami ir 

skatinami atsakingai vykdomi moksliniai 

tyrimai ir inovacijos ir aukščiausių etikos 

ir sąžiningumo standartų laikymasis. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo 5 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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Strateginis planavimas padės formuoti 

atitinkamų apimamų sričių politiką ir ją 

įgyvendinti ES lygmeniu ir papildyti 

valstybių narių politiką ir politikos 

metodus. Siekiant, kad moksliniai tyrimai 

ir inovacijos labiau padėtų įgyvendinti 

politiką, strateginio planavimo proceso 

metu bus atsižvelgta į ES politikos 

prioritetus. Taip pat bus atsižvelgta į 

prognozes, tyrimus, kitus mokslinius faktus 

ir svarbias esamas ES ir nacionalinio 

lygmens iniciatyvas. 

Strateginis planavimas padės formuoti 

atitinkamų apimamų sričių politiką ir ją 

įgyvendinti ES lygmeniu ir papildyti 

valstybių narių politiką ir politikos 

metodus. Siekiant, kad moksliniai tyrimai 

ir inovacijos labiau padėtų įgyvendinti 

politiką, strateginio planavimo proceso 

metu bus atsižvelgta į ES politikos 

prioritetus, įskaitant DVT. Taip pat bus 

atsižvelgta į prognozes, tyrimus, kitus 

mokslinius faktus ir svarbias esamas ES ir 

nacionalinio lygmens iniciatyvas. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo 8 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įgyvendinant programą „Europos 

horizontas“ bus ypač stengiamasi užtikrinti 

subalansuotą ir platų požiūrį į mokslinius 

tyrimus ir inovacijas, kai neapsiribojama 

tik naujų produktų procesų ir paslaugų 

kūrimu žinių ir proveržių mokslo ir 

technologijų srityje pagrindu, bet vyks ir 

dabartinių technologijų pritaikymas 

naujoms reikmėms, nuolatinis tobulinimas, 

su technologijomis nesusijusių ir socialinių 

naujovių diegimas. Sistemingas, 

tarpdisciplininis, įvairius sektorius ir 

įvairias politikos sritis apimantis požiūris į 

mokslinių tyrimų inovacijas užtikrins, kad 

uždavinius būtų galima spręsti kartu 

sudarant palankias sąlygas kurtis naujoms 

konkurencingoms įmonėms ir pramonės 

šakoms, skatinant konkurenciją, privačiojo 

sektoriaus investicijas ir vidaus rinkoje 

išsaugant vienodas konkurencijos sąlygas. 

Įgyvendinant programą „Europos 

horizontas“ bus ypač stengiamasi užtikrinti 

subalansuotą ir platų požiūrį į mokslinius 

tyrimus ir inovacijas, kai neapsiribojama 

tik naujų produktų procesų ir paslaugų 

kūrimu žinių ir proveržių mokslo ir 

technologijų srityje pagrindu, bet vyks ir 

dabartinių technologijų pritaikymas 

naujoms reikmėms, nuolatinis tobulinimas, 

su technologijomis nesusijusių ir socialinių 

naujovių diegimas. Sistemingas, 

tarpdisciplininis, įvairius sektorius ir 

įvairias politikos sritis apimantis požiūris į 

mokslinių tyrimų inovacijas užtikrins, kad 

uždavinius būtų galima spręsti kartu 

sudarant palankias sąlygas kurtis naujoms 

konkurencingoms įmonėms ir pramonės 

šakoms, skatinant konkurenciją, privačiojo 

sektoriaus investicijas ir vidaus rinkoje 

išsaugant vienodas konkurencijos sąlygas. 

Laikantis Sąjungos įsipareigojimų mažinti 

ir panaikinti skurdą ypatingas dėmesys 

turi būti skiriamas inovacijoms, 

skatinančioms tarptautinį vystymąsi ir 

humanitarinę pagalbą.  

 

 



 

AD\1168115LT.docx 13/40 PE627.607v02-00 

 LT 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo 18 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija sistemingai nustatys ir registruos 

pagal programą vykdomos mokslinių 

tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus ir 

nieko nediskriminuodama šiuos rezultatus 

ir sukurtas žinias perduos arba skleis 

pramonei, visų dydžių įmonėms, viešojo 

administravimo institucijoms, akademinei 

bendruomenei, pilietinės visuomenės 

organizacijoms ir politikos formuotojams, 

kad augtų programos Europos pridėtinė 

vertė. 

Komisija sistemingai nustatys ir registruos 

pagal programą vykdomos mokslinių 

tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus ir 

nieko nediskriminuodama šiuos rezultatus 

ir sukurtas žinias perduos arba skleis 

pramonei, visų dydžių įmonėms, viešojo 

administravimo institucijoms, akademinei 

bendruomenei, pilietinės visuomenės 

organizacijoms ir politikos formuotojams 

Sąjungoje ir už jos ribų, kad augtų 

programos Europos pridėtinė vertė ir būtų 

stengiamasi įgyvendinti DVT. Todėl 

mokslinėms publikacijoms, rezultatams ir 

svarbiausiems duomenims turi būti 

taikoma atvira prieiga. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo 19 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Didesnio poveikio bus pasiekta derinant 

veiksmus su kitomis pasaulio valstybėmis 

ir regionais, su kuriais vyks precedento 

neturinčio masto tarptautinis 

bendradarbiavimas. Remiantis abipusės 

naudos principu, partneriai visame 

pasaulyje bus kviečiami prisijungti prie ES 

veiksmų įgyvendinant iniciatyvas, 

kuriomis remiami ES veiksmai siekiant 

tvarumo, didesnės kompetencijos 

mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje bei 

konkurencingumo. 

Didesnio poveikio bus pasiekta derinant 

veiksmus su kitomis pasaulio valstybėmis 

ir regionais, visų pirma mažas ir vidutines 

pajamas gaunančiomis šalimis, su kuriais 

vyks precedento neturinčio masto 

tarptautinis bendradarbiavimas siekiant 

sukurti bendrą ateitį, grindžiamą tvariu 

vystymusi, sutelkiant žinių pajėgumus ir 

infrastruktūrą siekiant remti abiejų pusių 

veiksmus. Remiantis abipusės naudos 

principu, partneriai visame pasaulyje, 

įskaitant mokslinių tyrimų ir švietimo 

srities partnerius, pramonę, vyriausybes ir 

NVO, bus kviečiami prisijungti prie ES 

veiksmų įgyvendinant iniciatyvas, 

kuriomis remiami ES veiksmai siekiant 

skurdo panaikinimo, tvarumo, didesnės 

kompetencijos mokslinių tyrimų ir 
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inovacijų srityje bei konkurencingumo. 

Partneriams tarptautiniu mastu dalijantis 

žiniomis, pajėgumais ir infrastruktūra bus 

laikomasi bendrų metodų ir reguliavimo 

ir tai visiems partneriams padės vykdyti 

sinerginę prekybą.  

 

 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo 20 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bendrais tarptautiniais veiksmais bus 

užtikrintas efektyvus pasaulinių 

visuomenės uždavinių sprendimas ir 

darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas, 

galimybė pasitelkti geriausius pasaulio 

talentus, kompetencija ir naudotis 

geriausiais ištekliais, didesnė novatoriškų 

sprendimų pasiūla ir paklausa. 

Tarptautiniai bendri veiksmai, ypatingą 

dėmesį skiriant rinkos nepakankamumo 

problemoms spręsti, užtikrins, kaip 

apibrėžta [reglamento, kuriuo sukuriama 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programa „Europos horizontas“ ir 

nustatomos dalyvavimo ir sklaidos 

taisyklės] 2 straipsnio 1a punkte, 

veiksmingą pasaulinių visuomenės 

uždavinių sprendimą ir užleistų mokslinių 

tyrimų sričių valdymą ir leis pasiekti 

darnaus vystymosi tikslus. Turint omenyje 

šių iššūkių pasaulinį pobūdį ir jų glaudų 

ryšį su mažas ir vidutines pajamas 

gaunančiomis šalimis, pastangos turi būti 

nukreiptos į strateginį bendradarbiavimą 

tarp pasaulio geriausių talentų, ekspertų ir 

išteklių valdytojų, nenukrypstant nuo 

vystymosi politikos, kad būtų išvengta 

protų nutekėjimo iš besivystančių šalių. 

Tarptautinis bendradarbiavimas vyks 

atsižvelgiant į bendrus tikslus, kuriems 

pasiekti jis reikalingas. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo I veiklos srities „ATVIRASIS MOKSLAS“ įžanginės dalies 4 a pastraipa 

(nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Be to, norint spręsti visuotinius 

uždavinius, būtina vykdyti mokslinius 

tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas. 

Tai pripažinta, visų pirma, Paryžiaus 

susitarime, Adis Abebos veiksmų 

darbotvarkėje ir JT darbotvarkėje iki 

2030 m. ES įvykdys šiomis aplinkybėmis 

prisiimtus įsipareigojimus, siekdama 

bendradarbiauti su DVT susijusiuose 

moksliniuose tyrimuose ir remti 

inovacijas besivystančiose šalyse. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo I veiklos srities 4 b pastraipa (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Priemonės pagal šią veiklos sritį, skirtos 

mokslo darbuotojų judumui skatinti, turi 

būti taikomos labai atsargiai, kad nebūtų 

prisidedama prie protų nutekėjimo iš 

besivystančių šalių skatinimo. Mokslinių 

tyrimų kompetencija tokiose šalyse bus 

remiama koordinuojant Sąjungos 

vystymosi politikai įgyvendinti naudojamą 

priemonę. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo I veiklos srities 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Europai reikia aukštos kvalifikacijos 

atsparios žmogiškojo kapitalo bazės 

mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, kuri 

galėtų lengvai prisitaikyti prie ateities 

iššūkių, pvz., didelių demografinių pokyčių 

Europoje, ir rasti jiems tvarius sprendimus. 

Europai reikia aukštos kvalifikacijos 

atsparios žmogiškojo kapitalo bazės 

mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, kuri 

galėtų lengvai prisitaikyti prie ateities 

iššūkių, pvz., didelių demografinių pokyčių 

Europoje ir pasaulyje, ir rasti jiems tvarius 
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Siekdami užtikrinti kompetenciją, tyrėjai 

turi būti judūs, bendradarbiauti ir skleisti 

žinias po įvairias šalis, sektorius ir 

disciplinas, įgyti tinkamą žinių ir įgūdžių 

derinį, kad galėtų imtis visuomenė 

uždavinių ir prisidėti prie inovacijų. 

sprendimus. Siekdami užtikrinti 

kompetenciją, tyrėjai turi būti judūs, 

bendradarbiauti ir skleisti žinias po įvairias 

šalis, sektorius ir disciplinas, įgyti tinkamą 

žinių ir įgūdžių derinį, kad galėtų imtis 

visuomenės uždavinių ir prisidėti prie 

inovacijų. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo I veiklos srities 2 punkto 2.2.1 papunkčio 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ES privalo išlikti pažangių mokslinių 

tyrimų etalonu ir toliau būti patrauklia 

perspektyviausiems Europos ir ne Europos 

tyrėjams visuose jų karjeros etapuose. To 

galima pasiekti sudarant sąlygas tyrėjams ir 

su moksliniais tyrimais susijusiems 

darbuotojams judėti tarp šalių, sektorių ir 

disciplinų ir bendradarbiauti, tokiu būdu 

pasinaudojant kokybiško mokymo ir 

karjeros galimybėmis. Taip bus sudarytos 

palankesnės sąlygos plėtoti karjerą tiek 

akademiniame, tiek neakademiniame 

sektoriuje ir bus skatinama versli veikla. 

ES privalo išlikti pažangių mokslinių 

tyrimų etalonu ir toliau būti patraukli 

perspektyviausiems Europos ir ne Europos 

tyrėjams, įskaitant tyrėjus iš mažas ir 

vidutines pajamas gaunančių šalių, 
visuose jų karjeros etapuose. To galima 

pasiekti sudarant sąlygas tyrėjams ir su 

moksliniais tyrimais susijusiems 

darbuotojams judėti tarp šalių, sektorių ir 

disciplinų ir bendradarbiauti, tokiu būdu 

pasinaudojant kokybiško mokymo ir 

karjeros galimybėmis. Taip bus sudarytos 

palankesnės sąlygos plėtoti karjerą tiek 

akademiniame, tiek neakademiniame 

sektoriuje ir bus skatinama versli veikla. 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo I veiklos srities 2 punkto 2.2.3 papunkčio 2 pastraipos 2 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

bendradarbiavimas, žinių kūrimas ir 

sklaida Europos Sąjungoje ir dalyvaujant 

trečiosioms šalims. 

bendradarbiavimas, žinių kūrimas ir 

sklaida Europos Sąjungoje ir dalyvaujant 

trečiosioms šalims, įskaitant mažas ir 

vidutines pajamas gaunančias šalis. 
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Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Daugelis uždavinių, su kuriais susiduria 

ES, yra ir pasaulinio masto. Problemos yra 

didelės ir labai sudėtingos, todėl, siekiant 

rasti sprendimus, reikia atitinkamų lėšų, 

išteklių ir veiksmų. Būtent šiose srityse ES 

turi bendradarbiauti veikdama sumaniai, 

lanksčiai ir išvien, siekdama naudos ir 

gerovės mūsų piliečiams. 

Daugelis uždavinių, su kuriais susiduria 

ES, yra ir pasaulinio masto. Problemos yra 

didelės ir labai sudėtingos, todėl, siekiant 

rasti sprendimus, reikia atitinkamų lėšų, 

išteklių ir veiksmų. Būtent šiose srityse ES 

turi bendradarbiauti veikdama sumaniai, 

lanksčiai ir išvien, siekdama naudos ir 

gerovės mūsų piliečiams ir pasauliui. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Didesnio poveikio galima pasiekti derinant 

veiksmus su kitomis pasaulio valstybėmis 

ir regionais, imantis precedento neturinčio 

tarptautinio bendradarbiavimo pagal 

darnaus vystymosi tikslus ir Paryžiaus 

susitarimu dėl klimato kaitos nustatytomis 

kryptimis. Remiantis abipusės naudos 

principu, partneriai visame pasaulyje bus 

kviečiami prisijungti prie ES veiksmų, 

susijusių su moksliniais tyrimais ir 

inovacijomis siekiant tvarumo. 

Didesnio poveikio galima pasiekti derinant 

veiksmus su kitomis pasaulio valstybėmis 

ir regionais, įskaitant mažas ir vidutines 

pajamas gaunančias šalis, imantis 

precedento neturinčio tarptautinio 

bendradarbiavimo pagal darnaus vystymosi 

tikslus ir Paryžiaus susitarimu dėl klimato 

kaitos nustatytomis kryptimis. Remiantis 

bendrais interesais ir abipusės naudos 

principu, partneriai visame pasaulyje bus 

kviečiami prisijungti prie ES veiksmų, 

susijusių su moksliniais tyrimais ir 

inovacijomis siekiant tvarumo. 

Pagrindimas 

Adis Abebos veiksmų darbotvarkėje ES įsipareigojo bendradarbiauti mokslinių tyrimų 

klausimais, orientuotais į DVT siekimą, remiantis bendrais interesais ir abipuse nauda (120 

dalis). 
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Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 3 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 

pagrindiniai tvaraus augimo ir pramonės 

konkurencingumo veiksniai, todėl jie 

padeda rasti šiuolaikinių problemų 

sprendimus, kuo greičiau pasukti neigiamą 

ir pavojingą tendenciją, kuri šiuo metu 

sieja ekonomikos vystymąsi, gamtos 

išteklių naudojimą ir socialinius reikalus, 

priešinga kryptimi ir paversti ją naujomis 

verslo galimybėmis. 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 

pagrindiniai darnaus vystymosi, įskaitant 

tvarų augimą ir pramonės 

konkurencingumą, veiksniai, todėl jie 

padeda rasti šiuolaikinių problemų 

sprendimus, kuo greičiau pasukti neigiamą 

ir pavojingą tendenciją, kuri šiuo metu 

sieja ekonomikos vystymąsi, gamtos 

išteklių naudojimą ir socialinius reikalus, 

priešinga kryptimi ir paversti ją naujomis 

verslo galimybėmis. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 6 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įgyvendinant strategiją, kuria skatinamas 

ES pirmavimas pramonės srityje, grupėse 

bus kuriamos ir taikomos skaitmeninės, 

bazinės didelio poveikio ir būsimos 

technologijos. Kai tinkama, tam bus 

naudojami ES kosmoso duomenys ir 

paslaugos. 

Įgyvendinant bendrą strategiją, kuria 

skatinamas ES pirmavimas pramonės 

srityje, grupėse daug dėmesio turi būti 

skiriama visuomeninių uždavinių 

sprendimui, vadovaujantis DVT, ir bus 

kuriamos bei taikomos skaitmeninės, 

bazinės didelio poveikio ir naujos 

technologijos. Kai tinkama, tam bus 

naudojami ES kosmoso duomenys ir 

paslaugos. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.1 papunkčio 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ES socialinių teisių ramsčiu užtikrinama, 

kad visi turėtų teisę laiku gauti kokybišką 

profilaktinę ir gydomąją sveikatos 

priežiūrą už priimtiną kainą. Tai pabrėžia 

ES įsipareigojimą, susijusį su JT darnaus 

vystymosi tikslais: nepamirštant nė vieno 

asmens, iki 2030 m. visoms amžiaus 

grupėms užtikrinti prieinamas sveikatos 

priežiūros paslaugas ir išvengti mirčių, 

kurių galima išvengti. 

ES socialinių teisių ramsčiu užtikrinama, 

kad visi turėtų teisę laiku gauti kokybišką 

profilaktinę ir gydomąją sveikatos 

priežiūrą už priimtiną kainą. Tai pabrėžia 

ES įsipareigojimą, susijusį su JT darnaus 

vystymosi tikslais. Pagal DVT Nr. 3 

raginama užtikrinti sveiką gyvenseną ir 

skatinti visų amžiaus grupių asmenų 

gerovę. Mokslinių tyrimų kuriant galimas 

vakcinas nuo tam tikrų ligų, kuriomis 

daugiausia arba išskirtinai serga 

neturtingi žmonės, ir ieškant tokių ligų 

gydymo būtų stoka yra akivaizdus rinkos 

nepakankamumo įrodymas. Vykdant šios 

grupės veiklą šalinamas toks rinkos 

nepakankamumas ir kitais būdais 

remiamas DVT Nr. 3 ir su juo susijusių 

tikslų siekimas. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.1 papunkčio 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šiuo požiūriu svarbų vaidmenį atliko 

moksliniai tyrimai ir inovacijos sveikatos 

srityje, taip pat padidėjo našumas ir kokybė 

sveikatos priežiūros ir slaugos sektoriuje. 

Tačiau ES ir toliau susiduria su naujomis, 

vėl atsirandančiomis ar įsisenėjusiomis 

problemomis, kurios kelia grėsmę jos 

piliečiams ir visuomenės sveikatai, 

sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 

sistemų tvarumui, taip pat sveikatos 

priežiūros ir slaugos sektoriaus 

konkurencingumui. Pagrindiniai ES 

sveikatos srities iššūkiai, be kita ko, yra: 

efektyvaus sveikatinimo ir ligų prevencijos 

trūkumas; neužkrečiamųjų ligų 

atsiradimas; plintantis atsparumas 

antimikrobiniams vaistams ir infekcijos 

epidemijų atsiradimas; padidėjusi aplinkos 

tarša; išliekantys sveikatos skirtumai tarp 

Šiuo požiūriu svarbų vaidmenį atliko 

moksliniai tyrimai ir inovacijos sveikatos 

srityje, įskaitant produktų kūrimą, taip pat 

padidėjo našumas ir kokybė sveikatos 

priežiūros ir slaugos sektoriuje. Tačiau ES 

ir toliau susiduria su naujomis, vėl 

atsirandančiomis ar įsisenėjusiomis 

problemomis, kurios kelia grėsmę jos 

piliečiams ir visuomenės sveikatai, 

sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 

sistemų tvarumui, taip pat sveikatos 

priežiūros ir slaugos sektoriaus 

konkurencingumui. Pagrindiniai ES 

sveikatos srities iššūkiai, be kita ko, yra: 

efektyvaus sveikatinimo ir ligų prevencijos 

trūkumas; neužkrečiamųjų ligų 

atsiradimas; plintantis atsparumas 

antimikrobiniams vaistams ir infekcijos 

epidemijų atsiradimas; padidėjusi aplinkos 
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šalių ir jų viduje, neproporcingai darantys 

įtaką nepalankioje padėtyje ar 

pažeidžiamame gyvenimo etape 

atsidūrusiems asmenims; rizikos sveikatai 

nustatymas, supratimas, kontrolė, 

prevencija ir mažinimas sparčiai 

kintančioje visuomeninėje, miesto ir 

natūralioje gamtinėje aplinkoje; 

didėjančios Europos sveikatos priežiūros 

sistemų išlaidos ir laipsniškas poreikiams 

pritaikytų medicinos metodų diegimas bei 

skaitmeninimas sveikatos priežiūros ir 

slaugos srityje; didėjantis spaudimas 

Europos sveikatos priežiūros ir slaugos 

sektoriui išlikti konkurencingu naujų ir 

besivystančių pasaulinių rinkos dalyvių 

atžvilgiu, kuriant sveikatos srities 

inovacijas. 

tarša; išliekantys sveikatos skirtumai tarp 

šalių ir jų viduje, neproporcingai darantys 

įtaką nepalankioje padėtyje ar 

pažeidžiamame gyvenimo etape 

atsidūrusiems asmenims; rizikos sveikatai 

nustatymas, supratimas, kontrolė, 

prevencija ir mažinimas sparčiai 

kintančioje visuomeninėje, miesto ir 

natūralioje gamtinėje aplinkoje; aukštos 

kai kurių novatoriškų sveikatos priežiūros 

priemonių ir technologijų kainos, 

didėjančios Europos sveikatos priežiūros 

sistemų išlaidos ir laipsniškas poreikiams 

pritaikytų medicinos metodų diegimas bei 

skaitmeninimas sveikatos priežiūros ir 

slaugos srityje; didėjantis spaudimas 

Europos sveikatos priežiūros ir slaugos 

sektoriui išlikti konkurencingu naujų ir 

besivystančių pasaulinių rinkos dalyvių 

atžvilgiu, kuriant sveikatos srities 

inovacijas. Apskritai pasaulyje mirčių nuo 

ligų, kurių galima išvengti, skaičius 

tebėra nepriimtinai didelis, visų pirma 

vaikų mirčių skaičius. Besivystančiose 

šalyse daugelis žmonių vis dar neturi 

galimybės gauti pagrindinių vaistų dėl 

pernelyg didelių išlaidų arba dėl 

nepakankamų investicijų į apleistas ligas 

siekiant išspręsti apleistų ligų problemą. 

Sveikatos moksliniai tyrimai pagal 

programą „Europos horizontas“ turi būti 

grindžiami Dohos deklaracijos dėl TRIPS 

sutarties ir visuomenės sveikatos 

principais, siekiant, kad būtų vykdoma 

daugiau apleistų ligų mokslinių tyrimų, 

užtikrinama visuotinė prieiga prie 

pagrindinių vaistų, pripažįstama teisė į 

sveikatos priežiūrą kaip žmogaus teisė, 

taip pat skatinami nauji finansavimo 

mechanizmai, kad būtų glaudžiau 

bendradarbiaujama sprendžiant 

pasaulines sveikatos problemas Europoje 

ir besivystančiose šalyse.  
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Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.1 papunkčio 4 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šie sveikatos srities iššūkiai yra sudėtingi, 

tarpusavyje susiję ir pasaulinio pobūdžio, 

todėl jų imtis reikia bendradarbiaujant 

tarpdalykiniu, sektorių ir tarptautiniu 

mastu. Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla 

bus sukurti glaudūs ryšiai tarp mokslo 

atradimų, klinikinių, epidemiologinių, 

aplinkos, socialinių ir ekonominių 

mokslinių tyrimų ir su norminiais 

mokslais. Ją įgyvendinant bus pasitelkti ir 

akademinės bendruomenės, ir pramonės 

įgūdžiai ir skatinamas bendradarbiavimas 

su sveikatos tarnybomis, pacientais, 

politikos formuotojais ir piliečiais, siekiant 

didinti viešąjį finansavimą ir užtikrinti 

rezultatų panaudojimą klinikinėje 

praktikoje bei sveikatos priežiūros 

sistemose. Ja bus skatinamas strateginis 

bendradarbiavimas ES ir tarptautiniu 

lygmenimis, siekiant sutelkti kompetenciją, 

pajėgumus ir išteklius, kurių reikia norint 

sukurti masto, aprėpties ir spartos 

ekonomiją, ir dalytis numatoma gauti 

nauda ir susijusia finansine rizika. 

Šie sveikatos srities iššūkiai yra sudėtingi, 

tarpusavyje susiję ir pasaulinio pobūdžio, 

todėl jų imtis reikia bendradarbiaujant 

tarpdalykiniu, sektorių ir tarptautiniu 

mastu, taip pat įtraukiant ir mažas bei 

vidutines pajamas gaunančias šalis. 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla bus 

sukurti glaudūs ryšiai tarp mokslo 

atradimų, klinikinių, epidemiologinių, 

aplinkos, socialinių ir ekonominių 

mokslinių tyrimų ir su norminiais 

mokslais. Ją įgyvendinant bus pasitelkti ir 

akademinės bendruomenės, ir 

nekomercinių produktų kūrėjų, ir 

pramonės įgūdžiai ir skatinamas 

bendradarbiavimas su sveikatos 

tarnybomis, pacientais, politikos 

formuotojais, pilietinės visuomenės 

organizacijomis ir piliečiais, siekiant 

didinti viešąjį finansavimą ir užtikrinti 

rezultatų panaudojimą klinikinėje 

praktikoje bei sveikatos priežiūros 

sistemose. Ja bus skatinamas strateginis 

bendradarbiavimas ES ir tarptautiniu 

lygmenimis, siekiant sutelkti kompetenciją, 

pajėgumus ir išteklius, kurių reikia norint 

sukurti masto, aprėpties ir spartos 

ekonomiją, ir dalytis numatoma gauti 

nauda ir susijusia finansine rizika. 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.1 papunkčio 4 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Su skurdu susijusios ir apleistos ligos 

kelia visuotinį rūpestį, todėl šią mokslinių 

tyrimų spragą reikia užpildyti kuriant 
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pacientų poreikiais pagrįstas inovacijas. 

Tokios naujos ir vėl plintančios infekcinės 

ligos Europos regione ir antimikrobinio 

atsparumo problema dar kartą pabrėžia, 

kad būtinas visapusiškas tarptautiniu 

mastu suderintas požiūris ir tvirtesnė 

visuomenės parama moksliniams 

tyrimams ir inovacijoms. 

 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.1 papunkčio 4 a pastraipa(nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Siekiant skatinti lygiateisę prieigą prie 

gydymo, prevencijos ar diagnostikos rimtą 

negalią sukeliančių ar grėsmę gyvybei 

keliančių ligų atvejais bei užtikrinti, kad 

viešai finansuojant mokslinius tyrimus ir 

inovacijas būtų randami tinkami, saugūs, 

veiksmingi, pasiekiami sprendimai už 

prieinamą kainą, įgyvendinant programą 

„Europos horizontas“ prašoma, kad 

subjektai, kurie naudojasi tokiems 

projektams skiriamu finansavimu, 

paaiškintų, kaip jie ketina užtikrinti 

projektų rezultatų, įskaitant galimas 

ateities sveikatos priežiūros priemones, 

prieinamumą. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.2.1 papunkčio 1 pastraipos 2 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– motinos, tėvo, kūdikio ir vaiko 

sveikata bei tėvų vaidmuo; 

– motinos, tėvo, kūdikio ir vaiko 

sveikata bei tėvų vaidmuo; vaiko ir 

motinos išgyvenimas; 
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Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 2 punkto 1.2.2 papunkčio 2 pastraipos 1 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– Cheminių medžiagų, teršalų ir kitų 

stresą sukeliančių veiksnių, įskaitant su 

klimato kaita susijusius ir aplinkos 

veiksnius, sukeliančius stresą, pavojaus, 

rizikos ir poveikio sveikatai, taip pat kelių 

stresą sukeliančių veiksnių bendro 

poveikio vertinimo technologijos; 

– Cheminių medžiagų, teršalų ir kitų 

stresą sukeliančių veiksnių, įskaitant su 

klimato kaita susijusius ir aplinkos 

veiksnius, sukeliančius stresą, pavojaus, 

rizikos ir poveikio sveikatai, taip pat kelių 

stresą sukeliančių veiksnių bendro 

poveikio vertinimo saugios, veiksmingos ir 

įperkamos technologijos, įskaitant 

nebrangias technologijas; 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities punkto 1.2.3 papunkčio 4 pastraipos 4 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– gydymas arba išgydymas, įskaitant 

farmakologinį ir nefarmakologinį gydymą; 

– tinkamas, saugus, veiksmingas ir 

įperkamas gydymas arba išgydymas, 

įskaitant farmakologinį ir nefarmakologinį 

gydymą; 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.2.4 papunkčio 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Apsaugoti žmones nuo tarpvalstybinių 

grėsmių sveikatai yra pagrindinis 

visuomenės sveikatos uždavinys, 

skatinantis efektyvesnį tarptautinį 

bendradarbiavimą ES ir pasaulio mastu. 

Veikla apims infekcinių ligų profilaktiką, 

pasirengimą joms, ankstyvąjį nustatymą, 

gydymą ir išgydymą, taip pat 

Apsaugoti žmones nuo užkrečiamų ligų, 

tarpvalstybinių grėsmių sveikatai ir su 

skurdu susijusių bei užleistų ligų yra 

pagrindinis visuomenės sveikatos 

uždavinys, skatinantis efektyvesnį 

tarptautinį bendradarbiavimą ES ir pasaulio 

mastu ir įvairių Sąjungos mokslinių 

tyrimų ir inovacijų finansavimo 
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antimikrobinio atsparumo (AMR) 

problemos sprendimą vadovaujantis 

koncepcija „Viena sveikata“. 

koordinavimą ir tarptautinio vystymosi 

priemones. Veikla apims priemonių 

kūrimą infekcinių ligų profilaktikai, 

pasirengimui joms, ankstyvajam 

nustatymui, gydymui ir išgydymui, taip pat 

antimikrobinio atsparumo problemos 

sprendimui. Daugelio infekcinių ligų 

atveju trūksta privačiojo sektoriaus 

investicijų į mokslinius tyrimus ir 

inovacijas, nes nėra rinkos paskatų 

investuoti į šių dažnai su skurdu susijusių 

ligų prevenciją, gydymą ir diagnozavimą, 

todėl reikia platesnio užmojo viešojo 

sektoriaus investicijų. Ypač sudėtingiems 

ir brangiems vėlyvojo etapo klinikiniams 

tyrimams ir etinio ir reguliavimo 

stiprinimo paramai besivystančiose šalyse 

reikia bendrų Europos pastangų. 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.4 punkto 2 pastraipos 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– vakcinos, infekcinių ligų, įskaitant 

sergamumą kitomis ligomis ir susijusias 

infekcijas, diagnostika, gydymas ir 

išgydymas; 

– Naujų tinkamų, saugių, 

veiksmingų ir įperkamų vakcinų, 

diagnostikos, gydymo ir išgydymo būdų, 

skirtų infekcinėms ligoms, įskaitant 

sergamumą gretutinėmis ligomis ir 

susijusias infekcijas, gydyti, kūrimas ir 

optimizavimas, teikiant pirmenybę su 

skurdu susijusioms ir užleistoms ligoms, 

kuriomis nesidomima komercinėse 

rinkose, taip pat ligoms, kurioms didelį 

poveikį daro atsparumas antimikrobinėms 

medžiagoms; 

 

 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1.2 punkto 1.2.4 papunkčio 2 pastraipos 5 įtrauka 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– medicininių intervencinių 

priemonių įgyvendinimo ir panaudojimo 

klinikinėje praktikoje ir sveikatos sistemoje 

kliūtys; 

– medicininių intervencinių 

priemonių įgyvendinimo ir panaudojimo 

klinikinėje praktikoje ir sveikatos sistemoje 

kliūtys, įskaitant reguliavimo stiprinimą 

mažas ir vidutines pajamas gaunančiose 

šalyse; 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.2.4 papunkčio 2 pastraipos 6 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

tarpvalstybiniai užkrečiamųjų ligų 

aspektai ir specifiniai iššūkiai mažas ir 

vidutines pajamas gaunančiose šalyse, kaip 

antai tropinės ligos. 

tarpvalstybiniai mokslinių tyrimų ir 

užkrečiamosioms ligoms gydyti skirtų 

vaistų kūrimo aspektai ir specifiniai 

iššūkiai mažas ir vidutines pajamas 

gaunančiose šalyse, visų pirma kalbant 

apie su skurdu susijusias ligas, kaip antai 

užleistas tropines ligas, AIDS, 

tuberkuliozę ir maliariją. Su skurdu 

susijusių ir užleistų ligų problema turi 

būti sprendžiama laikantis visapusiško 

požiūrio, pagrįsto partneryste su 

valstybėmis narėmis, regionais, kuriuose 

šios ligos plinta, ir mokslinių tyrimų bei 

ekspertų institucijomis, pasinaudojant 

sėkminga Europos ir besivystančių šalių 

partnerystės klinikinių tyrimų srityje 

(EDCTP2) patirtimi ir įtraukiant naujų 

infekcinių ligų gydymo metodų kūrimą 

siekiant kovoti su atsparumu 

antibiotikams.  

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.2.5 papunkčio 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sveikatos technologijos ir priemonės yra Sveikatos technologijos ir priemonės yra 
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labai svarbios visuomenės sveikatai; jomis 

reikšmingai prisidėta prie svarbių 

laimėjimų, pasiektų ES gyvenimo kokybės, 

žmonių sveikatos priežiūros ir slaugos 

srityse. Todėl pagrindinis strateginis 

uždavinys yra sukurti, išplėtoti, pateikti ir 

įgyvendinti tinkamas, patikimas, saugias ir 

ekonomiškai efektyvias sveikatos 

priežiūrai ir slaugai skirtas priemones ir 

technologijas atsižvelgiant į neįgaliųjų ir 

senėjančios visuomenės poreikius. Tos 

priemonės ir technologijos apima dirbtinį 

intelektą ir kitas skaitmenines 

technologijas, kurios yra gerokai 

tobulesnės nei esamos ir kuriomis 

skatinama konkurencinga ir tvari vertingas 

darbo vietas kurianti sveikatos pramonė. 

Europos sveikatos pramonė yra vienas iš 

svarbiausių ekonomikos sektorių ES, 

kuriam tenka 3 proc. BVP ir kuriame dirba 

1,5 mln. žmonių. 

labai svarbios visuomenės sveikatai; jomis 

reikšmingai prisidėta prie svarbių 

laimėjimų, pasiektų ES gyvenimo kokybės, 

žmonių sveikatos priežiūros ir slaugos 

srityse. Todėl pagrindinis strateginis 

uždavinys yra sukurti, išplėtoti, pateikti ir 

įgyvendinti tinkamas, patikimas, saugias, 

įperkamas ir veiksmingas sveikatos 

priežiūrai ir slaugai skirtas priemones ir 

technologijas atsižvelgiant į neįgaliųjų ir 

senėjančios visuomenės poreikius. Tos 

priemonės ir technologijos apima dirbtinį 

intelektą ir kitas skaitmenines 

technologijas, kurios yra gerokai 

tobulesnės nei esamos ir kuriomis 

skatinama konkurencinga ir tvari vertingas 

darbo vietas kurianti sveikatos pramonė. 

Europos sveikatos pramonė yra vienas iš 

svarbiausių ekonomikos sektorių ES, 

kuriam tenka 3 proc. BVP ir kuriame dirba 

1,5 mln. žmonių. 

 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.6 punkto 2 pastraipos 6 a įtrauka 

(nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 - pašalinti mokslinių tyrimų ir 

vaistų kainų sąsają siekiant padidinti 

galimybes jų gauti ir užtikrinti DVT Nr. 3 

(gera žmonių sveikatos būklė ir gerovė); 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.2 punkto 2 pastraipos 6 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– tradicijų, elgsenos modelių, 

vertybių suvokimo ir įsitikinimų bei 

priklausymo jausmo poveikis. 

– tradicijų, elgsenos modelių, 

vertybių suvokimo ir įsitikinimų bei 

priklausymo jausmo poveikis Europos 

visuomenėje, kuri pasižymi pliuralizmu, 
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tolerancija ir solidarumu; 

 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 2 punkto 2.2.3 papunkčio 1 pastraipos 5 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– mokesčių ir išmokų sistemos kartu 

su socialinės apsaugos ir socialinių 

investicijų politika, siekiant panaikinti 

skirtumus ir spręsti neigiamo technologijų, 

demografijos ir įvairovės poveikio 

klausimus; 

– mokesčių ir išmokų sistemos kartu 

su socialinės apsaugos ir socialinių 

investicijų politika, siekiant panaikinti 

nelygybę, remti vidaus išteklių telkimą 

besivystančiose šalyse, pagal Adis Abebos 

veiksmų darbotvarkės II A skirsnį ir 

Sąjungos politiką, ir spręsti neigiamo 

technologijų, demografijos, mokesčių 

vengimo ir mokesčių slėpimo, neteisėtų 

finansinių srautų ir finansinių sąlygų bei 

operacijų skaidrumo trūkumo poveikio 

klausimus; 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.4 punkto 2 pastraipos 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– visuomenės pajėgumai geriau 

valdyti ir mažinti nelaimių riziką, be kita 

ko, taikant gamtinius sprendimus, gerinant 

prevenciją, pasirengimą ir reagavimą į 

esamą ir naują riziką; 

– visuomenės pajėgumai padidinti 

atsparumą ir geriau valdyti ir mažinti 

nelaimių riziką, be kita ko, taikant 

gamtinius sprendimus, gerinant prevenciją, 

pasirengimą ir reagavimą į esamą ir naują 

riziką; 

 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 3 punkto 3.1 papunkčio 3 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Besivystančiose šalyse taip pat vyksta 

skaitmeninimas, kuris atveria naujų 

socialinių ir ekonominių galimybių. Tuo 

pat metu šalių ir jų vidaus skaitmeninė 

takoskyra trukdo dalytis nauda ir didina 

nelygybę. Pagal Sąjungos iniciatyvą 

„Skaitmeninimas vystymosi labui“ 

(„D4D“) siekiama padėti kiek įmanoma 

didinti teigiamą skaitmeninimo poveikį 

besivystančiose šalyse ir spręsti susijusias 

problemas. Vykdant šios grupės veiklą 

turi būti remiama ši iniciatyva. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 4 punkto 4.1 papunkčio 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Norėdama atitikti Paryžiaus susitarimą, ES 

turės pereiti prie mažo anglies dioksido 

kiekio, efektyviai išteklius naudojančių ir 

atsparių ekonomikų bei visuomenių. Šis 

perėjimas bus grindžiamas esminiais 

technologijų ir paslaugų pokyčiais, naujais 

verslo ir vartotojų elgsenos būdais bei 

naujų valdymo formų įtraukimu. Siekiant 

apriboti visuotinę vidutinę temperatūrą iki 

mažiau nei 2 °C ir apriboti temperatūros 

padidėjimą iki 1,5 °C, reikalinga sparti 

energetikos sistemos priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimas pažanga ir 

reikšmingas šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijų sumažinimas transporto 

sektoriuje6. Taip pat prireiks naujų impulsų 

spartinant naujos kartos pažangą bei 

diegiant inovatyvias technologijas ir 

sprendimus, taigi ir panaudojant 

skaitmeninių ir kosmoso technologijų 

galimybes. Šių tikslų bus siekiama taikant 

integruotą požiūrį, įskaitant 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą, išteklių naudojimo efektyvumą, 

Norėdama pasiekti Paryžiaus susitarimo 

tikslus, ES turės pereiti prie mažo anglies 

dioksido kiekio, efektyviai išteklius 

naudojančių ir atsparių ekonomikų bei 

visuomenių. Šis perėjimas bus grindžiamas 

esminiais technologijų ir paslaugų 

pokyčiais, naujais verslo ir vartotojų 

elgsenos būdais bei naujų valdymo formų 

įtraukimu. Paryžiaus susitarimas yra 

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 

prie jos sistemos pagrindas. 7 jo 

straipsnyje nustatytas bendras 

prisitaikymo prie klimato kaitos tikslas. 

Pagal 7 straipsnio 7 punktą ES konkrečiai 

įsipareigojo padėti besivystančioms 

šalims, kurių atsakomybė už klimato kaitą 

yra labai maža, tačiau kurios labiausiai 

nuo jos kenčia ir kurioms trūksta išteklių 

prie jos prisitaikyti. Besivystančioms 

šalims reikia, be kita ko, moksliniais 

tyrimais pagrįstų aukščiausios kokybės 

tikslinių prognozių ir patarimų (klimato 

srities paslaugos), kad jos galėtų priimti 

tinkamus sprendimus ir tinkamai 
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oro taršos mažinimą, prieigą prie žaliavų ir 

žiedinę ekonomiką. 
pasirengti. Joms taip pat reikia pagalbos 

kuriant veiksmingus naujus prisitaikymo 

prie klimato kaitos metodus. Svarbus šios 

grupės veiklos tikslas – užtikrinti svarų 

Sąjungos indėlį tenkinant nurodytus 

poreikius, ir tai ypač svarbu vykdant 

Sąjungos įsipareigojimus pagal Paryžiaus 

susitarimo 7 straipsnio 7 punktą ir 10 

straipsnio 5 punktą. Siekiant apriboti 

visuotinę vidutinę temperatūrą iki mažiau 

nei 2 °C ir apriboti temperatūros 

padidėjimą iki 1,5 °C, reikalinga sparti 

energetikos sistemos priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo pažanga ir 

reikšmingas šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijų sumažinimas transporto 

sektoriuje6. Taip pat prireiks naujų impulsų 

spartinant naujos kartos pažangą bei 

diegiant inovatyvias technologijas ir 

sprendimus, taigi ir panaudojant 

skaitmeninių ir kosmoso technologijų 

galimybes. Šių tikslų bus siekiama taikant 

integruotą požiūrį, įskaitant 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą, išteklių naudojimo efektyvumą, 

oro taršos mažinimą, prieigą prie žaliavų ir 

žiedinę ekonomiką. 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.1 papunkčio 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Žmonių veikla daro vis didesnį poveikį 

dirvožemiui, jūroms ir vandenynams, 

vandeniui, orui, biologinei įvairovei ir 

kitiems gamtos ištekliams. Didėjančio 

planetos gyventojų skaičiaus maitinimas 

tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sistemų ir 

išteklių. Tačiau, kartu su klimato kaita, 

augantis gamtinių išteklių poreikis sukelia 

spaudimą aplinkai, kuris reikšmingai 

peržengia tvarumo lygį, paveikdamas 

ekosistemas ir jų gebėjimą teikti paslaugas 

žmonių gerovei. Žiedinės ekonomikos, 

bioekonomikos ir mėlynosios ekonomikos 

Žmonių veikla daro vis didesnį poveikį 

dirvožemiui, jūroms ir vandenynams, 

vandeniui, orui, biologinei įvairovei ir 

kitiems gamtos ištekliams. Didėjančio 

planetos gyventojų skaičiaus maitinimas 

tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sistemų ir 

išteklių. Tačiau, kartu su klimato kaita, 

augantis gamtinių išteklių poreikis sukelia 

spaudimą aplinkai, kuris reikšmingai 

peržengia tvarumo lygį, paveikdamas 

ekosistemas ir varžydamas jų gebėjimą 

teikti paslaugas, išlaikančias ilgalaikę 

žmonių gerovę. Jokia gamybos sistema, 
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koncepcijos suteikia galimybę subalansuoti 

aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius 

tikslus ir nukreipti žmonių veiklą tvarumo 

link. 

dėl kurios nyksta gamta, nėra nei tvari, 

nei naši ilguoju laikotarpiu, todėl tokia 

sistema yra nekonkurencinga. Veikianti ir 

klestinti ekosistema yra visų išteklių 

naudojimo pagrindas. Labai svarbu 

pripažinti, kad yra ryšys tarp gamtos 

išteklių bazės, įskaitant biologinę įvairovę, 

blogėjimo ir natūralių ir pusiau natūralių 

ekosistemų, teikiančių būtiniausias 

paslaugas visuomenei, veikimo, ir veikti 

siekiant įgyvendinti siūlomus sprendimus, 

pagrįstus šių tyrimų rezultatais. Žiedinės 

ekonomikos, agroekologijos, tvarios 

bioekonomikos ir mėlynosios ekonomikos 

koncepcijos suteikia galimybę subalansuoti 

aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius 

tikslus ir nukreipti žmonių veiklą tvarumo 

link, o sveikos mitybos ir sveikatos 

užtikrinimas atlieka esminį vaidmenį 

įgyvendinant maisto gamybos sistemas. 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.1 papunkčio 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šiais veiksmais bus sukurta žinių bazė ir 

sprendimai, siekiant: tvariai valdyti ir 

naudoti sausumos ir jūros gamtos išteklius, 

sustiprinti sausumos ir vandens sistemų, 

kaip anglies dioksido absorbento, 

vaidmenį; užtikrinti aprūpinimą maistu ir 

mitybos saugumą, teikiant saugų, sveiką ir 

maistingą maistą; pagreitinti perėjimą nuo 

iškastinio kuro linijinės ekonomikos prie 

tausiai išteklius naudojančios, atsparios, 

netaršios, mažo anglies dioksido kiekio 

žiedinės ekonomikos ir remti tvarios 

bioekonomikos ir mėlynosios ekonomikos 

vystymąsi; ir plėtoti lanksčias ir 

gyvybingas kaimo, pakrančių ir miestų 

teritorijas. 

Bus ieškoma daugiadalykių ir tarpdalykių 

požiūrių, kurių laikantis būtų 

naudojamasi visos vertės grandinės 

dalyvių praktinėmis žiniomis ir patirtimi, 

kad būtų sukurta žinių bazė ir sprendimai, 

siekiant: apsaugoti, tvariai valdyti ir 

naudoti sausumos ir vandens gamtos 

išteklius, sustiprinti sausumos ir vandens 

sistemų, kaip anglies dioksido absorbento, 

pasižyminčio uždaromis maisto medžiagų 

ciklo sistemomis ir veikiančiomis 

hidrologinėmis sistemomis, vaidmenį; 

užtikrinti aprūpinimą maistu ir mitybos 

saugumą, pakankamą Sąjungos 

poreikiams patenkinti, vengiant atliekų ir 

produkcijos pertekliaus, teikiant saugų, 

sveiką ir maistingą maistą; pagreitinti 

maisto ir ūkio sektorių sistemų perėjimą 

prie agroekologinių metodų, siekiant 

užtikrinti naudą įprastam ir ekologiniam 
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žemės ūkiui; remti pajamų įvairinimą 

kaimo vietovėse; pagreitinti perėjimą nuo 

iškastinio kuro linijinės ekonomikos prie 

tausiai išteklius naudojančios, atsparios, 

nulinio išmetamo ŠESD kiekio žiedinės 

ekonomikos ir remti tvarios 

bioekonomikos ir mėlynosios ekonomikos 

vystymąsi; ir plėtoti lanksčias ir 

gyvybingas kaimo, pakrančių ir miestų 

teritorijas. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.1 papunkčio 4 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jie padės išlaikyti ir stiprinti biologinę 

įvairovę, užtikrinti ilgalaikį ekosisteminių 

paslaugų teikimą, prisitaikymą prie klimato 

kaitos ir anglies dioksido sekvestraciją 

(tiek sausumoje, tiek jūroje). Jie padės 

sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(ŠESD) ir kitas emisijas, atliekas ir 

pirminės gamybos (sausumos ir vandens), 

perdirbimo, vartojimo ir kitos žmonių 

veiklos sukeliamą taršą. Jie paskatins 

investicijas, palaikys perėjimą prie žiedinės 

ekonomikos, bioekonomikos ir mėlynosios 

ekonomikos, kartu apsaugant aplinkos 

būklę ir vientisumą. 

Jie padės išlaikyti ir stiprinti laukinių ir 

auginamų augalų ir gyvūnų biologinę 

įvairovę, užtikrinti ilgalaikį ekosisteminių 

paslaugų teikimą, klimato kaitos 

švelninimą ir prisitaikymą prie jos ir 

anglies dioksido saugojimą (tiek 

sausumoje, tiek vandenyje). Jie padės 

sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(ŠESD) ir kitas emisijas, atliekas ir 

pirminės gamybos (sausumos ir vandens), 

perdirbimo, vartojimo ir kitos žmonių 

veiklos sukeliamą taršą. Jie paskatins 

investicijas, palaikys perėjimą prie žiedinės 

ekonomikos, agroekologijos, tvarios 

bioekonomikos ir mėlynosios ekonomikos, 

kartu apsaugant aplinkos būklę ir 

vientisumą. 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.1 papunkčio 5 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jie taip pat skatins aktyvius mokslinius 

tyrimus ir inovacijas, įskaitant daugiašalį 

metodą, ir kurti žinių ir inovacijų sistemas 

vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos 

Jie taip pat skatins aktyvius mokslinius 

tyrimus ir inovacijas, įskaitant daugiašalį 

metodą, taip pat ir pilietinės visuomenės 

organizacijas, ir kurti žinių ir inovacijų 
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lygmeniu. Skatinant naujus valdysenos, 

gamybos ir vartojimo modelius, bus itin 

svarbios socialinės inovacijos, įtraukiant 

piliečius ir kuriant pasitikėjimą 

inovacijomis. 

sistemas vietos, regionų, nacionaliniu ir 

Europos lygmeniu. Visų žemės ūkio ir 

maisto produktų tiekimo grandinės 

subjektų įtraukimas į bendrą žinių kūrimą 

ir dalijimąsi jomis atlieka pagrindinį 

vaidmenį agroekologinių inovacijų 

kūrimo ir įgyvendinimo procese, siekiant 

atremti maisto sistemoms kylančius 

iššūkius, įskaitant prisitaikymą prie 

klimato kaitos. Skatinant naujus 

valdysenos, gamybos ir vartojimo 

modelius, bus itin svarbios socialinės 

inovacijos, įtraukiant piliečius. 

 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.1 papunkčio 6 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kadangi šie uždaviniai yra sudėtingi, 

tarpusavyje susiję ir globalūs, veiksmai bus 

vykdomi taikant sisteminį požiūrį, 

bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 

ir tarptautiniais partneriais, pasitelkiant 

kitus finansavimo šaltinius ir kitas politikos 

iniciatyvas. Įskaitant naudotojo valdomų 

didelių aplinkosauginių duomenų šaltinių, 

pvz., „Copernicus“, EGNOS / „Galileo“, 

INSPIRE, EOSC, GEOSS, CEOS, 

EMODnet, panaudojimą. 

Kadangi šie uždaviniai yra sudėtingi, 

tarpusavyje susiję ir globalūs, veiksmai bus 

vykdomi taikant sisteminį požiūrį, 

bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 

ir tarptautiniais partneriais, įskaitant mažas 

ir vidutines pajamas gaunančias šalis, 

pasitelkiant kitus finansavimo šaltinius ir 

kitas politikos iniciatyvas. Įskaitant 

naudotojo valdomų didelių aplinkosauginių 

duomenų šaltinių, pvz., „Copernicus“, 

EGNOS / „Galileo“, INSPIRE, EOSC, 

GEOSS, CEOS, EMODnet, panaudojimą. 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.3 punkto 2 pastraipos 3 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– veiklos poveikis klimatui ir aplinkai 

pirminiame sektoriuje; žemės ūkio ir 

miškininkystės, kaip anglies dioksido 

absorbento ir šiltnamio efektą sukeliančių 

– veiklos poveikis klimatui ir aplinkai 

pirminiame sektoriuje ir visoje vertės 

grandinėje; žemės ūkio ir miškininkystės, 

kaip anglies dioksido absorbento ir 
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dujų išmetimo mažinimo priemonės, 

įskaitant teršalų kiekį, potencialas; 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 

mažinimo priemonės, įskaitant teršalų 

kiekį, potencialas; 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.3 punkto 2 pastraipos 6 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– ekosisteminių paslaugų naudojimas 

ir teikimas žemės ūkio ir miškininkystės 

sistemose, taikant ekologinius metodus ir 

išbandant gamtosaugos sprendimus nuo 

ūkio iki kraštovaizdžio lygio, siekiant 

ekologiško žemės ūkio; 

– ekosistemos paslaugų naudojimas ir 

teikimas žemės ūkio ir miškininkystės 

sistemose, taikant ekologinius metodus ir 

išbandant gamtosaugos sprendimus nuo 

ūkio iki kraštovaizdžio lygio, siekiant 

ekologiško žemės ūkio ir sprendžiant 

uždavinius, susijusius su klimato kaita, 

biologinės įvairovės nykimu, ekosistemų 

būklės blogėjimu, žemės ūkio tarša ir 

piliečių sveikata bei gerove; išnagrinėti 

įvairias rūšis apimančius, didelės 

biologinės įvairovės metodus, kad būtų 

užtikrintas gamybos sistemų atsparumas 

ir stabilumas; 

Pagrindimas 

Su gamta susiję sisteminiai metodai žemės ūkyje grindžiami bandomaisiais projektais ir 

(arba) parengiamaisiais veiksmais, susijusiais su gamta grindžiamais sprendimais, skirtais 

kaimo vietovėms. 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.3 punkto 2 pastraipos 11 a įtrauka 

(nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – perėjimas prie integruotų ir 

diversifikuotų maisto ir ūkininkavimo 

sistemų ir agronominės praktikos, 

įskaitant agroekologijos metodų 

naudojimą siekiant suteikti naudos tiek 

tradiciniam, tiek ekologiniam žemės 
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ūkiui; 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.5 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– Subalansuotos ir sveikos mitybos, 

skirtos žmonių gerovei jų gyvenimo 

laikotarpiu; 

– Subalansuotos ir sveikos mitybos, 

skirtos žmonių gerovei jų gyvenimo 

laikotarpiu, užtikrinant, kad maisto 

gamybos ir perdirbimo sistemos būtų 

kuriamos atsižvelgiant į mitybos 

poreikius; 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.5 punkto 2 pastraipos 7 a įtrauka 

(nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – Pasaulio mastu spręsti keturis 

pagrindinius tvarumo, gamybos, mitybos 

ir ekonomikos augimo uždavinius, 

pasitelkiant specialią Žemės ūkio maisto 

produktų technologinės plėtros 

infrastruktūrą. Būsima ekonomika 

grindžiama ne fiziniais praeities ištekliais, 

o duomenų srautais, žiniomis ir 

bendradarbiavimu. Žemės ūkio maisto 

produktų technologinės plėtros 

infrastruktūros tikslas yra: 

 – sudaryti sąlygas Sąjungai ir mažiau 

išsivysčiusioms šalims kurti bendrą ateitį, 

grindžiamą tvariu vystymusi; 

 – palengvinti bendradarbiavimą, susiejant 

žinias, gebėjimus ir infrastruktūrą, kad 

būtų palaikomi abiejų šalių veiksmai; 

 – patenkinti regioninius ir vietos poreikius 

taip, kad būtų galima dalytis 

pagrindinėmis žiniomis visame Europos 

Žemės ūkio maisto produktų 

technologinės plėtros infrastruktūroje 
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dalyvaujančių institutų tinkle; 

 – pagal programos „Europos horizontas“ 

taisykles plėtoti sąveiką su ES 

kaimynystės, plėtros ir tarptautinio 

bendradarbiavimo priemonėmis (2021–

2027 m.). 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.6 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– Tvarios biomasės tiekimo ir 

gamybos sistemos, daugiausia dėmesio 

skiriant labai vertingoms taikomosioms ir 

naudojamoms medžiagoms, socialiniam ir 

aplinkos tvarumui, klimato ir biologinės 

įvairovės mažinimo siektinoms reikšmėms 

bei bendro išteklių naudojimo efektyvumui 

pasiekti; 

– Tvarios ir teisingos biomasės 

tiekimo ir gamybos sistemos, daugiausia 

dėmesio skiriant labai vertingoms 

taikomosioms ir naudojamoms 

medžiagoms, socialiniam ir aplinkos 

tvarumui, poveikiui klimatui ir biologinės 

įvairovės nykimui, įskaitant trečiąsias 

šalis, ypač besivystančias šalis, ir bendram 
išteklių naudojimo efektyvumui. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.6 punkto 2 pastraipos 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– gyvosios gamtos mokslai ir jų 

suartėjimas su skaitmeninėmis 

technologijomis biologinių išteklių 

paieškoms, supratimui ir tvariam 

naudojimui pasiekti; 

– gyvosios gamtos mokslai ir jų 

suartėjimas su skaitmeninėmis 

technologijomis biologinių išteklių 

paieškoms, supratimui ir tvariam ir 

sąžiningam naudojimui pasiekti, užkertant 

kelią biologiniam piratavimui ir laikantis 

Nagojos protokolo; 

 

 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 punkto 2 pastraipos 1 punkto 5 
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įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– naujų sveikatos problemų ir 

grėsmių sveikatai tyrimai. 

– naujų sveikatos problemų, didelio 

masto užkrečiamųjų ligų epidemijų ir 

grėsmių sveikatai tyrimai, ypatingą dėmesį 

skiriant atsparumo antimikrobinėms 

medžiagoms keliamai grėsmei. 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II veiklos srities 6 punkto 6.2.2 papunkčio 2 punkto 6 a įtrauka (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – parama išorės politikai konfliktų 

prevencijos, taikos kūrimo ir 

tarpininkavimo, įskaitant ankstyvąjį 

perspėjimą, srityse; 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo III veiklos srities 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atvirosios inovacijos yra esminė ES 

paradigma, kuria siekiama toliau gerinti 

savo piliečių gerovę ir spręsti ateities 

uždavinius. Jas įgyvendinant reikalingas 

sisteminis, visapusis ir daugialypis 

požiūris. Europos ekonominė pažanga, 

socialinė gerovė ir gyvenimo kokybė 

remiasi jos gebėjimu skatinti našumą ir 

augimą, o tai labai priklauso nuo jos 

gebėjimo diegti inovacijas. Inovacijos taip 

pat yra svarbios sprendžiant pagrindines 

ES problemas. 

Atvirosios inovacijos yra esminė ES 

paradigma, kuria siekiama toliau gerinti jos 

piliečių gerovę ir spręsti ateities 

uždavinius. Jas įgyvendinant reikalingas 

sisteminis, visapusis ir daugialypis 

požiūris. Europos ekonominė pažanga, 

socialinė gerovė ir gyvenimo kokybė 

remiasi jos gebėjimu skatinti našumą ir 

tvarų augimą, o tai labai priklauso nuo jos 

gebėjimo diegti inovacijas. Inovacijos taip 

pat yra svarbios sprendžiant pagrindines 

ES problemas. 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl sprendimo 
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I priedo III veiklos srities 7 pastraipos 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– tobulinti mokslo transformaciją į 

inovacijas, siekiant pagreitinti idėjų, 

technologijų ir talentų perdavimą iš 

mokslinių tyrimų bazės į startuolius ir 

pramonės įmones; 

– tobulinti mokslo transformaciją į 

inovacijas, siekiant pagreitinti idėjų, 

technologijų ir talentų perdavimą iš 

mokslinių tyrimų bazės į viešąjį sektorių, 

pilietinės visuomenės organizacijas, 

startuolius ir pramonės įmones; 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo III veiklos srities 7 pastraipos 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– pagreitinti pramonės pertvarkymą: 

Europos pramonė atsilieka, įtraukdama ir 

plėsdama naujas technologijas: 77 proc. 

naujų ir didelių MTTP įmonių yra JAV ar 

Azijoje, o tik 16 proc. yra įsikūrusios 

Europoje; 

– užtikrinti tvarų pramonės 

pertvarkymą: Europos pramonė atsilieka, 

įtraukdama ir plėsdama naujas 

technologijas: 77 proc. naujų ir didelių 

MTTP įmonių yra JAV ar Azijoje, o tik 

16 proc. yra įsikūrusios Europoje; 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo III veiklos srities 2 punkto 2.2 papunkčio 1 pastraipos 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– aptars inovacijoms palankią 

reglamentavimo plėtrą nuolat taikant 

inovacijų principą ir kuriant novatoriškus 

viešųjų pirkimų metodus, įskaitant 

inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų 

skatinimo ir tobulinimo priemonę, kuri 

palaikytų inovacijas. Viešojo sektoriaus 

inovacijų stebėjimo tarnyba taip pat toliau 

rems vyriausybės vidaus inovacijų 

pastangas, panaudodama atnaujintą 

politikos paramos priemonę; 

– aptars inovacijoms palankią 

reglamentavimo plėtrą laikantis atsargumo 

principo ir kuriant novatoriškus viešųjų 

pirkimų metodus, įskaitant inovacinių 

sprendimų viešųjų pirkimų skatinimo ir 

tobulinimo priemonę, kuri palaikytų 

inovacijas. Viešojo sektoriaus inovacijų 

stebėjimo tarnyba taip pat toliau rems 

vyriausybės vidaus inovacijų pastangas, 

panaudodama atnaujintą politikos paramos 

priemonę; 
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Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo dalies „Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“ 3 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Europoje vis dar stebimas didėjantis 

skirtumas tarp novatoriškų ir inovacijų 

srityje atsiliekančių regionų. Jei Europa, 

kaip visuma, nori pasinaudoti viso žemyno 

kompetencija, padidinti viešųjų ir privačių 

investicijų vertę bei jų poveikį našumui, 

ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui 

ir gerovei, būtini pokyčiai.  

Europoje vis dar stebimas didėjantis 

skirtumas tarp novatoriškų ir inovacijų 

srityje atsiliekančių regionų. Jei Europa, 

kaip visuma, nori pasinaudoti viso žemyno 

kompetencija, padidinti viešųjų ir privačių 

investicijų vertę bei jų poveikį našumui, 

ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui 

ir gerovei, būtini pokyčiai. Visuomenės 

dalyvavimas yra plačiai pripažįstamas 

pagrindinis atsakingų mokslinių tyrimų ir 

inovacijų veiksnys, kuris yra būtinas 

poveikiui visuomenei užtikrinti. Piliečiai 

ir pilietinės visuomenės subjektai (pvz., 

NVO, kaip antai aplinkos ir sveikatos 

priežiūros srities NVO) yra dvi skirtingos 

tikslinės visuomenės dalyvavimo 

mokslinių tyrimų ir inovacijų procesuose 

pagal atsakingai vykdomų mokslinių 

tyrimų ir inovacijų viziją grupės.  

Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 

laikomi tolimais ir elitiniais, neturinčiais 

aiškios naudos piliečiams, tad taip 

ugdomas požiūrius, trukdantis kurti ir 

panaudoti inovatyvius sprendimus, ir 

skeptiškas požiūris į įrodymais grindžiamą 

viešąją politiką. Siekiant pokyčių, reikia 

tiek geresnių ryšių tarp mokslininkų, 

piliečių ir politikos formuotojų, tiek 

tvirtesnių metodų, susijusių su pačių 

mokslinių duomenų sutelkimu. 

Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 

laikomi tolimais ir elitiniais, neturinčiais 

aiškios naudos piliečiams, tad taip 

ugdomas požiūrius, trukdantis kurti ir 

panaudoti inovatyvius sprendimus, ir 

skeptiškas požiūris į įrodymais grindžiamą 

viešąją politiką. Siekiant pokyčių, reikia 

kurti ir išmėginti sprendimus, kuriuos 

taikant visuomenė galėtų geriau dalyvauti 

procesuose, visų pirma šalinant dalyvauti 

trukdančias kliūtis, ir gerinti mokslininkų, 

piliečių ir politikos formuotojų ryšius bei 

ieškoti tvirtesnių metodus, susijusių su 

pačių mokslinių duomenų sutelkimu. 
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