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TRUMPAS PAGRINDIMAS

„Europos horizontas“ bus Europos Sąjungos 9-oji bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa ir bus vykdoma laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 m. Europos Komisija numato, kad 
programai „Europos horizontas“ bus skiriama 97,6 mlrd. EUR suma, kuri yra didesnė nei 
programai „Horizontas 2020“ skirta maždaug 80 mlrd. EUR suma. Remiantis praeities sėkme 
ir iš ankstesnių programų įgyta patirtimi, programa „Europos horizontas“ siekiama stiprinti 
mokslo ir technologijų pagrindus Sąjungoje, skatinti jos konkurencingumą ir paversti Europą 
pajėgia vadovauti kovojant su 21-ojo amžiaus sunkumais, pradedant sveikatos iki visuotinio 
atšilimo, nuo skaitmeninimo iki žiedinės ekonomikos. 

Pranešėjas sutinka, kad tam, kad programa „Europos horizontas“ būtų sėkminga, reikalingas 
subalansuotas tęstinumo ir inovacijų derinys ir kad dabartinės programos raida bus 
naudingesnė nei jos „revoliucija“. 

Tęstinumu bus užtikrinamas nuspėjamumas ir paprastumas mokslininkų bendruomenei ir 
įmonėms, siekiančioms bendradarbiauti įgyvendinant programą „Europos horizontas“. 
Tęstinumu taip pat bus stiprinamas prekių ženklas „Horizontas“, sudaromos palankesnės 
sąlygos skleisti informaciją apie programą ir ilgainiui analizuojami programos veiklos 
rezultatai. Pranešėjas ypač palankiai vertina trijų ramsčių struktūros ir jų sėkmingų 
komponentų tęstinumą. Be to, pranešėjas palankiai vertina tai, kad bus ir toliau teikiamos 
dotacijos, kaip pagrindinis programos „Europos horizontas“ finansavimo modelis. 

Tačiau naująja programa „Horizontas“ tiksliai nurodomi tam tikri trūkumai. Pavyzdžiui, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ sėkmingai prisidėta prie pažangių mokslinių 
tyrimų, kaip matyti iš nuorodų į programos „Horizontas“ finansuojamų leidinių aukštos 
kokybės mokslinę literatūrą, tačiau ES ekosistema vis dar nepakankamai palanki proveržio 
inovacijoms. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad keletas naujojoje programoje „Horizontas“ 
numatytų naujovių sustiprins programą. Pradėta taikyti misijų koncepcija suteikia daugiausiai 
sėkmės užtikrinimo galimybių. Keliomis paprastomis gerai finansuojamomis misijomis, 
turinčiomis didelį visuomeninį poveikį, būtų prisidedama prie mokslinės ir verslo 
bendruomenių suvienijimo. Naujoji Europos inovacijų taryba taip pat gali paspartinti 
perspektyvių sumanymų sklaidą, sudaryti palankesnes sąlygas startuoliams ir sustiprinti 
akademinės bendruomenės ir verslo pasaulio ryšius. Mažinant biurokratiją, taikant atvirojo 
mokslo principą ir stiprinant sąveiką su kitomis ES programomis, galima pasiekti teigiamų 
pokyčių, spartinti inovacijas ir sukonkretinti rezultatus. 

Sėkmingas programos „Europos horizontas“ įgyvendinimas ypač svarbus Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui. Jis svarbus ne tik todėl, kad pirmauti 
inovacijų ir mokslinių tyrimų srityje yra geriausias būdas užtikrinti kokybiškas darbo vietas ir 
būsimą ES ekonomikos konkurencingumą, bet taip pat dėl to, kad programa „Europos 
horizontas“ yra pagrindinė priemonė neatidėliotinoms problemoms, kurioms savo veikloje 
daugiausia dėmesio skiria ENVI ir kurios kyla iš tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos padėjo 
suformuoti ES, pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimas, darnaus vystymosi tikslai ar PSO gairės, 
spręsti. 

Konkrečiai antrajam ramsčiui tenka didžioji programos „Europos horizontas“ finansavimo 
dalis. Trys veiksmų grupės iš penkių – a) sveikatos, d) klimato, energetikos ir judumo ir e) 
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maisto ir gamtinių išteklių – yra tiesiogiai susijusios su ENVI kompetencijos sritimis ir apima 
didžiausią antrosios veiklos srities finansavimo dalį. 

Remiantis naujausiais „Eurobarometro“ tyrimais, 70 proc. europiečių nori, kad Sąjunga imtųsi 
daugiau veiksmų sveikatos sektoriuje. Pranešėjas pabrėžia, kad mažėjantis sveikatos srities 
finansavimas neatitinka dabartinių mūsų piliečių lūkesčių, ypač dabartiniais populizmo ir 
euroskepticizmo laikais. Todėl, atsižvelgdamas į biudžeto paskirstymą sveikatos srityje, 
pranešėjas ragina išlaikyti bent tokį patį biudžetą kaip programos „Horizontas 2020“ –
atitinkamai 9,7 proc. viso biudžeto, o ne 8,18 proc., kaip siūloma be perskirstymų. Be to, 
pranešėjas mano, kad biudžetas tarp dviejų II-ojo ramsčio komponentų turėtų būti paskirstytas 
taip pat proporcingai kaip programoje „Horizontas 2020“, visų pirma 70 proc. turėtų būti 
skiriama sutelkiant dėmesį į visuomenės problemų sprendimą ir poveikį visai visuomenei, o 
30 proc. turėtų būti skiriama sutelkiant dėmesį į pramonės konkurencingumą.

Vėžys – viena pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria daug europiečių. Beveik kas 
trečias europietis per gyvenimą suserga vėžiu. Kasmet Europoje nuo vėžio miršta 1,3 milijonų 
žmonių ir tai sudaro 26 proc. visų mirties atvejų. Nepaisant medicinos mokslo pažangos, 
vėžio paplitimas didėja, o sveikatos priežiūros kokybė tarp skirtingų ES valstybių narių ir jose 
vis dar smarkiai skiriasi. Be to, vėžys tebėra pagrindinė sergančių vaikų mirties priežastis –
kasmet nuo vėžio Europoje miršta 6 000 jaunų žmonių. Naujoviški sprendimai pediatrinės 
onkologijos srityje yra labai svarbūs kitoms Europos kartoms, nes kasmet ES užregistruojama 
35 000 naujų atvejų, kai vėžiu suserga jauni žmonės. Kadangi šiuo metu moksliniai tyrimai ir 
inovacijos šioje srityje yra susiskaidę, o pakankamiems rezultatams pasiekti vien nacionalinių 
veiksmų nepakanka, pranešėjas siūlo pirmąją misiją srityje, susijusioje su dideliu vaikų 
mirštamumu ir ilgalaikiu sergamumu, būtent misiją „Vaikų vėžio panaikinimas iki 2030 m.“.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

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 

(5) pripažįstant, kad klimato kaita yra 
vienas iš didžiausių pasaulinių ir 
visuomenės iššūkių ir atsižvelgiant į 
klimato kaitos problemų sprendimo 
neatidėliotinumą ir Sąjungos 
įsipareigojimą įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, ši specialioji programa 
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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;

padės integruoti klimato srities veiksmus ir 
užtikrinti, kad klimato politikos tikslams 
pasiekti būtų skiriama 30 proc. ES išlaidų. 
Pagal šią specialiąją programą vykdomi 
veiksmai turėtų sudaryti 35 proc. viso 
programos finansinio paketo siekiant 
klimato tikslų. Atitinkami veiksmai bus 
nustatyti, konsultuojantis su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine 
visuomene, specialiosios programos 
rengimo ir įgyvendinimo metu ir jie bus iš 
naujo įvertinti atsižvelgiant į atitinkamus 
vertinimus ir peržiūros procesus;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) specialiosios programos veiksmais 
reikėtų proporcingomis priemonėmis, 
nedubliuojant ir neišstumiant privačiojo 
sektoriaus finansavimo, spręsti rinkos 
nepakankamumo ar nepakankamo
investavimo problemas. Jų Europos 
pridėtinė vertė turėtų būti aiški;

(6) specialiosios programos veiksmais 
reikėtų skatinti investicijas, nedubliuojant 
ir neišstumiant privačiojo sektoriaus 
finansavimo, visų pirma vykdant 
mokslinius tyrimus ir taikant inovacijas, 
spręsti visuomenės problemas, kurioms 
neskiriamas deramas dėmesys ir kurioms 
nepakanka investavimo, spręsti rinkos 
nepakankamumo problemas. Jų Europos 
pridėtinė vertė turėtų būti aiški;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) specialioji programa turėtų būti 
įgyvendinama vykdant skaidrų, 
dalyvaujamąjį ir strateginį daugiamečio 
planavimo procesą, užtikrinant 
subalansuotą suinteresuotųjų šalių (kaip 
antai mokslo bendruomenės, mokslinių 
tyrimų organizacijų, įstaigų, kurioms 
vietos, regiono, nacionaliniu arba 



PE625.445v02-00 6/53 AD\1165338LT.docx

LT

tarptautiniu lygmeniu pavesta teikti 
viešąsias paslaugas, pilietinės visuomenės 
organizacijų ir privačiojo sektoriaus, ypač 
MVĮ) dalyvavimą nustatant mokslinių 
tyrimų prioritetus ir tinkamas veiksmų 
kryptis bei specialiosios programos 
įgyvendinimo formą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į svarbų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų indėlį sprendžiant 
maisto, žemės ūkio, kaimo plėtros ir 
bioekonomikos sričių uždavinius ir siekiant 
pasinaudoti atitinkamomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų galimybėmis, 
užtikrinant glaudžią sinergiją su bendra 
žemės ūkio politika, pagal specialiąją 
programą vykdomai veiklai paremti 2021–
2027 m. laikotarpiu veiksmų grupei 
„Maistas ir gamtos ištekliai“ bus skirta 10 
mlrd. EUR;

(7) atsižvelgiant į svarbų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų indėlį sprendžiant 
maisto, žemės ūkio, kaimo plėtros ir 
bioekonomikos sričių uždavinius ir siekiant 
pasinaudoti atitinkamomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų galimybėmis, 
užtikrinant glaudžią sinergiją su bendra 
žemės ūkio politika, pagal specialiąją 
programą vykdomai veiklai paremti 2021–
2027 m. laikotarpiu veiksmų grupei 
„Tvarus maistas, aplinka ir gamtos 
ištekliai“ bus skirta 10 mlrd. EUR;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) mūsų ateitis glaudžiai susijusi su 
jūrų, vandenynų ir pakrančių ateitimi.
Jūros, vandenynai ir pakrantės atlieka 
daug įvairių ekosistemos funkcijų, teikia 
daug išteklių, daro įtaką klimatui ir 
suteikia daug ekonominių galimybių.
Sąvoką „mėlynoji ekonomika“ (visa 
ekonominė veikla, susijusi su 
vandenynais, jūromis, uostais ir 
pakrančių rajonais) Europos Komisija 
apibrėžė 2012 m. rugsėjo mėn. Komisijos 
komunikate „Mėlynasis augimas. Tvaraus 
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jūrų ir jūrininkystės sektoriaus augimo 
galimybės“. Programoje „Europos 
horizontas“ ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas su mėlynąja ekonomika 
susijusiai veiklai visose srityse, ypatingą 
dėmesį skiriant veiksmų grupėms 
„Maistas ir gamtos ištekliai“;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) specialiąja programa turėtų būti 
siekiama didinti suinteresuotųjų subjektų 
ir pilietinės visuomenės įsitraukimą į visą 
programą, be kita ko, į mokslinių tyrimų 
darbotvarkės sudarymą, įgyvendinimą ir 
komunikaciją;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stiprinti ir skleisti kompetenciją; a) stiprinti Europos mokslinę bazę ir
stiprinti bei skleisti kompetenciją;

Pakeitimas 8

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 rezultatų ir mokslinių tyrimų 
duomenų taikant konkrečias griežtas 
taisykles dėl leidžiančių nukrypti 
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nuostatų, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti 
asmens duomenis;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies h punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) padėti įgyvendinti Sąjungos 
politikos prioritetus;

h) padėti įgyvendinti Sąjungos 
politikos prioritetus, įskaitant darnaus 
vystymosi tikslų įvykdymą;

Pakeitimas 10

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, visų 
pirma darnaus vystymosi tikslų, sąsają;

Pakeitimas 11

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;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) spartinti perėjimą prie žaliosios, 
tvarios ir mažai anglies dioksido 
išskiriančios Europos ekonomikos;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) skatinti novatoriškų įmonių, visų pirma 
MVĮ, kūrimą ir jų veiklos plėtimą;

o) skatinti novatoriškų įmonių, visų pirma 
naujai įsteigtų įmonių ir MVĮ, kūrimą ir jų 
veiklos plėtimą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) I priedo II veiklos srities 5 skirsnyje 
aprašyta veiksmų grupė „Maistas ir gamtos 
ištekliai“;

e) I priedo II veiklos srities 5 skirsnyje 
aprašyta veiksmų grupė „Tvarus maistas, 
aplinka ir gamtos ištekliai“;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento ... Bendrosios 
programos / dalyvavimo taisyklių 
reglamento 9 straipsnio 1 dalį specialiosios 
programos įgyvendinimo 2021–2027 m. 

1. Pagal Reglamento ... Bendrosios 
programos / dalyvavimo taisyklių 
reglamento 9 straipsnio 1 dalį specialiosios 
programos įgyvendinimo 2021–2027 m. 
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finansinis paketas sudaro 
94 100 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

finansinis paketas sudaro 120 000 000 000 
EUR palyginamosiomis kainomis [135 
248 000 000 EUR dabartinėmis kainomis].

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienai misijai gali būti sukurta
misijos valdyba. Ją sudaro maždaug 15 
aukšto lygio asmenų, įskaitant atitinkamų
galutinių naudotojų atstovus. Misijos grupė 
pataria dėl:

1. Kiekvienai misijai Komisija, 
laikydamasi skaidraus ir atviro proceso, 
skiria misijos valdybą. Misijos valdybą
sudaro daugiausia 15 aukšto lygio 
ekspertų, atstovaujančių subalansuotiems 
sektoriams ir interesams, įskaitant 
atitinkamus galutinių naudotojų atstovus, 
ir atrinktų pagal Finansinio reglamento 
237 straipsnį. Valdyba savo veiklą vykdo 
vadovaudamasi savarankiškumo, 
skaidrumo ir atskaitomybės principais.
Kiekvienai misijai Europos Parlamentas 
paskiria po du valdybos narius.

Misijos grupė pataria dėl:

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbo programų turinio ir jų 
persvarstymo, kai to reikia misijos tikslams 
pasiekti, bendradarbiaujant su 
suinteresuotosiomis šalimis ir, prireikus,
su visuomene;

a) darbo programų turinio ir jų 
persvarstymo, kai to reikia misijos tikslams 
pasiekti, kuriant kartu ir
bendradarbiaujant su visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT valdyba turi pirmininką, kurį skiria 
Komisija po skaidrios atrankos procedūros. 
Pirmininkas yra su inovacijų pasauliu 
susijęs aukšto rango viešas asmuo.

EIT valdyba turi pirmininką, kurį skiria 
Komisija po skaidrios atrankos procedūros. 
Pirmininkas yra su mokslinių tyrimų ir 
inovacijų pasauliu susijęs aukšto rango
viešas asmuo.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininkas pirmininkauja EIT valdybai, 
rengia posėdžius, skiria nariams užduotis ir 
gali sukurti specialius pogrupius, visų 
pirma siekiant nustatyti atsirandančias EIT 
portfelio technologijų tendencijas. Jis 
viešina EIT, palaiko ryšius su Komisija ir 
atstovauja EIT inovacijų pasaulyje. Kad 
pirmininkas galėtų vykdyti savo pareigas, 
Komisija gali jam suteikti administracinę 
paramą.

Pirmininkas pirmininkauja EIT valdybai, 
rengia posėdžius, skiria nariams užduotis ir 
gali sukurti specialius pogrupius, visų 
pirma siekiant nustatyti atsirandančias EIT 
portfelio technologijų tendencijas. Jis 
viešina EIT, palaiko ryšius su Komisija ir 
atstovauja EIT mokslinių tyrimų ir 
inovacijų pasaulyje. Kad pirmininkas 
galėtų vykdyti savo pareigas, Komisija gali 
jam suteikti administracinę paramą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 110 straipsnyje 
nurodytas darbo programas. Jos 
parengiamos laikantis strateginio 
planavimo proceso, kaip aprašyta šio 
sprendimo I priede.

Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 110 straipsnyje 
nurodytas darbo programas. Jos 
parengiamos laikantis skaidraus, 
dalyvaujamojo ir strateginio daugiamečio
planavimo proceso, kaip aprašyta šio 
sprendimo I priede.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
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11 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo programos apima programos 
indėlio į su klimatu susijusius mokslinius 
tyrimus procentinės dalies įvertį.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais 
priima atskiras darbo programas, skirtas 
veiksmams pagal toliau išvardytus 
elementus, nustatytus šio sprendimo 3 
straipsnio 1 dalyje, įgyvendinti:

2. Komisija deleguotaisiais aktais 
priima atskiras darbo programas, skirtas 
veiksmams pagal toliau išvardytus 
elementus, nustatytus šio sprendimo 3 
straipsnio 1 dalyje, įgyvendinti:

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija apie kiekvienam veiksmui ir 
misijai skirtą sumą ir preliminarų 
įgyvendinimo tvarkaraštį;

a) informacija apie kiekvienam veiksmui, 
misijai ir Europos partnerystei skirtą sumą 
ir preliminarų įgyvendinimo tvarkaraštį;

Pakeitimas 24

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 

Strateginio planavimo procese bus 
užtikrinamas aktyvus ir subalansuotas
piliečių ir pilietinės visuomenės 
organizacijų įsitraukimas visais mokslinių 
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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.

tyrimų ir inovacijų etapais, visų pirma 
rengiant darbotvarkę, bendrai 
projektuojant ir kuriant žinias, 
veiksmingai skatinant lyčių lygybę, 
įskaitant lyčių aspekto integravimą į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį, taip 
pat bus užtikrinamas ir skatinamas 
aukščiausių etikos ir sąžiningumo standartų 
laikymasis. Todėl Komisija parengs gaires 
ir kriterijus, pagal kuriuos būtų galima 
tokiu būdu įtraukti piliečius ir galutinius 
naudotojus, kartu su jiems 
atstovaujančiomis pilietinės visuomenės 
organizacijomis, kad būtų skatinama 
bendrai kurti ir bendrai vykdyti Sąjungos 
finansuojamus projektus.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginio planavimo dokumente bus 
nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis 
siekiant įgyvendinti tikslą investuoti ne 
mažiau kaip 35 proc. bendro mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programos „Europos 
horizontas“ finansinio paketo į su klimato 
kaita susijusius mokslinius tyrimus ir 
inovacijas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

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 
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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.

metu bus atsižvelgta į ES politikos 
prioritetus, visų pirma į darnaus vystymosi 
tikslus. Taip pat bus atsižvelgta į 
prognozes, tyrimus, kitus mokslinius faktus 
ir svarbias esamas ES ir nacionalinio 
lygmens iniciatyvas.

Pakeitimas 27

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 
mokslinius tyrimus ir inovacijas užtikrins, 
kad visuomeninius 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, kai tai 
suderinama su darniu vystymusi.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 10 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai 
ir pramonės konkurencingumas“, kuri 
grindžiama patirtimi, įgyta įgyvendinant 

Pagal veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai 
ir pramonės konkurencingumas“, kuri 
grindžiama patirtimi, įgyta įgyvendinant 
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programą „Horizontas 2020“, socialiniai ir 
humanitariniai mokslai bus visapusiškai 
integruoti į visas veiksmų grupes, įskaitant 
specialią ir siauro profilio veiklą. 
Atitinkamai su jūrų ir jūrininkystės sričių 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
susijusi veikla bus įgyvendinta strategiškai 
ir kompleksiškai vadovaujantis ES 
integruota jūrų politika, bendra 
žuvininkystės politika ir tarptautiniais 
įsipareigojimais.

programą „Horizontas 2020“, socialiniai ir 
humanitariniai mokslai bus visapusiškai 
integruoti į visas veiksmų grupes, įskaitant 
specialią ir siauro profilio veiklą. Reikia 
pabrėžti, kad aplinka ir inovacijos yra 
susijusios, ypač atkreipiant dėmesį į 
gamtinius sprendimus, kuriais siūlomos 
tiek ekonomiškai, tiek ekologiškai 
pažangios išeitys siekiant spręsti tokias 
problemas kaip klimato kaita, žaliavų 
trūkumas, tarša ir atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms.

Atitinkamai su inovacijomis, moksliniais 
tyrimais ir plėtra jūrų ekosistemų, 
žuvininkystės išteklių ir jūrininkystės 
sektoriuje, su biologinės įvairovės 
išsaugojimo ir naudos žmogaus sveikatai 
ir ekonominei gerovei sąsajomis susijusi 
veikla įgyvendinama strategiškai ir 
kompleksiškai vadovaujantis ES integruota 
jūrų politika, bendra žuvininkystės politika 
ir tarptautiniais įsipareigojimais.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 10 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos, taip pat 
išmanaus verslo modelių, grindžiamų 
efektyviu išteklių naudojimu, pereinant 
prie žiedinės ekonomikos Sąjungoje, 
kūrimas, yra sudėtinė veiklos srities 
„Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 
konkurencingumas“ dalis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 14 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą „Europos horizontas“ bus Pagal programą „Europos horizontas“ bus 
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teikiama tikslinė parama atvirai prieigai 
prie mokslinių publikacijų, mokslo 
informacijos šaltinių ir kitų duomenų 
šaltinių. Sklaidos ir žinių skleidimo veikla 
taip pat bus remiama bendradarbiaujant su 
kitomis ES programomis, be kita ko, 
grupuojant rezultatus ir duomenis ir 
sudarant jų rinkinius pagal kalbas ir 
formatus tikslinėms auditorijoms ir 
piliečių, pramonės, viešojo administravimo 
institucijų, akademinės bendruomenės,
pilietinės visuomenės organizacijų ir 
politikos formuotojų tinklams. Tuo tikslu 
įgyvendinant programą „Europos 
horizontas“ gali būti naudojamasi 
pažangiomis technologijomis ir duomenų 
analizės priemonėmis.

teikiama tikslinė parama atvirai prieigai 
prie mokslinių publikacijų ir mokslinių 
tyrimų duomenų (taikant konkrečias 
griežtas taisykles dėl leidžiančių nukrypti 
nuostatų, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti 
asmens duomenis), mokslo informacijos 
šaltinių ir kitų duomenų šaltinių. Sklaidos 
ir žinių skleidimo veikla taip pat bus 
remiama bendradarbiaujant su kitomis ES 
programomis, be kita ko, grupuojant 
rezultatus ir duomenis ir sudarant jų 
rinkinius pagal kalbas ir formatus 
tikslinėms auditorijoms ir piliečių, 
pramonės, viešojo administravimo 
institucijų, akademinės bendruomenės, 
pilietinės visuomenės organizacijų ir 
politikos formuotojų tinklams. Tuo tikslu 
įgyvendinant programą „Europos 
horizontas“ gali būti naudojamasi 
pažangiomis technologijomis ir duomenų 
analizės priemonėmis.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 15 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkama parama bus teikiama 
mechanizmams, kurie apie programą 
informuoja potencialius pareiškėjus (pvz., 
nacionaliniai informacijos centrai).

Tinkama parama bus teikiama 
mechanizmams, kurie apie programą 
informuoja potencialius pareiškėjus ir 
piliečius, rengiant informavimo 
kampanijas ir kitas skatinimo iniciatyvas 
(pvz., nacionaliniai informacijos centrai).

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
pagrindiniai tvaraus augimo ir pramonės 
konkurencingumo veiksniai, todėl jie 
padeda rasti šiuolaikinių problemų 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
pagrindiniai tvaraus vystymosi, įskaitant 
augimo ir pramonės konkurencingumo,
veiksniai, todėl jie padeda rasti šiuolaikinių 
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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.

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 
tvaraus verslo galimybėmis, kurios 
naudingos visai visuomenei.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES gaus naudos panaudodama ir kurdama 
technologijas ir pramonės šakas, 
parodančias, kaip gali veikti ir vystytis
šiuolaikinė, pramoninė, tvari, įtrauki, atvira 
ir demokratinė visuomenė ir ekonomika. 
Bus skatinami ir palaikomi ryškėjantys 
ekonominiai, aplinkos ir socialiniai 
būsimos tvarios pramoninės ekonomikos 
pavyzdžiai bet kurioje šių sričių: sveikata ir 
gerovė visiems; atsparios, įtraukios ir 
saugios visuomenės; prieinama netarši 
energija ir susisiekimas; skaitmeninė 
ekonomika ir visuomenė; tarpdalykinė ir 
kūrybiška pramonė; kosmoso, jūrų ar 
sausumos sprendimai; sprendimai dėl 
maisto ir mitybos; tvarus gamtos išteklių 
naudojimas, klimato apsauga ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos, visais 
šiais veiksmais kuriant gerovę Europoje ir 
siūlant geresnės kokybės darbo vietas. 
Nepaprastai svarbus bus pramonės virsmas.

ES gaus naudos panaudodama ir kurdama 
technologijas ir pramonės šakas, 
parodančias, kaip šiuolaikinė, pramoninė, 
tvari, įtrauki, atvira ir demokratinė 
visuomenė ir ekonomika gali veikti ir 
vystytis tokiu būdu, kuriuo prisidedama 
prie darnaus vystymosi ir žmonių gerovės. 
Bus skatinami ir palaikomi ryškėjantys 
ekonominiai, aplinkos ir socialiniai 
būsimos tvarios pramoninės ekonomikos 
pavyzdžiai bet kurioje šių sričių: sveikata ir 
gerovė visiems; atsparios, įtraukios ir 
saugios visuomenės; prieinama netarši 
energija ir susisiekimas; skaitmeninė 
ekonomika ir visuomenė; tarpdalykinė ir 
kūrybiška pramonė; kosmoso, jūrų ar 
sausumos sprendimai; sprendimai dėl 
tvaraus maisto ir mitybos; tvarus gamtos 
išteklių naudojimas, klimato apsauga ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos, visais 
šiais veiksmais kuriant gerovę Europoje ir 
siūlant geresnės kokybės darbo vietas. 
Nepaprastai svarbus bus pramonės virsmas. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Moksliniai tyrimai sveikatos srityje 
suteikia žinių pagrindą, kad žmonės taptų 
sveikesni ir kad geriau būtų prižiūrimi 
pacientai. Moksliniai tyrimai sveikatos 
srityje yra unikalaus pobūdžio: jie yra 
artimai susiję ir jiems būdinga glaudi 
sąveika su veikla inovacijų, pacientų 
priežiūros ir gyventojų sveikatos srityse, 
be to, jie įgyvendinami daugiadalykėje 
aplinkoje, kurioje taikomos sudėtingos 
taisyklės. Mokslinių tyrimų sveikatos 
srityje visuomeninė vertė peržengia 
finansinės grąžos ribas ir yra pirmutinės 
svarbos klausimas Sąjungos piliečiams.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 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 
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 

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 
šalių ir jų viduje, neproporcingai darantys 
įtaką nepalankioje padėtyje ar 
pažeidžiamame gyvenimo etape 
atsidūrusiems asmenims; ankstesnis 
rizikos sveikatai aptikimas, supratimas ir
kontrolė, prevencija ir mažinimas
populiacijos lygmeniu sparčiai kintančioje 



AD\1165338LT.docx 19/53 PE625.445v02-00

LT

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.

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; taip pat didesnė Sąjungos ir 
kitų regionų tarpusavio priklausomybė 
kaip globalizacijos pasekmė, kuri skatina 
laikytis visuotinio požiūrio į sveikatą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo keturių pagrindinių lėtinių ligų 
(širdies ir kraujagyslių ligų, vėžio, 
kvėpavimo takų ligų ir diabeto) Sąjungoje 
kasmet miršta 550 000 darbingo amžiaus 
žmonių. Tai turi didelių socialinių ir 
ekonominių pasekmių. EBPO 
apskaičiavo, kad dėl 550 000 darbingo 
amžiaus žmonių mirčių Sąjungos 
ekonomika praranda 115 mlrd. eurų per 
metus. Tai sudaro 0,8 proc. Sąjungos 
BVP.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 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 

Šie sveikatos srities iššūkiai yra sudėtingi, 
tarpusavyje susiję ir pasaulinio pobūdžio, 
todėl jų imtis reikia bendradarbiaujant 
tarpdalykiniu, sektorių ir tarptautiniu mastu
ir vykdant mokslinius tyrimus. Mokslinių 
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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.

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, atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir piliečiais, 
siekiant didinti viešąjį finansavimą ir 
užtikrinti rezultatų panaudojimą klinikinėje 
praktikoje bei sveikatos priežiūros ir 
socialinės gerovės 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 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant padidinti viešai finansuojamų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvų 
viešąją grąžą, programos „Europos 
horizontas“ pareiškėjai tam tikrame 
paraiškos plano skirsnyje pateikia planą, 
kuriame išdėstoma, kaip bus užtikrinama 
galimybė susipažinti su projekto 
rezultatais.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Ateityje Sąjungos mokslinių tyrimų 
finansavimui ir toliau teks pagrindinis 
vaidmuo skatinant visuotinės svarbos 
mokslinius tyrimus siekiant paremti viešą 
sprendimų priėmimą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią veiksmų grupę numatyta veikla 
gali būti įgyvendinama Sąjungos 
partnerystės su pramone pagrindu.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši veikla tiesiogiai padės įgyvendinti toliau 
nurodytus darnaus vystymosi tikslus, visų 
pirma: 3-ąjį DVT – gera žmonių sveikatos 
būklė ir gerovė; 13-ąjį DVT – klimato 
politika.

Ši veikla tiesiogiai padės įgyvendinti toliau 
nurodytus darnaus vystymosi tikslus, visų 
pirma: 2-ąjį DVT – bado panaikinimas; 3-
ąjį DVT – gera žmonių sveikatos būklė ir 
gerovė; 13-ąjį DVT – klimato politika.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ii punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) Šių tikslų siekti padės aukšto lygio 
darbo grupė, t. y. sveikatos klausimų 
valdančioji taryba. Ji užtikrins į kitas 
„Uždavinių“ veiksmų grupes, pvz. 
„Skaitmeninimas“, ir susijusias veiklos 
sritis, pvz., EIT, EMTT ir strategines 
partnerystes, įtrauktų sveikatos mokslinių 
tyrimų programų koordinavimą ir 
sinergiją. Jai vadovaus mokslo srities 
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atstovai ir ji apims visas suinteresuotąsias 
šalis, aktyviai dalyvaujant visuomenei, 
piliečiams ir pacientams. Jai bus pavesta 
vadovauti / patarti rengiant darbo 
programą ir užduotis, susijusias su 
sveikata. Mokslinių tyrimų sveikatos 
srityje programų derinimas ir rengimas 
kartu su visuomene sustiprins visuomenės 
įtaką, be to, bus sumažintas atliekų kiekis.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažeidžiamą gyvenimo etapą (gimimą, 
kūdikystę, vaikystę, paauglystę, nėštumą, 
brandą ir vėlyvąjį suaugusiojo amžių) 
išgyvenantys asmenys, įskaitant neįgalius 
ir sužalojimus patyrusius asmenis, turi 
specialių sveikatos poreikių, kuriems reikia 
geresnio supratimo ir specialiai pritaikytų 
sprendimų. Tokiu būdu bus galima mažinti 
susijusius sveikatos skirtumus ir gerinti 
rezultatus sveikatos srityje užtikrinant 
aktyvumą ir sveikatą visą gyvenimą, ypač 
sveikai pradėjus gyvenimą ir sumažinus 
psichikos ir fizinių ligų atsiradimo riziką 
vėlesniame gyvenime.

Pažeidžiamą gyvenimo etapą (gimimą, 
kūdikystę, vaikystę, paauglystę, nėštumą, 
vėlyvąjį suaugusiojo amžių) išgyvenantys 
asmenys, įskaitant neįgalius ir sužalojimus 
patyrusius asmenis, turi specialių sveikatos 
poreikių, kuriems reikia geresnio supratimo 
ir specialiai pritaikytų sprendimų. Tokiu 
būdu bus galima mažinti susijusius 
sveikatos skirtumus ir gerinti rezultatus 
sveikatos srityje užtikrinant aktyvumą ir 
sveikatą visą gyvenimą, ypač sveikai 
pradėjus gyvenimą ir sumažinus psichikos 
ir fizinių ligų atsiradimo riziką vėlesniame 
gyvenime.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto 2 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gerai parengtos visuomenės sveikatos 
užtikrinimo priemonės, skirtos mažinti 
infekcijų naštą ir poveikį per visą 
gyvenimo ciklą;
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– motinos, tėvo, kūdikio ir vaiko 
sveikata bei tėvų vaidmuo;

– motinos, tėvo, kūdikio ir vaiko 
sveikata, taip pat vaiko ir motinos 
išgyvenimo užtikrinimas bei tėvų 
vaidmuo;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto 2 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– su dideliu mirtingumu ir ilgalaikiu 
sergamumu siejami sveikatos poreikiai ir 
pasekmės, ypač susijusios su vaikais;

– lyčių aspektas ir sveikata;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto 2 pastraipos 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepasitikėjimo skiepais sukeltos 
pasekmės sveikatai;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geriau supratus sveikatos ir rizikos 
veiksnius, kuriuos lemia socialinė, 
ekonominė ir fizinė aplinka žmonių 
kasdieniame gyvenime ir darbovietėje, 

Geriau supratus sveikatą stiprinančius 
veiksnius, sveikatą lemiančius veiksnius ir 
rizikos veiksnius, kuriuos lemia socialinė, 
ekonominė ir fizinė aplinka žmonių 
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įskaitant skaitmeninimo, klimato kaitos ir 
kitų aplinkos klausimų poveikį sveikatai, 
bus galima lengviau nustatyti ir mažinti 
sveikatai kylančią riziką ir grėsmes; 
mažinti mirčių ir ligų skaičių dėl cheminių 
medžiagų ir aplinkos taršos poveikio; remti 
aplinkai palankią, sveiką, atsparią ir tvarią 
gyvenimo ir darbo aplinką; skatinti sveiką 
gyvenimo būdą ir sveikus vartojimo 
įpročius; kurti teisingą, įtraukią ir patikimą 
visuomenę.

kasdieniame gyvenime ir darbovietėje, 
įskaitant skaitmeninimo, taršos, sparčios 
urbanizacijos, klimato kaitos ir kitų
nacionalinių ir tarpvalstybinių aplinkos 
klausimų poveikį sveikatai, bus galima 
sustiprinti ligų prevenciją, lengviau 
nustatyti ir mažinti sveikatai kylančią 
riziką ir grėsmes; mažinti mirčių ir ligų 
skaičių dėl cheminių medžiagų ir aplinkos 
taršos poveikio; remti aplinkai palankią, 
sveiką, atsparią ir tvarią gyvenimo ir darbo 
aplinką; skatinti sveiką gyvenseną, be kita 
ko, taikant tabako kontrolės priemones, ir 
sveikus vartojimo įpročius; kurti teisingą, 
įtraukią ir patikimą visuomenę.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 punkto 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 ir veiksmingos 
technologijos;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 punkto 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– aplinkos, profesiniai, socialiniai ir 
elgesio veiksniai, darantys poveikį žmonių 
fizinei ir psichikos sveikatai bei gerovei, 
taip pat jų tarpusavio ryšiams, ypatingą 
dėmesį skiriant pažeidžiamiems ir 
nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms;

– aplinkos, įskaitant apstatytą 
aplinką (projektavimas ir statyba), 
profesiniai, ekonominiai, politiniai, 
socialiniai ir elgesio veiksniai, darantys 
poveikį žmonių fizinei ir psichikos 
sveikatai bei gerovei, produktyvumui ir 
poilsiui, taip pat jų tarpusavio ryšiams, 
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ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems ir 
nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.3. Neužkrečiamosios ir retos ligos 1.2.3. Neužkrečiamosios ir retos ligos, 
įskaitant vėžį

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neužkrečiamosios ligos, įskaitant retas 
ligas, kelia didelių problemų sveikatai ir 
visuomenei, todėl reikia efektyvesnių jų 
prevencijos, gydymo ir išgydymo metodų, 
įskaitant poreikiams individualizuotosios 
medicinos metodus.

Neužkrečiamosios ligos, įskaitant retas 
ligas, kelia didelių problemų sveikatai ir 
visuomenei, todėl reikia efektyvesnių jų 
pirminės ir antrinės prevencijos, gydymo 
ir išgydymo metodų populiacijos 
lygmeniu, įskaitant teminių mokslinių 
tyrimų ir poreikiams individualizuotosios 
medicinos metodus.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 punkto 2 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Priemonės, įskaitant biobankus ir 
genominių duomenų kūrimą, kuriomis 
sudaromos sąlygos geriau suvokti 
pagrindinius ligų mechanizmus ir 
greičiau taikyti asmeniškai pritaikytus 
gydymo būdus;
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 punkto 2 pastraipos 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gydymas arba išgydymas, įskaitant 
farmakologinį ir nefarmakologinį gydymą;

– saugus, veiksmingas ir lengvai 
prieinamas gydymas arba išgydymas, 
įskaitant farmakologinį ir nefarmakologinį 
gydymą;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 punkto 2 pastraipos 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didelio nepatenkinto medicininių 
paslaugų poreikio sritys, kaip antai retos 
vėžio atmainos, įskaitant vaikų vėžio 
atmainas;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 punkto 2 pastraipos 7 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– infrastruktūra ir galimybės 
išnaudoti genominės medicinos pažangą 
ir paversti ją standartine klinikine 
praktika;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmenybė bus teikiama tų ligų sričių 
projektams, kurių veiksmingumo vien 
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nacionaliniais veiksmais ar planais 
negalima užtikrinti.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.4 punkto 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 
antimikrobinio atsparumo (AMR) 
problemos sprendimą vadovaujantis 
koncepcija „Viena sveikata“.

Apsaugoti žmones nuo infekcinių ligų ir 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai yra 
pagrindinis visuomenės sveikatos 
uždavinys, skatinantis efektyvesnį 
tarptautinį bendradarbiavimą Sąjungos ir 
pasaulio mastu. Veikla apims infekcinių 
ligų profilaktiką, įskaitant skiepijimą, 
pasirengimą joms, ankstyvąjį nustatymą, 
gydymą ir išgydymą, taip pat 
antimikrobinio atsparumo (AMR) 
problemos sprendimą vadovaujantis 
koncepcija „Viena sveikata“. Pasaulio 
sveikatos organizacija nustatė ligų, 
kurioms neskiriamas deramas dėmesys ir 
kurioms dėl ribotų komercinių paskatų 
neskiriamos privačiojo sektoriaus 
investicijos į mokslinius tyrimus ir 
technologijas, sąrašą. Siekiant spręsti 
tokių su skurdu susijusių ligų ir ligų, 
kurioms neskiriamas deramas dėmesys, 
problemą, reikia platesnio užmojo viešojo 
sektoriaus investicijų. 

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.4 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Infekcinių ligų, įskaitant gyvūnų 
žmonėms perduodamas ligas (zoonozę) 
arba ligas, perduodamas žmonėms iš kitų 
aplinkos dalių (vandens, dirvožemio, 
augalų, maisto produktų), atsiradimo ar 
pakartotino atsiradimo ir paplitimo 
veiksniai;

– infekcinių ligų, įskaitant gyvūnų 
ligų perdavimo žmonėms (zoonozės)
mechanizmus arba ligas, perduodamas 
žmonėms iš kitų aplinkos dalių (vandens, 
dirvožemio, augalų, maisto produktų), 
atsiradimo ar pakartotino atsiradimo ir 
paplitimo veiksniai ir empirinių 
profilaktinių priemonių, kurios sumažina 
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ligų perdavimą, įgyvendinimą;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.4 punkto 2 pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– naujų superbakterijas naikinančių 
antibiotikų kūrimas;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 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;

– infekcinių ligų, įskaitant 
sergamumą kitomis ligomis ir susijusias 
infekcijas, diagnostika, gydymas ir 
išgydymas;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.4 punkto 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 užkrečiamųjų ligų 
aspektai ir specifiniai iššūkiai mažas ir 
vidutines pajamas gaunančiose šalyse, kaip 
antai tropinės ligos, AIDS, tuberkuliozė ir 
maliarija. Su skurdu susijusių ir užleistų 
ligų problema turi būti sprendžiama 
taikant visapusišką požiūrį, pagrįstą 
partneryste su valstybėmis narėmis ir 
regionais, kuriuose šios ligos plinta.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.4 punkto 2 pastraipos 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamos, saugios ir veiksmingos 
vakcinos, skirtos infekcinių ligų 
prevencijai ir profilaktikai, įskaitant 
naujų vakcinų mokslinius tyrimus ir 
kūrimą, pažangias imunizacijos 
technologijas ir norminius mokslus;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sveikatos technologijos ir priemonės yra 
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.

Sveikatos technologijos ir priemonės yra 
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, prieinamas, 
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 priemones ir
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.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.5 punkto 2 pastraipos 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– taikymo moksliniai tyrimai, į kuriuos 
įtraukiami piliečiai ir galutiniai 
naudotojai (pvz., pacientai ir (arba) 
gydytojai praktikai).

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.6. Sveikatos priežiūros sistemos 1.2.6. Į asmenį orientuotos ir nešališkos 
sveikatos priežiūros sistemos

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.6 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2017 m. sveikatos priežiūros ir socialinio 
darbo sektoriuje dirbo 24 mln. žmonių. 
Pagrindinis prioritetas – užtikrinti 
sveikatos sistemų prieinamumą, ekonominį 
efektyvumą, atsparumą, tvarumą ir 
patikimumą, taip pat mažinti skirtumus, be 
kita ko, išnaudojant duomenimis pagrįstų ir 
skaitmeninių inovacijų potencialą siekiant 
geresnės sveikatos ir į žmogų orientuotos 
priežiūros ir remiantis atvirąja Europos 
duomenų infrastruktūra. Tai padės 
paskatinti sveikatos priežiūros ir slaugos 
srities skaitmeninę transformaciją.

2017 m. sveikatos priežiūros ir socialinio 
darbo sektoriuje dirbo 24 mln. žmonių. 
Pagrindinis prioritetas – užtikrinti 
sveikatos sistemų prieinamumą visiems, 
nepriklausomai nuo pajamų, ekonominį 
efektyvumą, atsparumą, tvarumą, saugumą
ir patikimumą, taip pat mažinti skirtumus, 
be kita ko, išnaudojant duomenimis 
pagrįstų ir skaitmeninių inovacijų 
potencialą siekiant geresnės sveikatos ir į 
žmogų orientuotos priežiūros ir remiantis 
atvirąja Europos duomenų infrastruktūra. 
Tai padės paskatinti sveikatos priežiūros ir 
slaugos srities skaitmeninę transformaciją.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.6 punkto 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sveikatos technologijų vertinimo 
tobulinimas;

– sveikatos technologijų vertinimo 
tobulinimas ir palengvinimas, ir 
veiksmingesnio sveikatos priežiūrai skirto 
biudžeto paskirstymo, grindžiamo 
sveikatos priežiūros rezultatais, rėmimas;

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.6 punkto 2 pastraipos 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vienodos galimybės gauti paslaugas ir 
siekti gydymo rezultatų;

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.6 punkto 2 pastraipos 5 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– specializuoti sveikatos priežiūros 
specialistų mokymai, mokymas ir 
techninės praktinės patirties tobulinimas, 
taip pat nauji darbo metodai diegiant 
naujoves e. sveikatos ir sveikatos 
priežiūros srityse; 

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.6 punkto 2 pastraipos 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– laiku atliekamas informacijos apie 
sveikatą tobulinimas ir duomenų apie 

– informacijos apie sveikatą 
savalaikiškumo ir kokybės tobulinimas, 
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sveikatą naudojimas, įskaitant elektronines 
ligos istorijas, skiriant tinkamą dėmesį 
saugumui, privatumui, suderinamumui, 
standartams, palyginamumui ir 
vientisumui;

taip pat veiksmingo duomenų apie sveikatą 
rinkimo infrastruktūros ir naudojimo 
tobulinimas, įskaitant elektronines ligos 
istorijas, skiriant tinkamą dėmesį 
saugumui, privatumui, suderinamumui, 
standartams, palyginamumui ir 
vientisumui;

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.6 punkto 2 pastraipos 8 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sprendimai, skirti piliečių ir 
pacientų įgalinimui, savistabai ir ryšiams 
su sveikatos priežiūros ir socialinių 
paslaugų specialistais, siekiant labiau 
integruotos priežiūros ir į naudotoją 
orientuoto požiūrio;

– sprendimai, skirti piliečių ir 
pacientų įgalinimui, be kita ko, gerinant 
rezultatų, apie kuriuos praneša pacientai, 
vertinimą, savistabai ir ryšiams su 
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų 
specialistais, siekiant labiau integruotos 
priežiūros ir į naudotoją orientuoto 
požiūrio;

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.6 punkto 2 pastraipos 9 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– duomenys, informacija, žinios ir 
geriausios patirties pavyzdžiai, gauti 
atlikus sveikatos sistemų tyrimus ES ir 
pasaulio mastu.

– duomenys, informacija, žinios ir 
geriausios patirties pavyzdžiai, gauti 
atlikus sveikatos sistemų, įskaitant gerovės 
sistemos aspektus, tyrimus Sąjungos ir 
pasaulio mastu.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.6 punkto 2 pastraipos 9 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– taikymo moksliniai tyrimai, į kuriuos 
įtraukiami piliečiai ir galutiniai 
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naudotojai (pvz., pacientai ir (arba) 
gydytojai praktikai).

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES remia unikalų ekonomikos augimo ir 
socialinės politikos derinimo būdą, kai 
pasiekiamas aukštas socialinės įtraukties 
lygis ir dalijamasi demokratijos, žmogaus 
teisių, lyčių lygybės ir turtingos įvairovės 
vertybėmis. Šis modelis nuolat kinta; ji 
taikant reikia reaguoti į iškylančius 
iššūkius, įskaitant globalizaciją ir 
technologinį pokytį. Europa taip pat turi 
spręsti uždavinius, susijusius su 
nuolatinėmis saugumo grėsmėmis. 
Teroristiniai išpuoliai ir radikalėjimas, 
kibernetinės atakos ir hibridinės grėsmės 
kelia didelį susirūpinimą dėl saugumo, 
visuomenės dėl to patiria spaudimą.

ES remia unikalų darnaus vystymosi ir 
socialinės politikos derinimo būdą, kai 
pasiekiamas aukštas socialinės įtraukties 
lygis ir dalijamasi demokratijos, žmogaus 
teisių, lyčių lygybės ir turtingos įvairovės 
vertybėmis. Šis modelis nuolat kinta; ji 
taikant reikia reaguoti į iškylančius 
iššūkius, įskaitant globalizaciją ir 
technologinį pokytį. Europa taip pat turi 
spręsti uždavinius, susijusius su 
nuolatinėmis saugumo grėsmėmis. 
Teroristiniai išpuoliai ir radikalėjimas, 
kibernetinės atakos ir hibridinės grėsmės 
kelia didelį susirūpinimą dėl saugumo, 
visuomenės dėl to patiria spaudimą.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos piliečius, valstybines institucijas ir 
ekonomiką reikia apsaugoti nuo nuolatinės 
organizuoto nusikalstamumo grėsmės, 
įskaitant neteisėtą prekybą šaunamaisiais 
ginklais, narkotikais ir žmonėmis. Taip pat 
labai svarbu stiprinti apsaugą ir saugumą 
užtikrinant geresnį sienų valdymą. 
Vykstant ekonomikos ir visuomenės 
skaitmeninimui, kibernetinių nusikaltimų 
skaičius didėja, o su jais susijusi rizika 
darosi vis įvairesnė. Europai reikia toliau 
stengti gerinti kibernetinį saugumą, 
skaitmeninių duomenų privatumą, asmens 
duomenų apsaugą ir kovoti su klaidingos ir 

Europos piliečius, valstybines institucijas ir 
ekonomiką reikia apsaugoti nuo nuolatinės 
organizuoto nusikalstamumo grėsmės, 
įskaitant neteisėtą prekybą šaunamaisiais 
ginklais, narkotikais ir žmonėmis. Taip pat 
labai svarbu stiprinti apsaugą ir saugumą 
užtikrinant geresnį sienų valdymą. 
Vykstant ekonomikos ir visuomenės 
skaitmeninimui, kibernetinių nusikaltimų 
skaičius didėja, o su jais susijusi rizika 
darosi vis įvairesnė. Europai reikia toliau 
stengtis gerinti kibernetinį saugumą, 
skaitmeninių duomenų privatumą, asmens 
duomenų apsaugą ir aktyviai kovoti su 
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kenksmingos informacijos skleidimu 
siekiant apsaugoti demokratijos ir 
ekonomikos stabilumą. Galiausiai reikia 
imtis tolesnių veiksmų, kad būtų apribotas 
ekstremalių oro sąlygų poveikis gyvybei ir 
pragyvenimo šaltiniams, kuris vis stiprėja 
dėl klimato kaitos, pvz., potvynių, audrų ar 
sausrų, dėl kurių kyla miško gaisrai, 
dirvožemio degradacijos ir kitų gaivalinių 
nelaimių, pvz., žemės drebėjimų. 
Gaivalinės ar žmogaus sukeltos nelaimės 
gali kelti grėsmę svarbioms visuomenės 
funkcijoms, pvz., sveikatos, energijos 
tiekimo ir valdymo.

klaidingos ir kenksmingos informacijos 
skleidimu siekiant apsaugoti demokratijos 
ir ekonomikos stabilumą. Galiausiai reikia 
imtis tolesnių veiksmų, kad būtų apribotas 
ekstremalių oro sąlygų poveikis gyvybei ir 
pragyvenimo šaltiniams, kuris vis stiprėja 
dėl klimato kaitos, pvz., potvynių, audrų ar 
sausrų, dėl kurių kyla miško gaisrai, 
dirvožemio degradacijos ir kitų gaivalinių
nelaimių, pvz., žemės drebėjimų. 
Gaivalinės ar žmogaus sukeltos nelaimės 
gali kelti grėsmę svarbioms visuomenės 
funkcijoms, pvz., sveikatos, energijos 
tiekimo ir valdymo.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.4 punkto 2 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pirminių sektorių (ypač žemės ūkio ir 
miškininkystės) pajėgumai užtikrinti 
atsparesnes ekosistemas ir tvarų žemės 
naudojimą, ypač kai tai susiję su potvynių 
ir atoslūgių prevencija vietos ir regiono 
mastu, įskaitant ir gamtinius sprendimus.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 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 ir vietos valdžios 
pajėgumai geriau valdyti ir mažinti 
nelaimių riziką, be kita ko, taikant 
gamtinius sprendimus, gerinant prevenciją, 
pasirengimą ir reagavimą į esamą ir naują 
riziką, taip pat pasitelkiant žemės 
naudojimą ir miestų planavimą;
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.4 punkto 2 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gebėjimas reaguoti į gaivalinių 
nelaimių sukeliamus infekcinių ligų 
protrūkius

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.5 punkto 2 pastraipos 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– novatoriški duomenų apie sveikatą 
ir (arba) realių duomenų saugaus 
naudojimo metodai (įskaitant pacientų 
registrus ir elektronines medicinines ligos 
istorijas, skiriant pakankamai dėmesio 
saugumui, privatumui, suderinamumui, 
standartams, palyginamumui ir 
vientisumui). 

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamyba yra pagrindinis ES užimtumo ir 
klestėjimo veiksnys, sukuriantis daugiau 
kaip tris ketvirtadalius ES eksporto 
pasaulio mastu ir daugiau kaip 100 mln. 
tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų. 
Pagrindinis ES gamybos iššūkis yra 
konkurencingo išsaugojimas pasaulio 
mastu, naudojant pažangesnius ir labiau 
pritaikytus didelės pridėtinės vertės 
produktus. Kūrybiniai ir kultūriniai 
ištekliai bus labai svarbūs kuriant pridėtinę 
vertę.

Gamyba yra pagrindinis ES užimtumo ir 
klestėjimo veiksnys, sukuriantis daugiau 
kaip tris ketvirtadalius ES eksporto 
pasaulio mastu ir daugiau kaip 100 mln. 
tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų. 
Pagrindinis ES gamybos iššūkis yra 
tapimas tvaresne ir konkurencingumo
išsaugojimas pasaulio mastu, naudojant 
pažangesnius ir labiau pritaikytus didelės 
pridėtinės vertės produktus, gaminamus 
suvartojant gerokai mažiau energijos, 
sumažinus anglies pėdsaką ir naudojant 
labiau energiją ir išteklius tausojančius 
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procesus. Kūrybiniai ir kultūriniai ištekliai 
bus labai svarbūs kuriant pridėtinę vertę.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.6 punkto 2 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bandomasis blokų grandinės 
technologijų panaudojimas konkrečiuose 
sektoriuose;

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.7 punkto 4 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Pramonės ir išteklių srautų 
simbiozė visų sektorių įrenginiuose ir 
miesto bendruomenėse; procesai ir 
medžiagos, skirtos ištekliams transportuoti, 
transformuoti, kartotinai panaudoti ir 
sandėliuoti, suderinant šalutinių produktų, 
atliekų ir CO2 valorizaciją;

– Pramonės ir išteklių srautų 
simbiozė visų sektorių įrenginiuose ir 
miesto bendruomenėse; procesai ir 
medžiagos, skirtos kuo labiau padidinti 
išteklių naudojimo efektyvumą pakopiniu 
metodu, naudojami ištekliams 
transportuoti, transformuoti, kartotinai 
panaudoti ir sandėliuoti, suderinant 
šalutinių produktų, atliekų ir CO2, kai jis 
aplinkai nekenkia ir yra naudingas 
klimatui, valorizaciją;

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.7 punkto 4 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– produktai, skirti didesniam 
gyvavimo ciklo našumui, patvarumui, 
lengvam remontui, išmontavimui ir 
perdirbimui užtikrinti;

– produktai, skirti didesniam 
gyvavimo ciklo našumui, patvarumui, 
lengvam remontui, išmontavimui ir 
perdirbimui užtikrinti, paremiant vietos 
išteklių išlikimą gerai prisitaikiusiose 
atspariose ekosistemose iš kurių yra kilusi 



AD\1165338LT.docx 37/53 PE625.445v02-00

LT

biomasė;

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.7 punkto 4 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Inovatyvūs metodai, taikomi tradiciniame 
žaliavų ūkyje, įskaitant tokios pačios 
rūšies žaliavų alternatyvas (pvz., lapuočių 
ir spygliuočių mediena) norint pasiekti 
kaip galima didesnės vietos išteklių, rūšių 
ir gerai prisitaikiusių ekosistemų vertės;

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.8 punkto 3 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pramoninė CO2 valorizacija; – veiksmingi pramoniniai CO2

surinkimo procesai, įskaitant CO2

valorizaciją, kai tai pagrįstai saugu 
aplinkos požiūriu ir teikia didelę naudą 
klimatui;

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.8 punkto 3 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepriklausomų energijos šaltinių 
elektrifikavimas ir naudojimas 
pramoniniuose įrenginiuose, taip pat 
energijos ir išteklių mainai tarp pramonės 
įrenginių (pvz., naudojant pramoninę 
simbiozę);

– švarios energijos šaltinių 
elektrifikavimas ir naudojimas 
pramoniniuose įrenginiuose, taip pat 
energijos ir išteklių mainai tarp pramonės 
įrenginių (pvz., naudojant pramoninę 
simbiozę);
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.8 punkto 3 pastraipos 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pramonės produktai, kurių gamybai 
per visą gyvavimo ciklą reikalingi 
gamybos procesai, generuojantys mažai 
anglies dioksido emisijų ar visai jų 
negeneruojantys.

– pramonės produktai, įskaitant 
statybų sektoriuje, kurių gamybai per visą 
gyvavimo ciklą reikalingi gamybos 
procesai, generuojantys mažai anglies 
dioksido emisijų ar visai jų 
negeneruojantys.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 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 
sektoriuje17. 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.

Norėdama atitikti Paryžiaus susitarimą, ES 
turės pereiti prie mažo anglies dioksido 
kiekio, efektyviai išteklius naudojančių, 
tvarių 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 sektoriuje17. 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.
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_________________ _________________

17 Kitų sektorių priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas aptartas kitose 
programos „Europos horizontas“ veiklos 
srities „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 
konkurencingumas“ dalyse.

17 Kitų sektorių priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas aptartas kitose 
programos „Europos horizontas“ veiklos 
srities „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 
konkurencingumas“ dalyse.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 10 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios veiksmų grupės veiksmai visų pirma 
prisideda prie Energetikos sąjungos tikslų, 
taip pat prie bendrosios skaitmeninės 
rinkos tikslų, darbo vietų kūrimo, 
ekonomikos augimo ir investicijų 
darbotvarkės, ES kaip pasaulinio masto 
dalyvės pozicijos stiprinimo, naujos ES 
pramonės politikos strategija, žiedinės 
ekonomikos, žaliavų iniciatyvos, saugumo 
sąjungos ir miestų darbotvarkės, taip pat 
prie ES bendrosios žemės ūkio politikos ir 
ES teisinių nuostatų dėl triukšmo ir oro 
taršos mažinimo.

Šios veiksmų grupės veiksmai visų pirma
prisideda prie Sąjungos įsipareigojimų 
pagal Paryžiaus susitarimą, Energetikos 
sąjungos tikslų, taip pat prie bendrosios 
skaitmeninės rinkos tikslų, darbo vietų 
kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų 
darbotvarkės, ES kaip pasaulinio masto 
dalyvės pozicijos stiprinimo, naujos ES 
pramonės politikos strategija, žiedinės 
ekonomikos, žaliavų iniciatyvos, saugumo 
sąjungos ir miestų darbotvarkės, taip pat 
prie ES bendrosios žemės ūkio politikos ir 
ES teisinių nuostatų dėl triukšmo ir oro 
taršos mažinimo.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 11 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia veikla bus tiesiogiai prisidedama 
įgyvendinant toliau nurodytus darnaus 
vystymosi tikslus, visų pirma: 7-ojo DVT –
prieinama ir švari energija; 9-ojo DVT –
pramonė, inovacijos ir infrastruktūra; 11-
ojo DVT – darnūs miestai ir 
bendruomenės; 13-ojo DVT – klimato 
politikos veiksmai.

Šia veikla bus tiesiogiai prisidedama 
įgyvendinant toliau nurodytus darnaus 
vystymosi tikslus, visų pirma: 3-ojo DVT –
gera žmonių sveikatos būklė ir gerovė; 7-
ojo DVT – prieinama ir švari energija; 9-
ojo DVT – pramonė, inovacijos ir 
infrastruktūra; 11-ojo DVT – darnūs 
miestai ir bendruomenės; 13-ojo DVT –
klimato politikos veiksmai.
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Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES siekia tapti pasaulio lydere prieinamų, 
saugių ir tvarių energetikos technologijų, 
kurios didina jos konkurencingumą 
pasaulinės vertės grandinėse ir pozicijas 
augančiose rinkose, srityje. Įvairios 
klimato, geografinės, aplinkosaugos ir 
socialinės bei ekonominės sąlygos ES, taip 
pat būtinybė užtikrinti energetiko saugumą 
ir prieigą prie žaliavų lemia plataus masto 
energetikos sprendimų, įskaitant ne 
techninio pobūdžio sprendimus, rinkinio 
poreikį. Kalbant apie atsinaujinančiosios 
energijos technologijas, išlaidos turi būti 
toliau mažinamos, našumas turi pagerėti, 
reikia tobulinti integraciją į energetikos 
sistemą ir sukurti pažangių technologijų. 
Kalbant apie iškastinį kurą, 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimas bus labai svarbus siekiant 
klimato tikslų.

ES siekia tapti pasaulio lydere prieinamų, 
saugių ir tvarių energetikos technologijų, 
kurios didina jos konkurencingumą 
pasaulinės vertės grandinėse ir pozicijas 
augančiose rinkose, srityje. Įvairios 
klimato, geografinės, aplinkosaugos ir 
socialinės bei ekonominės sąlygos ES, taip 
pat būtinybė užtikrinti energetiko saugumą 
ir prieigą prie žaliavų lemia plataus masto 
energetikos sprendimų, įskaitant ne 
techninio pobūdžio sprendimus, rinkinio 
poreikį. Kalbant apie atsinaujinančiosios 
energijos technologijas, išlaidos turi būti 
toliau mažinamos, našumas turi pagerėti, 
reikia tobulinti integraciją į energetikos 
sistemą ir sukurti pažangių technologijų. 
Kalbant apie iškastinį kurą, laipsniškas
iškastinio kuro naudojimo mažinimas bus 
labai svarbus siekiant klimato tikslų.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.3 punkto 2 pastraipos 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekologiškai švarūs sprendimo 
būdai, kurie gali užtikrinti aukšto lygio 
sistemos patikimumą, papildantys ir 
viršijantys atsinaujinančiosios energijos 
išteklius ir elektrifikacija pagrįstą 
saugojimą; 

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.4 punkto 4 pastraipos 5 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pastatų gyvavimo ciklo
projektavimas, statyba, eksploatacija ir 
išmontavimas, atsižvelgiant į žiediškumą ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, energijos ir 
išteklių naudojimo efektyvumą, atsparumą 
klimato kaitai ir perdirbimą;

– mažo anglies dioksido kiekio 
pastatų projektavimas, medžiagų 
naudojimas, statyba, eksploatacija ir 
išmontavimas, atsižvelgiant į žiediškumą ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, energijos ir 
išteklių naudojimo efektyvumą, atsparumą 
klimato kaitai, anglies pėdsaką ir 
perdirbimą;

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.7 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Visų transporto rūšių 
elektrifikavimas (pvz., baterijos, kuro
elementai, hibridizacija ir kt.), įskaitant 
naujas transporto priemonių / laivų / 
orlaivių galios pavarų, greito įkrovimo / 
degalų pildymo, energijos surinkimo 
technologijas ir patogias bei prieinamas 
sąsajas su įkrovimo infrastruktūra, 
užtikrinant sąveiką ir vientisą paslaugų 
teikimą; netaršioms ir mažataršėms 
transporto priemonėms skirtų 
konkurencingų, saugių, našių ir tvarių 
baterijų kūrimas ir diegimas;

– Visų transporto rūšių 
elektrifikavimas (pvz., baterijos, kuro 
elementai, hibridizacija ir kt.), įskaitant 
naujas transporto priemonių / laivų / 
orlaivių galios pavarų, greito įkrovimo / 
degalų pildymo, energijos surinkimo 
technologijas ir patogias bei prieinamas 
sąsajas su kuro papildymo ir įkrovimo 
infrastruktūra, užtikrinant sąveiką ir 
vientisą paslaugų teikimą; netaršioms ir 
mažataršėms transporto priemonėms skirtų 
konkurencingų, saugių, našių, perdirbamų
ir tvarių baterijų kūrimas ir diegimas;

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.9 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Technologijos, įskaitant skystą ir 
dujinį atsinaujinantįjį kurą ir su jomis 
susijusias vertės grandinės, skirtos 
kasdieniam sezoniniams energijos 
saugojimo poreikiams;

– Technologijos, įskaitant skystą ir 
dujinį mažo anglies dioksido kiekio ar 
atsinaujinantįjį kurą ir su jomis susijusias 
vertės grandinės, skirtos kasdieniams
sezoniniams energijos saugojimo 
poreikiams;
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Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.9 punkto 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mažai anglies dioksido emisijų 
generuojantis vandenilis, įskaitant kuro 
elementus, ir ES vertės grandinė nuo 
projektavimo iki galutinio vartojimo 
įvairiose srityse.

– švaraus vandenilio ir kuro 
elementų technologija, ir ES vertės 
grandinė nuo projektavimo iki galutinio 
vartojimo įvairiose srityse.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. VEIKSMŲ GRUPĖ „MAISTAS IR 
GAMTOS IŠTEKLIAI“

5. VEIKSMŲ GRUPĖ „TVARUS 
MAISTAS, APLINKA IR GAMTOS 
IŠTEKLIAI“

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.1 papunkčio 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia veikla bus tiesiogiai prisidedama 
įgyvendinant toliau nurodytus darnaus 
vystymosi tikslus, visų pirma: 2-ojo DVT –
sumažinti badą; 6-ojo DVT – švarus 
vanduo ir higiena; 11-ojo DVT – darnūs 
miestai ir bendruomenės; 12-ojo DVT –
atsakingas vartojimas ir gamyba; 13-ojo 
DVT – klimato politikos veiksmai; 14-ojo 
DVT – gyvybė vandenyse; 15-ojo DVT –
gyvybė žemėje.

Šia veikla bus tiesiogiai prisidedama 
įgyvendinant toliau nurodytus darnaus 
vystymosi tikslus, visų pirma: 2-ojo DVT –
sumažinti badą; 3-ojo DVT – gera žmonių 
sveikatos būklė ir gerovė, 6-ojo DVT –
švarus vanduo ir higiena; 11-ojo DVT –
darnūs miestai ir bendruomenės; 12-ojo 
DVT – atsakingas vartojimas ir gamyba; 
13-ojo DVT – klimato politikos veiksmai; 
14-ojo DVT – gyvybė vandenyse; 15-ojo 
DVT – gyvybė žemėje.
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Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.2 punkto 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tendencijų ir integruotų biologinės 
įvairovės scenarijų, ekosisteminių paslaugų 
ir geros gyvenimo kokybės įvairiuose 
lygmenyse ir įvairiais laikotarpiais 
modeliavimas; galimas biotopų ir 
ekosistemų, kaip anglies dioksido 
absorbento, indėlis įvairiose klimato kaitos 
scenarijuose;

– tendencijų ir integruotų biologinės 
įvairovės scenarijų, ekosisteminių paslaugų 
ir geros gyvenimo kokybės įvairiuose 
lygmenyse ir įvairiais laikotarpiais 
modeliavimas; galimas biotopų ir 
ekosistemų, kaip anglies dioksido 
absorbento, indėlis įvairiose klimato kaitos 
scenarijuose; junginių naudojimo ir 
padidėjusio apdulkintojų mirtingumo 
ryšis;

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.3 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Žemės ūkio ir miškininkystės 
tvarios ir atsparios gamybos metodai, 
technologijos ir priemonės;

– Žemės ūkio ir miškininkystės 
tvarios ir atsparios gamybos metodai, bei 
kaip galima efektyvesnio vandens išteklių 
panaudojimo technologijos ir novatoriškos
priemonės;

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.3 punkto 2 pastraipos 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– augalų kenkėjai ir ligos bei gyvūnų 
sveikata ir gerovė; ginčytinų pesticidų, 
antibiotikų ir kitų medžiagų alternatyvos;

– augalų kenkėjai ir ligos bei gyvūnų
sveikata ir gerovė; ginčytinų pesticidų, 
antibiotikų ir kitų medžiagų alternatyvos; 
mažos rizikos necheminių pesticidų, kaip 
būdo remti kenksmingųjų organizmų 
kontrolę naudojant mažai pesticidų, 
moksliniai tyrimai;
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Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.3 punkto 2 pastraipos 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atvirųjų duomenų sistemos, kuriomis 
skatinamas augalų, patogenų ir aplinkos 
duomenų bei žinių dalijimasis, kuris 
suteikia galimybes vykdyti tolimesnius 
mokslinius tyrimus, aplinkos planavimą ir 
kurti komercinius produktus;

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.3 punkto 2 pastraipos 7 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemos nuo ūkio iki kraštovaizdžio lygio; 
ekosisteminių paslaugų naudojimas ir 
teikimas pirminėje gamyboje;

– novatoriškos žemės ūkio ir 
miškininkystės sistemos nuo ūkio iki 
kraštovaizdžio lygio; ekosisteminių 
paslaugų naudojimas ir teikimas pirminėje 
gamyboje;

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.3 punkto 2 pastraipos 8 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės ūkio inovacijos žemės ūkio, 
akvakultūros ir miškininkystės sąsajose bei 
miesto vietovėse;

– žemės ūkio inovacijos žemės ūkio, 
akvakultūros ir miškininkystės sąsajose bei 
miesto vietovėse; pašarų tvarumas, kad 
būtų sukurtos alternatyvos palmių 
aliejaus produktams, skirtos naudoti 
Sąjungos žemės ūkyje;

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.4 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2.4. Jūra ir vandenynai 5.2.4. Jūra, vandenynai ir mėlynoji 
ekonomika

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.4 punkto 2 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gyvieji jūrų ištekliai, žvejybos 
technologijos, akvakultūra ir perdirbimo 
bei prekybos technologijos;

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.4 punkto 2 pastraipos 1 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– naujų biologinių produktų, 
pagamintų iš jūrų gyvūnų, turinčių platų 
panaudojimo spektrą, kuris atveria naujas 
produktų ir paslaugų galimybes, kūrimas;

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.4 punkto 2 pastraipos 1 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tvarios žuvininkystės ir akvakultūros 
indėlis siekiant pažangos ir geresnės 
gyvenimo kokybės pakrančių regionuose 
ir jų gyventojams.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.4 punkto 2 pastraipos 3 įtrauka



PE625.445v02-00 46/53 AD\1165338LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vandenynų valdysena pasauliniu ir 
regioniniu lygmenimis, siekiant užtikrinti 
jūrų ir vandenynų išteklių išsaugojimą ir 
tvarų naudojimą;

– vandenynų valdysena pasauliniu ir 
regioniniu lygmenimis, siekiant užtikrinti 
jūrų ir vandenynų išteklių išsaugojimą ir 
tvarų naudojimą; Arkties ekosistemos 
išsaugojimas ir tarptautinis 
bendradarbiavimas;

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras gyventojų skaičiaus augimo, 
išteklių stygiaus ir perteklinio naudojimo, 
aplinkos būklės blogėjimo, klimato kaitos 
ir migracijos poveikis sukuria precedento 
neturinčius iššūkius, dėl kurių reikia maisto 
sistemos transformacijos (FOOD 2030)20. 
Dabartinė maisto produktų gamyba ir 
naudojimas iš esmės yra netvarūs, nes 
susiduriame su dviguba prastos mitybos 
našta, kuriai būdingas nepakankamos 
mitybos ir nutukimo sambūvis. Ateities 
maisto sistemose turi būti užtikrinama 
pakankamai saugaus, sveiko ir kokybiško 
maisto visiems, grindžiant aprūpinimą 
efektyviu išteklių naudojimu, tvarumu
(įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
taršos ir atliekų gamybos mažinimą), 
sausumos ir jūros sujungimu, maisto 
produktų atliekų mažinimu, maisto 
produktų gamyba iš jūrų ir vandenynų 
išteklių, ir įtraukiant visą „maisto produktų 
vertės grandinę“ nuo gamintojų iki 
vartotojų ir atgal. Tai turi būti vykdoma 
kartu plėtojant būsimą maisto saugos 
sistemą, projektuojant, kuriant ir tiekiant 
priemones, technologijas ir skaitmeninius 
sprendimus, kurie labai naudingi 
vartotojams ir pagerinti maisto vertės 
grandinės konkurencingumą ir tvarumą. Be 
to, reikia skatinti su maisto vartojimu ir 
gamybos modeliais susijusius elgesio 

Bendras gyventojų skaičiaus augimo, 
išteklių stygiaus ir perteklinio naudojimo, 
aplinkos būklės blogėjimo, klimato kaitos 
ir migracijos poveikis sukuria precedento 
neturinčius iššūkius, dėl kurių reikia maisto 
sistemos transformacijos (FOOD 2030)20. 
Dabartinė maisto produktų gamyba ir 
naudojimas iš esmės yra netvarūs, nes 
susiduriame su dviguba prastos mitybos 
našta, kuriai būdingas nepakankamos 
mitybos ir nutukimo sambūvis. Ateities 
maisto sistemose turi būti užtikrinama 
pakankamai saugaus, sveiko ir kokybiško 
maisto visiems, grindžiant aprūpinimą 
efektyviu išteklių naudojimu, tvarumu 
(įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
taršos ir atliekų gamybos mažinimą), 
sausumos ir jūros sujungimu, maisto 
produktų atliekų mažinimu, maisto 
produktų gamyba iš jūrų ir vandenynų 
išteklių, ir įtraukiant visą „maisto produktų 
vertės grandinę“ nuo gamintojų iki 
vartotojų ir atgal. Tai turi būti vykdoma 
kartu plėtojant būsimą maisto saugos 
sistemą, projektuojant, kuriant ir tiekiant 
priemones, technologijas ir skaitmeninius 
sprendimus, kurie labai naudingi 
gamintojams bei vartotojams ir pagerinti 
maisto vertės grandinės konkurencingumą 
ir tvarumą. Be to, reikia skatinti su maisto 
vartojimu ir gamybos modeliais susijusius 
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pokyčius, taip pat įtraukti pirminius 
gamintojus, pramonę (įskaitant MVĮ), 
mažmenininkus, maisto paslaugų sektorius, 
vartotojus ir viešųjų paslaugų teikėjus.

elgesio pokyčius maistingos ir sveikos 
mitybos link, taip pat įtraukti pirminius 
gamintojus, pramonę (įskaitant MVĮ), 
mažmenininkus, maisto paslaugų sektorius, 
vartotojus ir viešųjų paslaugų teikėjus.

_________________ _________________

20 SWD(2016) 319 final: Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų sprendimai 
dėl aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo

20 SWD(2016) 319 final: Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų sprendimai 
dėl aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.5 punkto 2 pastraipos 6 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– aplinką tausojančios, žiedinės ir 
tausiai išteklius naudojančios maisto 
sistemos iš sausumos ir jūros, nukreiptos į 
nulinę maisto atliekų dalį visoje maisto 
sistemoje, kartotinai panaudojant maistą ir 
biomasę, perdirbant maisto atliekas, 
kuriant naujas maisto pakuotes, išnaudojant 
pritaikyto ir vietos maisto paklausą;

– aplinką tausojančios, žiedinės ir 
tausiai išteklius naudojančios maisto 
sistemos iš sausumos ir jūros, nukreiptos į 
nulinę maisto atliekų dalį visoje maisto 
sistemoje, kartotinai panaudojant maistą ir 
biomasę, perdirbant maisto atliekas, 
kuriant naujas maisto pakuotes, išnaudojant 
pritaikyto ir vietos maisto paklausą; 
gretutinių ir šalutinių maisto gamybos 
produktų valdymas, prekyba maistu, 
maisto saugojimas, laikymo trukmė, 
skaitmeninės technologijos ir sąlyčio su 
maistu medžiagų ryšys su prekybos 
standartais ir maisto atliekomis;

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.6 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biotechnologinės inovacijos sudaro 
pagrindą pereiti nuo ekonomikos, 
orientuotos į iškastinį kurą, įtraukiant 
subalansuotą žaliavų tiekimą, pramoninį 
perdirbimą ir biomasės konvertavimą iš 
sausumos ir jūros į biologines medžiagas ir 
produktus. Jos taip pat naudoja gyvųjų 

Biotechnologinės inovacijos sudaro 
pagrindą pereiti nuo ekonomikos, 
orientuotos į iškastinį kurą, įtraukiant 
subalansuotą žaliavų tiekimą, pramoninį 
perdirbimą ir biomasės konvertavimą iš 
sausumos ir jūros į biologines medžiagas ir 
produktus. Jos taip pat naudoja gyvųjų 
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išteklių, gyvosios gamtos mokslų ir 
pramoninės biotechnologijos potencialą 
naujiems atradimams, produktams ir 
procesams kurti. Biotechnologinės 
inovacijos, įskaitant technologijas, gali 
paskatinti naujas ekonomines veiklas ir 
užimtumą regionuose ir miestuose, 
prisidėti prie kaimo ir pakrančių 
ekonomikos atgaivinimo ir sustiprinti 
bioekonomikos žiediškumą.

išteklių, gyvosios gamtos mokslų, žaliųjų
ir pramoninės biotechnologijos potencialą 
naujiems atradimams, produktams ir 
procesams kurti. Biotechnologinės 
inovacijos, įskaitant technologijas, gali 
paskatinti naujas ekonomines veiklas ir 
užimtumą regionuose ir miestuose, 
prisidėti prie kaimo ir pakrančių 
ekonomikos atgaivinimo ir sustiprinti 
bioekonomikos žiediškumą.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jungtinis tyrimų centras vykdo savo 
tyrimus ir yra strateginis žinių, 
informacijos, duomenų ir kompetencijų 
valdytojas, siekdamas pateikti kokybiškus 
ir tinkamus pažangesnės politikos 
įrodymus. Siekdamas šio tikslo, Jungtinis 
tyrimų centras bendradarbiauja su 
geriausiomis organizacijomis visame 
pasaulyje, su tarptautinėmis, 
nacionalinėmis ir regioninėmis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jo moksliniai 
tyrimai prisideda prie programos „Europos 
horizontas“ bendrųjų tikslų ir prioritetų, 
daugiausia dėmesio skiriant Europos 
politikos prioritetams, remiant saugią ir 
saugią Europą, klestinčią ir tvarią, socialinę 
ir stipresnę pasaulinę aplinką.

Jungtinis tyrimų centras vykdo savo 
nepriklausomus tyrimus ir yra strateginis 
žinių, informacijos, duomenų ir 
kompetencijų valdytojas, siekdamas 
pateikti kokybiškus ir tinkamus 
pažangesnės politikos įrodymus. 
Siekdamas šio tikslo, Jungtinis tyrimų 
centras bendradarbiauja su geriausiomis 
organizacijomis visame pasaulyje, su 
tarptautinėmis, nacionalinėmis ir 
regioninėmis suinteresuotosiomis šalimis. 
Jo moksliniai tyrimai prisideda prie 
programos „Europos horizontas“ bendrųjų 
tikslų ir prioritetų, daugiausia dėmesio 
skiriant Europos politikos prioritetams, 
remiant saugią ir saugią Europą, klestinčią 
ir tvarią, socialinę ir stipresnę pasaulinę 
aplinką.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.1 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Modeliavimas, mikroekonominis 
vertinimas, rizikos vertinimo metodika, 
matavimo kokybės užtikrinimo priemonės, 

– Modeliavimas, mikroekonominis 
vertinimas, rizikos vertinimo metodika, 
matavimo kokybės užtikrinimo priemonės, 
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stebėsenos schemų projektavimas, rodiklių 
ir rezultatų suvestinės, jautrumo analizė ir 
auditas, gyvavimo ciklo įvertinimas, 
duomenų ir teksto gavyba, (didžiųjų) 
duomenų analizė ir taikymas, projektinis 
mąstymas, laikotarpio nuskaitymas, 
numatymo ir prognozavimo tyrimai, 
elgsenos tyrimai, suinteresuotųjų šalių ir 
piliečių dalyvavimas;

stebėsenos schemų projektavimas, rodiklių
ir rezultatų suvestinės, jautrumo analizė ir 
auditas, gyvavimo ciklo įvertinimas, 
duomenų ir teksto gavyba, (didžiųjų) 
duomenų analizė ir taikymas, projektinis 
mąstymas, laikotarpio nuskaitymas, 
numatymo ir prognozavimo tyrimai, 
elgsenos tyrimai, suinteresuotųjų šalių ir 
piliečių dalyvavimas, įskaitant kliūčių 
mažinimą pilietinės visuomenės 
dalyvavimui tvirtinant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkę, juos stebint ir 
vertinant bei integruojant atsakingus 
mokslinius tyrimus ir inovacijas;

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 punkto 2 pastraipos 4 punkto 13 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– alternatyvaus kuro ir susijusių 
infrastruktūros poreikių analizė.

– mažo anglies dioksido kiekio ir
alternatyvaus kuro ir susijusių 
infrastruktūros poreikių analizė.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 punkto 2 pastraipos 4 punkto 13 a 
įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– analizė, kaip Sąjunga, taip pat 
pasitelkdama esamą infrastruktūrą, 
galėtų skubiai dideliu mastu ir 
ekonomiškai efektyviai sumažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro;

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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– bus nukreiptos į pažangias ir 
revoliucingąsias inovacijas, įskaitant 
socialines inovacijas, kurios gali sukurti 
naujas rinkas, palyginti su tomis, kurios 
laipsniškai tobulina esamus produktus, 
paslaugas ar verslo modelius;

– bus nukreiptos į pažangias ir 
revoliucingąsias inovacijas, įskaitant 
socialines inovacijas, kurios gali sukurti 
naujas rinkas arba rasti naujus 
sprendimus, palyginti su tomis, kurios 
laipsniškai tobulina esamus produktus, 
paslaugas ar verslo modelius;

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 3 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Bus skatinamos įvairių mokslinių, 
technologinių (pvz., derinant fizines ir 
skaitmenines) sričių ir sektorių inovacijos;

– Bus skatinamos įvairių mokslinių, 
technologinių (pvz., derinant fizines ir 
skaitmenines) sričių ir sektorių moksliniai 
tyrimai ir inovacijos;

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Pathfinder“ bendrasis tikslas 
bus ugdyti potencialią rinką, kuriant 
naujoves iš pažangių technologinių idėjų, ir 
atverti jas demonstraciniam etapui arba 
plėtoti verslo atvejus ar strategijas, skirtas 
tolesniam naudojimui pagal programą 
„Accelerator“ ar bet kokį kitą rinkos 
diegimo sprendimą. Tuo tikslu pagal 
programą „Pathfinder“ iš pradžių remiami 
ankstyviausi moksliniai ir technologiniai 
tyrimai ir plėtra, įskaitant technologijos 
patvirtinimo koncepcijas ir prototipų 
patvirtinimą.

Programos „Pathfinder“ bendrasis tikslas 
bus ugdyti potencialią rinką, kuriant 
naujoves iš pažangių mokslinių ir 
technologinių idėjų, ir atverti jas 
demonstraciniam etapui arba plėtoti verslo 
atvejus ar strategijas, skirtas tolesniam 
naudojimui pagal programą „Accelerator“ 
ar bet kokį kitą rinkos diegimo sprendimą. 
Tuo tikslu pagal programą „Pathfinder“ iš 
pradžių remiami ankstyviausi moksliniai ir 
technologiniai tyrimai ir plėtra, įskaitant 
technologijos patvirtinimo koncepcijas ir 
prototipų patvirtinimą.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be privačiose įmonėse taikomų inovacijų, 
ES taip pat turi siekti plėtoti ekosistemas, 
palaikančias socialines inovacijas ir viešojo 
sektoriaus inovacijas. Iš tikrųjų, 
vyriausybės sektoriui reikia inovacijų ir 
atsinaujinimo, kad būtų galima palaikyti 
reglamentavimo ir valdymo pokyčius, 
kurių reikia norint remti didelio masto 
naujų technologijų diegimą ir didėjančią
visuomenės paklausą siekiant 
veiksmingesnio ir efektyvesnio paslaugų 
teikimo. Socialinės inovacijos yra labai 
svarbios siekiant pagerinti mūsų 
visuomenės gerovę.

Be privačiose įmonėse taikomų inovacijų, 
ES taip pat turi plėtoti ekosistemas, 
palaikančias socialines inovacijas ir viešojo 
sektoriaus inovacijas, įskaitant socialinius 
ryšius. Iš tikrųjų, vyriausybės sektoriui 
reikia inovacijų ir atsinaujinimo, kad būtų 
galima palaikyti reglamentavimo ir 
valdymo pokyčius, kurių reikia norint 
remti didelio masto naujų technologijų 
diegimą ir didėjančią visuomenės paklausą 
siekiant veiksmingesnio ir efektyvesnio 
paslaugų teikimo. Socialinės inovacijos yra 
labai svarbios siekiant pagerinti mūsų 
visuomenės gerovę.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 dalies 1 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalijantis žiniomis ir praktine patirtimi 
visoje ES ir taip mažinant mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatų nelygybę, 
šalims ir regionams (įskaitant ES 
atokiausius regionus), kurie mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatų aspektu 
atsilieka, bus lengviau įgyti konkurencingą 
poziciją pasaulinėse vertės grandinėse. 
Veikla taip pat gali būti sukurta siekiant 
paskatinti protų apykaitą visoje EMTE ir 
geriau išnaudoti esamas (ir galbūt bendrai 
valdomas ES programas) mokslinių tyrimų 
infrastruktūras tikslinėse valstybėse, 
pasitelkiant mokslininkų ir novatorių 
judumą.

Dalijantis žiniomis ir praktine patirtimi 
visoje ES ir taip mažinant mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatų nelygybę, 
šalims ir regionams, įskaitant ES 
atokiausius regionus (atsižvelgiant į 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
kriterijus bei regioninės inovacijų veiklos 
rezultatų suvestinę), kurie mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatų aspektu 
atsilieka, bus lengviau įgyti konkurencingą 
poziciją pasaulinėse vertės grandinėse. 
Veikla taip pat gali būti sukurta siekiant 
paskatinti protų apykaitą visoje EMTE ir 
geriau išnaudoti esamas (ir galbūt bendrai 
valdomas ES programas) mokslinių tyrimų 
infrastruktūras tikslinėse valstybėse, 
pasitelkiant mokslininkų ir novatorių 
judumą.
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