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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 323
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 2 įtraukos 3 pastraipa

– pažangios paslaugos sudarant galimybę 
naudotis skaitmeninės formos kultūriniu
paveldu, priemonės, leidžiančios 
bendruomenėms sukurti naujus kultūrinius 
atsiminimus, paremtus gyvuoju paveldu, 
skaitmeninio turinio išsaugojimo metodai ir 
priemonės, galimybės naudotis 
skaitmeniniais objektais sudarymas ateities 
vartotojams, išlaikant jų originalų ir 
naudojimo aplinkybių autentiškumą ir 
nepažeistumą.

– pažangios paslaugos sudarant galimybę 
naudotis skaitmeninės formos kultūriniu 
paveldu, priemonės, leidžiančios 
bendruomenėms sukurti naujus kultūrinius 
atsiminimus, paremtus gyvuoju paveldu, 
skaitmeninio turinio išsaugojimo ir 
diversifikavimo metodai ir priemonės, 
galimybės naudotis skaitmeniniais objektais 
sudarymas ateities vartotojams, išlaikant jų 
originalų ir naudojimo aplinkybių 
autentiškumą ir nepažeistumą.

Or. en
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Pagrindimas

ES mokslinių tyrimų politika turėtų skatinti skaitmeninio turinio kūrimo diversifikavimą, 
atsižvelgiant į didėjančią tarptautinę konkurenciją šioje srityje, kuri sparčiai tampa viena iš 
pagrindinių pasaulio kultūros pramonės sričių.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 324
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 2 įtraukos 3 pastraipa

– pažangios paslaugos sudarant galimybę 
naudotis skaitmeninės formos kultūriniu 
paveldu, priemonės, leidžiančios 
bendruomenėms sukurti naujus kultūrinius 
atsiminimus, paremtus gyvuoju paveldu, 
skaitmeninio turinio išsaugojimo metodai ir
priemonės, galimybės naudotis 
skaitmeniniais objektais sudarymas ateities 
vartotojams, išlaikant jų originalų ir 
naudojimo aplinkybių autentiškumą ir 
nepažeistumą.

– pažangios paslaugos sudarant galimybę 
naudotis skaitmeninės formos kultūriniu 
paveldu, priemonės, leidžiančios 
bendruomenėms rinkti ir sukurti savo 
kultūrinius atsiminimus, paremtus gyvuoju 
paveldu, skaitmeninio turinio išsaugojimo 
metodai ir priemonės, galimybės naudotis 
skaitmeniniais objektais sudarymas ateities 
vartotojams, išlaikant jų originalų ir 
naudojimo aplinkybių autentiškumą ir 
nepažeistumą.

Or. es

.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 325
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 2a įtrauka (nauja)

– Verslo valdymo ir efektyvumo stebėjimas 
realiu laiku: efektyvi ir veiksminga parama 
verslo sprendimams, duomenų stebėjimas, 
rinkimas ir apdorojimas;

Or. it

Pagrindimas

Svarbu skatinti IRT naudojimą verslo valdymui.
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 326
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 3 įtraukos 1 pastraipa

– dinamiškos, į tinklus orientuotos verslo 
sistemos produktams ir paslaugoms kurti ir 
teikti, pažangių objektų decentralizuota 
kontrolė ir valdymas, skaitmeninės verslo 
ekosistemos, visų pirma programinės 
įrangos sprendimai, pritaikomi mažų ir 
vidutinių organizacijų poreikiams, bendro 
darbo paslaugos paskirstytoms darbo 
vietoms, padidintas grupinis dalyvavimas, 
grupės valdymas ir dalijimasis parama;

– dinamiškos, į tinklus orientuotos verslo 
sistemos produktams ir paslaugoms kurti ir 
teikti, pažangių objektų decentralizuota 
kontrolė ir valdymas, skaitmeninės verslo 
ekosistemos, visų pirma programinės 
įrangos sprendimai, pritaikomi mažų ir 
vidutinių organizacijų poreikiams, bendro 
darbo paslaugos paskirstytoms adaptuotoms 
darbo vietoms, padidintas grupinis 
dalyvavimas, grupės valdymas ir dalijimasis 
parama; bendras žinių naudojimas ir 
interaktyviosios paslaugos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 327
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 3 įtraukos 2 pastraipa

– gamyba: pažangios tinklinės kontrolės 
priemonės tikslumo reikalaujančiai gamybai 
ir mažoms išteklių sąnaudoms, bevielė 
automatizacija ir logistika greitam įrenginių 
pertvarkymui, integruotos modeliavimo, 
imitavimo, pristatymo ir virtualios gamybos 
aplinkos, miniatiūrizuotų IRT sistemų ir 
sistemų, susietų su visokiausių rūšių 
medžiagomis ir objektais, gamybos 
technologijos.

– gamyba, įskaitant tradicinę pramonę: 
pažangios tinklinės kontrolės priemonės 
tikslumo reikalaujančiai gamybai ir mažoms 
išteklių sąnaudoms, bevielė automatizacija ir 
logistika greitam įrenginių pertvarkymui, 
integruotos modeliavimo, imitavimo, 
optimizavimo, pristatymo ir virtualios 
gamybos aplinkos, miniatiūrizuotų IRT 
sistemų ir sistemų, susietų su visokiausių 
rūšių medžiagomis ir objektais, gamybos 
technologijos.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 328
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 4 įtraukos 1 pastraipa

– pasitikėjimą IRT ir jos taikymais 
remiančios priemonės, daugybinės ir 
jungtinės tapatybės tvarkymo sistemos, 
autentifikavimo ir įgaliojimo būdai, 
sistemos, atitinkančios privatumo poreikius, 
paremtos technologijų naujienomis, teisių ir 
turto tvarkymas, apsaugos nuo elektroninės 
erdvės pavojų priemonės.

– pasitikėjimą IRT ir jos taikymais 
remiančios priemonės, daugybinės ir 
jungtinės tapatybės tvarkymo sistemos, 
autentifikavimo ir įgaliojimo būdai, 
sistemos, atitinkančios privatumo poreikius, 
paremtos technologijų naujienomis, teisių ir 
turto tvarkymas, apsaugos nuo 
nepageidaujamo elektroninio pašto ir nuo 
elektroninės erdvės pavojų priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Nepageidaujamas elektroninis paštas iš pavienio reiškinio tapo viena iš didžiausių problemų, 
nes nepaprastai išaugo jo srautas ir sudėtingumas. Didėja su šiuo reiškiniu susijusios verslo ir 
veiksmingo elektroninio ryšio užtikrinimo išlaidos. Apsaugos nuo nepageidaujamo 
elektroninio pašto sprendimai labai sparčiai sensta ir praranda aktualumą. Kovojant su šiuo 
reiškiniu, ES turi skatinti atitinkamų technologinių priemonių naudojimą.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 329
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 4 įtraukos 1 pastraipa

– pasitikėjimą IRT ir jos taikymais 
remiančios priemonės, daugybinės ir 
jungtinės tapatybės tvarkymo sistemos, 
autentifikavimo ir įgaliojimo būdai, 
sistemos, atitinkančios privatumo poreikius, 
paremtos technologijų naujienomis, teisių ir 
turto tvarkymas, apsaugos nuo elektroninės 
erdvės pavojų priemonės.

– pasitikėjimą IRT ir jos taikymais 
remiančios priemonės, daugybinės ir 
jungtinės tapatybės tvarkymo sistemos, 
autentifikavimo ir įgaliojimo būdai, 
sistemos, atitinkančios privatumo poreikius, 
paremtos technologijų naujienomis, teisių ir 
turto tvarkymas tarpusavio sąveikos ir 
atvirų kodų pagrindu, apsaugos nuo 
elektroninės erdvės pavojų priemonės.

Or. en
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Tarpusavio ryšio apsauga ir atviri kodai leistų Europos verslo įmonėms tinkamai taikyti tapatybės 
nustatymo sprendimus. Šios apsaugos priemonės leistų išvengti nepageidautinų laisvos konkurencijos 
apribojimų tarp programinės ir kompiuterinės įrangos tiekėjų. Tapatybės nustatymo valdymas užtikrina 
vartotojo privatumo apsaugą nuo elektroninės erdvės pavojų.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 330
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 4 įtraukos 1a pastraipa (nauja)

– Ryšių saugumas: nauji duomenų 
šifravimo būdai ne tik programine įranga. 
Kompiuterinės įrangos pagrindu 
veikiančios šifravimo sistemos bevielėms, 
palydovinėms ir optinėms sistemoms. 
Kompaktiškų ir patikimų kodavimo 
įrenginių kūrimas. Pasiekiamo saugumo 
lygio vertinimas. Neįprastų operatoriaus 
dažnių (atsitiktinių bangų) naudojimas 
perdavimo saugumui didinti. Šių 
technologijų ir jų naudojimo esamuose 
ryšių tinkluose įvertinimas. 

Or. es

Pagrindimas

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe  "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado para 
albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante  buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 331
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Informacijos ir ryšių technologijos“ paantraštės 

„Reagavimas į naujus poreikius ir nenumatytus politinius poreikius“ 1 pastraipa

Ateities ir naujų technologijų veikla 
pritrauks ir puoselės daugiadisciplininę 
mokslinių tyrimų kompetenciją naujose su 
IRT susijusių mokslinių tyrimų srityse. Bus 
koncentruojamasi į naujų, netirtų 
miniatiūrizacijos ir skaičiavimo galimybių 
tyrimą, įtraukiant, pavyzdžiui, kvantinių 
efektų panaudojimą, sudėtingų tinklinių 
skaičiavimo ir ryšių sistemų įvaldymą, naujų 
idėjų dėl pažangių sistemų naujiems 
personalizuotiems produktams ir 
paslaugoms tyrimus ir eksperimentus su 
jomis.

Ateities ir naujų technologijų veikla 
pritrauks ir puoselės daugiadisciplininę 
mokslinių tyrimų kompetenciją naujose su 
IRT susijusių mokslinių tyrimų srityse. Bus 
koncentruojamasi į naujų, netirtų 
miniatiūrizacijos ir skaičiavimo galimybių 
tyrimą, įtraukiant, pavyzdžiui, kvantinių 
efektų panaudojimą, sudėtingų tinklinių 
skaičiavimo ir ryšių sistemų įvaldymą, naujų 
idėjų dėl pažangių sistemų, tarp jų 
programinės įrangos įvaldymą, naujų idėjų 
dėl pažangių sistemų naujiems 
personalizuotiems produktams ir 
paslaugoms tyrimus ir eksperimentus su 
jomis.

Or. en

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 332
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Metodas“ 1 pastraipa

Tam, kad pagerintų savo konkurencingumą, 
Europos pramonei reikia esminių inovacijų. 
Ji turi sutelkti savo pajėgumus į didelės 
pridėtinės vertės produktus ir technologijas, 
kad patenkintų klientų reikalavimus, taip pat 
pateisintų aplinkosauginius, sveikatos 
priežiūros ir kitus socialinius lūkesčius. 
Moksliniai tyrimai neatsiejami nuo šių 
konkurencijos uždavinių sprendimo.

Tam, kad pagerintų savo konkurencingumą, 
Europos pramonei reikia esminių inovacijų. 
Ji turi sutelkti savo pajėgumus į didelės 
pridėtinės vertės produktus ir technologijas,
tarp jų ekologines technologijas, kad 
patenkintų klientų reikalavimus, taip pat 
pateisintų aplinkosauginius, sveikatos 
priežiūros ir kitus socialinius lūkesčius. 
Moksliniai tyrimai neatsiejami nuo šių 
konkurencijos uždavinių sprendimo, tuo 
tarpu valstybės lėšomis finansuojami 
moksliniai tyrimai turi būti atliekami 
pirmiausia atsižvelgiant į visuomenės 
poreikius ir prioritetus.
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 333
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Metodas“ 1 pastraipa

Tam, kad pagerintų savo konkurencingumą, 
Europos pramonei reikia esminių inovacijų. 
Ji turi sutelkti savo pajėgumus į didelės 
pridėtinės vertės produktus ir technologijas, 
kad patenkintų klientų reikalavimus, taip pat 
pateisintų aplinkosauginius, sveikatos 
priežiūros ir kitus socialinius lūkesčius. 
Moksliniai tyrimai neatsiejami nuo šių 
konkurencijos uždavinių sprendimo.

Tam, kad pagerintų savo konkurencingumą, 
Europos pramonei reikia esminių inovacijų. 
Ji turi sutelkti savo pajėgumus į didelės 
pridėtinės vertės produktus, procesus ir 
technologijas, kad patenkintų klientų 
reikalavimus, taip pat pateisintų 
aplinkosauginius, sveikatos priežiūros ir 
kitus socialinius lūkesčius. Moksliniai 
tyrimai neatsiejami nuo šių konkurencijos 
uždavinių sprendimo.

Or. es

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 334
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Metodas“ 2 pastraipa

Vienas iš svarbiausių šios temos elementų –
tai faktinis nanotechnologijų, medžiagos 
mokslų ir naujų gamybos metodų 
integravimas, kad būtų pasiektas ir kuo 
labiau padidintas poveikis pramonės 
transformacijai ir, tuo pačiu, paremta 
ekologiška gamyba ir vartojimas. Pagal šią 
temą bus remiama visa pramoninė veikla, 
kuria bendradarbiaujama su kitomis 
temomis. Bus remiami taikymai visuose 
sektoriuose ir srityse, įskaitant medžiagų 
mokslus, našios gamybos ir procesų 
technologijas, nanobiotechnologijas ar 
nanoelektroniką.

Pramonės konkurencingumas ateityje 
didžiąja dalimi priklausys nuo 
nanotechnologijų ir jų taikymo. MTTP 
veikla, vykdoma daugelyje nanomokslų ir 
nanotechnologijų sričių, gali pagreitinti 
Europos pramonės transformaciją. Europos 
Sąjunga pirmauja tokiose srityse kaip 
nanomokslai, nanotechnologijos, 
medžiagos ir naujos gamybos 
technologijos; ir tai bus toliau skatinama 
stiprinant ir gerinant jų padėtį itin 
konkurenciniu požiūriu sudėtingomis 
pasaulinėmis sąlygomis.  

Or. fr
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Pagrindimas

Ši tema apima nepaprastai didelę sritį. 6PP patirtis rodo, kad būtina suteikti didesnį prioritetą 
nanomokslams ir nanotechnologijoms, siekiant išvengti pernelyg didelio paraiškų srauto šioje 
srityje.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 335
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Metodas“ 3 pastraipa

Vidutinės trukmės laikotarpio uždavinys –
pagrindinį dėmesį skirti žinių ir įgūdžių, 
įgytų įvairiose disciplinose pasitelkus į 
taikymus nukreiptą mokslinį ir techninį 
bendradarbiavimą, susiliejimui. Ilgalaikis 
šios temos tikslas – pasinaudoti 
milžiniškomis nanomokslų ir 
nanotechnologijų perspektyvomis kuriant 
tikrą žiniomis paremtą pramonę ir 
ekonomiką. Abiem atvejais bus nepaprastai 
svarbu užtikrinti, kad sukurtos žinios būtų 
įsisavintos, veiksmingai skleidžiant ir 
panaudojant rezultatus.

Vidutinės trukmės laikotarpio uždavinys –
pagrindinį dėmesį skirti žinių ir įgūdžių, 
įgytų įvairiose disciplinose pasitelkus į 
taikymus nukreiptą mokslinį ir techninį 
bendradarbiavimą, susiliejimui. Ilgalaikis 
šios temos tikslas – pasinaudoti 
milžiniškomis nanomokslų ir 
nanotechnologijų perspektyvomis kuriant 
tikrą žiniomis paremtą pramonę ir 
ekonomiką. Abiem atvejais bus nepaprastai 
svarbu užtikrinti, kad sukurtos žinios būtų 
įsisavintos, veiksmingai skleidžiant ir 
panaudojant rezultatus visų Europos piliečių 
labui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 336
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Metodas“ 3a pastraipa (nauja)

Pramonės konkurencingumas ateityje 
didele dalimi priklausys nuo 
nanotechnologijų ir jų taikymo. ES 
pirmauja pasaulyje daugelyje 
nanotechnologijų/nanomokslų, medžiagų ir 
gamybos technologijų sričių. Siekiant 
įtvirtinti šį pirmavimą, turėtų būti 
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skatinamos naujos iniciatyvos 
konsoliduojant ir stiprinant pramonės 
konkurencingumą pasaulyje. 
Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra 
įvairiose nanomokslų, nanotechnologijų, 
medžiagų ir gamybos srityse gali 
paspartinti Europos pramonės 
transformavimą.

Or. es

Pagrindimas

Senojo 96 pakeitimo pataisymas. Europos pramonės ateities konkurencingumas didžiąja 
dalimi priklausys nuo nanotechnologijų, medžiagų ir gamybos sistemų, taip pat jų taikymo. 
Dėl šios priežasties moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra šiose srityse gali paspartinti 
Europos pramonės transformavimą ir didinti jos konkurencingumą.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 337
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Metodas“ 5 pastraipa

Ši tema yra ypač svarbi MVĮ dėl jų poreikių 
ir vaidmens technologijų pažangai ir 
panaudojimui. Ypatingos svarbos sritys: 
nanoinstrumentai, nanopriemonės ir 
nanoįrenginiai (dėl greitai augančių 
aukštųjų technologijų MVĮ koncentracijos 
šiame sektoriuje), techniniai audiniai 
(būdinga tradiciniam sektoriui, kuriame 
vyksta greita transformacija, turinti įtakos 
daugeliui MVĮ), kosminės sistemos, 
mechanikos pramonė (pvz., apdirbimo 
staklės; Europos MVĮ yra šios srities 
lyderės), taip pat kiti sektoriai, kuriuose yra 
daug MVĮ, gausiančių naudos, kai bus 
pradėti taikyti nauji verslo modeliai, 
medžiagos ir produktai.

Ši tema yra ypač svarbi MVĮ dėl jų poreikių 
ir vaidmens technologijų pažangai ir 
panaudojimui. Ypatingos svarbos sritys: 
nanoinstrumentai, nanopriemonės ir 
nanoįrenginiai (dėl greitai augančių MVĮ 
koncentracijos šiame sektoriuje), techniniai 
audiniai (būdinga tradiciniam sektoriui, 
kuriame vyksta greita transformacija, turinti 
įtakos daugeliui MVĮ); oro erdvės sistemos, 
mechanikos pramonė (pvz., apdirbimo 
staklės; Europos MVĮ yra šios srities 
lyderės), taip pat kiti sektoriai, kuriuose yra 
daug MVĮ, gausiančių naudos, kai bus 
pradėti taikyti nauji verslo modeliai, 
medžiagos ir produktai.

Or. es
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Pagrindimas

Senojo 97 pakeitimo pataisymas. MVĮ gana dažnai atsiranda kaip šalutinis verslas 
universitetuose arba panašiose įstaigose, kuriose jos iš tiesų pagal savo pobūdį priklauso 
aukštosioms technologijoms, nors paprastai tai nebūtinai yra bendra taisyklė. Todėl būtų 
geriau išbraukti terminą „aukštosios technologijos“, tačiau reikėtų palikti šį straipsnį 
antraštinėje dalyje šalia kitų didelės pridėtinės vertės paslaugų ir produktų.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 338
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Veikla“ 1 ženklintosios dalies 3 pastraipa

Be to, ši veikla bus sutelkta į atitinkamus 
uždavinius ir socialines aplinkybes bei 
nanotechnologijų pripažinimą. Tuo tikslu 
bus atliekami moksliniai tyrimai, 
nagrinėjantys visus rizikos įvertinimo 
aspektus (pvz., nanotoksikologija ir 
nanoekotoksikologija), taip pat saugos, 
nomenklatūros, metrologijos ir standartų 
klausimus, kurie tampa vis svarbesni 
grindžiant kelią pramoniniams taikymams. 
Taip pat bus pradėta speciali veikla kuriant 
specialius žinių ir patirties centrus, taip pat 
centrą Komisijos integruotam ir atsakingam 
nanotechnologijų metodui taikyti, kaip 
numatyta atitinkamame veiksmų plane. 

Be to, ši veikla bus sutelkta į atitinkamus 
uždavinius ir socialines aplinkybes, 
atsižvelgiant į platesnius socialinius ir 
etinius klausimus bei nanotechnologijų 
pripažinimą. Tuo tikslu bus atliekami 
moksliniai tyrimai, nagrinėjantys visus 
rizikos įvertinimo aspektus (pvz., 
nanotoksikologija ir nanoekotoksikologija), 
taip pat saugos, nomenklatūros, metrologijos 
ir standartų klausimus, kurie tampa vis 
svarbesni grindžiant kelią pramoniniams 
taikymams. Taip pat bus pradėta speciali 
veikla kuriant specialius žinių ir patirties 
centrus, taip pat centrą Komisijos 
integruotam ir atsakingam nanotechnologijų 
metodui taikyti, kaip numatyta atitinkamame 
veiksmų plane.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 339
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Veikla“ 2 ženklintosios dalies 1 pastraipa

Vis didesnę svarbą pramonės 
konkurencingumui ir darniam vystymuisi 
turi naujos pažangios medžiagos, kurioms 
pagaminti reikia daugiau žinių, kurios turi 

Vis didesnę svarbą pramonės 
konkurencingumui ir darniam vystymuisi 
turi naujos pažangios, tarp jų kompozicinės 
medžiagos, kurioms pagaminti reikia 
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naujų funkcinių savybių, ir kurių savybės 
yra patobulintos. Pagal naujus gamybos 
pramonės modelius svarbiausiu dalyku 
didinant produktų vertę ir eksploatacines 
savybes tampa medžiagos, o ne apdorojimo 
etapai.

daugiau žinių, kurios turi naujų funkcinių 
savybių, ir kurių savybės yra patobulintos. 
Pagal naujus gamybos pramonės modelius 
svarbiausiu dalyku didinant produktų vertę ir 
eksploatacines savybes tampa medžiagos, o 
ne apdorojimo etapai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu plačiai tiriamos kompozicinės medžiagos ir metalai, esant specifinėms 
problemoms, susijusioms su kompozicinėmis medžiagomis (sukibimas, kt.), kurių nekyla 
lydant metalus (suvirinimas, kt.).

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 340
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Veikla“ 2 ženklintosios dalies 2 pastraipa

Didžiausias dėmesys moksliniuose 
tyrimuose bus skiriamas naujoms, žiniomis 
paremtoms medžiagos su pagal poreikius 
sukurtomis savybėmis. Tam reikia pažangios 
būdingų savybių, apdorojimo ir gamybos 
kontrolės, taip pat reikia atsižvelgti į galimą 
poveikį sveikatai ir aplinkai per visą jų 
eksploatacijos laikotarpį. Bus akcentuojamos 
naujos pažangios medžiagos, gautos 
išnaudojant nanotechnologijų ir 
biotechnologijų potencialą ir (arba) 
„mokantis iš gamtos“, ypač geresnių savybių 
nanomedžiagos, biologinės medžiagos ir 
hibridinės medžiagos.

Didžiausias dėmesys moksliniuose 
tyrimuose bus skiriamas naujoms, žiniomis 
paremtoms medžiagos su pagal poreikius 
sukurtomis savybėmis. Tam reikia pažangios 
būdingų savybių, apdorojimo ir gamybos 
kontrolės, taip pat reikia atsižvelgti į galimą 
poveikį sveikatai ir aplinkai per visą jų 
eksploatacijos laikotarpį. Bus akcentuojamos 
naujos pažangios medžiagos, gautos 
išnaudojant nanotechnologijų ir 
biotechnologijų potencialą ir (arba) 
„mokantis iš gamtos“, ypač geresnių savybių 
nanomedžiagos, biologinės, dirbtinės 
medžiagos ir hibridinės medžiagos.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, 100 pakeitime pranešėjas siūlo pakeisti sąvoką „metamedžiagos“ 
„dirbtinėmis medžiagomis“.
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 341
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Veikla“ 3 ženklintosios dalies 1 pastraipa

Siekiant transformuoti ES pramonę iš 
ištekliais paremtos į žiniomis paremtą 
pramonės aplinką, reikalingas naujas
gamybos metodas, priklausysiantis nuo 
priimtų visiškai naujų požiūrių į nuolatinį 
naujų žinių įgijimą, pritaikymą, apsaugą, 
finansavimą bei panaudojimą, be kita ko 
kuriant darnios gamybos ir vartojimo 
modelius. Tam reikia tinkamų sąlygų 
nuolatiniam naujovių diegimui (pramonės 
veikloje ir gamybos sistemose, įskaitant 
statybas, įrenginius ir paslaugas) ir bendram 
gamybos turtui (technologijoms, 
organizacinėms ir gamybos priemonėms) 
kurti laikantis saugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų.

Siekiant transformuoti ES pramonę iš 
ištekliais paremtos į žiniomis paremtą 
pramonės aplinką, reikalingas naujas 
gamybos metodas, priklausysiantis nuo 
priimtų visiškai naujų požiūrių į nuolatinį 
naujų žinių įgijimą, pritaikymą, apsaugą, 
finansavimą bei panaudojimą, be kita ko
kuriant darnios gamybos ir vartojimo 
modelius. Tam reikia tinkamų sąlygų 
nuolatiniam naujovių diegimui (pramonės 
veikloje ir gamybos sistemose, įskaitant 
statybas, įrenginius ir paslaugas) ir bendram 
gamybos turtui (technologijoms, 
organizacinėms ir gamybos priemonėms) 
kurti laikantis saugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų, tarp jų ir kompozicinėms 
medžiagoms.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu plačiai tiriamos kompozicinės medžiagos ir metalai, esant specifinėms 
problemoms, susijusioms su kompozicinėmis medžiagomis (sukibimas, kt.), kurių nekyla 
lydant metalus (suvirinimas, kt.).

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 342
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Veikla“ 3 ženklintosios dalies 2 pastraipa

Atliekant mokslinius tyrimus pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas: naujiems pramonės 
modeliams ir strategijai, apimančiai visus 
produkto ir proceso ciklo aspektus, kurti ir 
patvirtinti, pritaikomoms gamybos 
sistemoms, galinčioms įveikti esamus 
proceso trūkumus ir sudarančioms 
galimybes taikyti naujus gamybos ir 

Atliekant mokslinius tyrimus pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas: naujiems pramonės 
modeliams ir strategijai, apimančiai visus 
produkto ir proceso ciklo aspektus, kurti ir 
patvirtinti, pritaikomoms gamybos 
sistemoms, galinčioms įveikti esamus 
proceso trūkumus ir sudarančioms 
galimybes taikyti naujus arba pažangesnius 
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apdorojimo metodus, tinklinei gamybai, 
siekiant sukurti pasaulinio masto 
bendradarbiavimo ir vertės pridedančių 
operacijų priemones ir metodus, greito naujų 
žinių perkėlimo ir integravimo į gamybos 
procesų projektus ir atlikimą priemonėms, 
taip pat nano-, bio-, info- ir pažinimo 
technologijų suartėjimo išnaudojimui, 
kuriant naujus produktus ir inžinerines 
koncepcijas ir atveriant naujų pramonės šakų 
galimybes.

gamybos ir apdorojimo metodus, tinklinei 
gamybai, siekiant sukurti pasaulinio masto 
bendradarbiavimo ir vertės pridedančių 
operacijų priemones ir metodus, greito naujų 
žinių perkėlimo ir integravimo į gamybos 
procesų projektus ir atlikimą priemonėms, 
taip pat nano-, bio-, info- ir pažinimo 
technologijų suartėjimo išnaudojimui, 
kuriant naujus produktus ir inžinerines 
koncepcijas ir atveriant naujų pramonės šakų 
galimybes. Ypatingos priemonės 
reikalingos, kad MVĮ, tarp jų ir 
tradiciniuose pramonės sektoriuose, atitiktų 
naujus tiekimo grandinės reikalavimus ir 
skatintų aukštų technologijų MVĮ kūrimą, 
kaip būtiną sąlygą reikšmingiems 
pramonės pokyčiams. Tam turi būti skirta 
bent 20 proc. šiam prioritetui numatytų 
lėšų.

Or. es

Pagrindimas

Senojo 102 pakeitimo pataisymas, įtraukiant tradicinių pramonės sektorių MVĮ.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 343
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Veikla“ 3 ženklintosios dalies 2 pastraipa

Atliekant mokslinius tyrimus pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas: naujiems pramonės 
modeliams ir strategijai, apimančiai visus 
produkto ir proceso ciklo aspektus, kurti ir 
patvirtinti, pritaikomoms gamybos 
sistemoms, galinčioms įveikti esamus 
proceso trūkumus ir sudarančioms 
galimybes taikyti naujus gamybos ir 
apdorojimo metodus, tinklinei gamybai, 
siekiant sukurti pasaulinio masto 
bendradarbiavimo ir vertės pridedančių 
operacijų priemones ir metodus, greito naujų 
žinių perkėlimo ir integravimo į gamybos 
procesų projektus ir atlikimą priemonėms, 

Atliekant mokslinius tyrimus pagrindinis 
dėmesys bus skiriamas: naujiems pramonės 
modeliams ir strategijai, apimančiai visus 
produkto ir proceso ciklo aspektus, kurti ir 
patvirtinti, pritaikomoms gamybos 
sistemoms, galinčioms įveikti esamus 
proceso trūkumus ir sudarančioms 
galimybes taikyti naujus gamybos ir 
apdorojimo metodus, tinklinei gamybai, 
siekiant sukurti pasaulinio masto 
bendradarbiavimo ir vertės pridedančių 
operacijų priemones ir metodus, greito naujų 
žinių perkėlimo ir integravimo į gamybos 
procesų projektus ir daugiadisciplininių 
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taip pat nano-, bio-, info- ir pažinimo 
technologijų suartėjimo išnaudojimui, 
kuriant naujus produktus ir inžinerines 
koncepcijas ir atveriant naujų pramonės šakų 
galimybes.

mokslinių tyrimų tinklų, taip pat nano-, bio-
, info- ir pažinimo technologijų suartėjimo 
išnaudojimui, kuriant hibridines 
technologijas, naujus produktus ir 
inžinerines koncepcijas ir atveriant naujų 
pramonės šakų galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Nanomokslai ir nanotechnologijos pagal savo pobūdį yra daugiadisciplininiai mokslai. Todėl 
viena iš pagrindinių naujovių šioje mokslinių tyrimų srityje sąlygų yra skirtingų disciplinų 
mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo tinklų plėtra, apimanti tokį platų mokslinių sričių 
spektrą kaip  nanotechnologijos, medžiagotyra, projektavimas, informacijos ir ryšių 
technologijos, biotechnologijos, žemės gelmių ir aplinkos mokslai. Jų tikslas – kurti naujas 
hibridines technologijas ir užtikrinti veiksmingą perėjimą tarp įvairių mokslo sričių.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 344
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir 

naujos gamybos technologijos“ paantraštės „Veikla“ 4 ženklintosios dalies 2 pastraipa

Pagrindinis mokslinių tyrimų dėmesys bus 
skiriamas naujiems taikymams ir 
naujoviškiems, iš esmės kitokiems 
sprendimams, atitinkantiems pagrindinius 
uždavinius, taip pat MTTP poreikiams, 
kuriuos nustatė įvairios Europos 
technologijų platformos. Naujų žinių ir 
nano-, medžiagų ir gamybos technologijų 
integravimas bus remiamas sektoriniuose ir 
keliems sektoriams skirtuose taikymuose, 
pavyzdžiui, sveikatos, statybų, kosmoso 
pramonės, transporto, energetikos, chemijos, 
aplinkos, tekstilės ir drabužių, celiuliozės ir 
popieriaus bei mašinų gamybos sektoriuose, 
taip pat bendroje pramoninės saugos temoje.

Pagrindinis mokslinių tyrimų dėmesys bus 
skiriamas naujiems taikymams ir 
naujoviškiems, iš esmės kitokiems 
sprendimams, atitinkantiems pagrindinius 
uždavinius, taip pat MTTP poreikiams, 
kuriuos nustatė įvairios Europos 
technologijų platformos. Naujų žinių ir 
nano-, medžiagų ir gamybos technologijų 
integravimas bus remiamas sektoriniuose ir 
keliems sektoriams skirtuose taikymuose, 
pavyzdžiui, sveikatos, maisto, statybų
(įskaitant viešuosius darbus), aviacijos ir 
kosmoso pramonės, transporto, energetikos, 
chemijos, aplinkos, tekstilės ir drabužių, 
avalynės, celiuliozės ir popieriaus bei 
mašinų gamybos sektoriuose, taip pat 
bendroje pramoninės saugos temoje.

Or. es
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Pagrindimas

Būtina įtraukti ir šias pramonės šakas, kurios gali turėti naudos iš šioje srityje vykdomų 
mokslinių tyrimų. Senojo 103 pakeitimo patikslinimas: „aviacijos ir transporto pramonė”.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 345
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštė „Tikslas“

Transformuoti dabartinę iškastiniu kuru 
paremtą energetikos sistemą į tvaresnę, 
paremtą įvairių energijos šaltinių ir 
transportavimo sistemų rinkiniu, kartu su 
padidintu energijos efektyvumu, spręsti 
skubius tiekimo patikimumo ir klimato 
kaitos uždavinius, kartu didinant Europos 
energetikos pramonės įmonių 
konkurencingumą.

Transformuoti dabartinę iškastiniu kuru 
paremtą energetikos sistemą į tvariausią 
energijos požiūriu ir mažiausiai nuo 
iškastinio kuro priklausančią ekonomiką 
pasaulyje iki 2020 m., tokia tvari 
energetikos ekonomika reikalauja sutelkti 
ne itin dideles mokslinių tyrimų lėšas 
pirmiausia į įvairių atsinaujinančios
energijos šaltinių ir transportavimo sistemų 
rinkinį, kartu su padidintu energijos 
efektyvumu ir energijos išsaugojimo 
technologijomis, kurios gali skubiai spręsti 
skubius tiekimo patikimumo ir klimato 
kaitos uždavinius, kartu didinant tvarių 
Europos energetikos pramonės įmonių 
konkurencingumą.

Or. en

Pagrindimas

7PP siekiama padėti įveikti ES ekonomikos priklausomybę nuo naftos produktų ir tapti 
energetiniu požiūriu pažangiausia ekonomika pasaulyje. Todėl iš dalies ribotos ES mokslinių 
tyrimų ir plėtros lėšos turėtų būti pirmiausia skiriamos technologijoms, kuriomis siekiama: 
mažinti ES energetikos priklausomybę ir importuojamos energijos apimtis ir spręsti daug 
saugumo politikos klausimų, kurie leistų sparčiai sumažinti CO2 ir artimiausiu metu prisidėti 
prie bendro ES konkurencingumo didinimo ir darbo vietų kūrimo. Todėl visuomenės 
mokslinių tyrimų lėšos pirmiausia turėtų būti skiriamos atsinaujinantiems energijos šaltiniams 
ir energijos veiksmingumo / išsaugojimo technologijoms kurti.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 346
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštė „Tikslas“
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Transformuoti dabartinę iškastiniu kuru 
paremtą energetikos sistemą į tvaresnę, 
paremtą įvairiu energijos šaltinių ir 
transportavimo sistemų rinkiniu, kartu su
padidintu energijos efektyvumu, spręsti 
skubius tiekimo patikimumo ir klimato 
kaitos uždavinius, kartu didinant Europos 
energetikos pramonės įmonių 
konkurencingumą.

Transformuoti dabartinę iškastiniu kuru 
paremtą energetikos sistemą į tvaresnę,
mažiau priklausomą nuo importuojamo 
kuro, paremtą įvairiu švarios ir ypač 
atsinaujinančios energijos šaltinių ir 
transportavimo sistemų rinkiniu, kartu su
padidintu energijos efektyvumu, parama 
įvairių energijos gamybos būdų derinimui, 
racionalesnį vartojimą ir energijos 
saugojimą, spręsti skubius tiekimo 
patikimumo ir klimato kaitos uždavinius, 
kartu didinant Europos energetikos 
pramonės įmonių konkurencingumą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 
735 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 347
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštė „Tikslas“

Transformuoti dabartinę iškastiniu kuru 
paremtą energetikos sistemą į tvaresnę, 
paremtą įvairiu energijos šaltinių ir 
transportavimo sistemų rinkiniu, kartu su 
padidintu energijos efektyvumu, spręsti 
skubius tiekimo patikimumo ir klimato 
kaitos uždavinius, kartu didinant Europos 
energetikos pramonės įmonių 
konkurencingumą.

Transformuoti dabartinę iškastiniu kuru 
paremtą energetikos sistemą į tvaresnę, 
paremtą įvairiu energijos šaltinių (ypač 
atsinaujinančių) ir transportavimo sistemų 
rinkiniu, kartu su padidintu energijos 
efektyvumu, spręsti skubius tiekimo 
patikimumo ir klimato kaitos uždavinius, 
kartu didinant Europos energetikos 
pramonės įmonių konkurencingumą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 
738 pakeitimą
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Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 348
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Tikslas“ 1a pastraipa 

(nauja)

Decentralizuotos technologijos, kurios yra 
pagrįstos įvairių atsinaujinančios energijos 
šaltinių rinkiniu, papildomai mažina 
perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros 
išlaidas ir yra itin svarbios siekiant, kad 
Europos energetika taptų veiksmingiausia 
pasaulyje.

Or. en

Pagrindimas

Decentralizuotas pažangus tinklas yra reikalingas užtikrinti patikimą energijos tiekimą ir 
sumažinti energijos nuostolius perdavimo ir paskirstymo metu. Decentralizuota energijos 
sistema ilgainiui gali sumažinti energijos perdavimo išlaidas ir skatinti naujoves bei sudaryti 
realias galimybes kurti naujas darbo vietas vietos ir regioniniu lygiu.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 349
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Metodas“ 1 pastraipa

Iš dabartinių vertinimų matyti, kad 
svarbiausi energetikos rodikliai (pvz., 
energijos suvartojimas, priklausomybė nuo 
iškastinio kuro, priklausomybė nuo importo, 
CO2 išmetimas, energijos kainos) ES, o dar 
labiau pasaulyje krypsta į blogąją pusę. 
Moksliniai energetikos tyrimai padės 
lengviau apgręžti šias tendencijas, 
subalansuodami esamų technologijų ir 
energijos šaltinių našumo, prieinamumo, 
priimtinumo ir saugumo didinimą, tuo pat 
metu siekiant tolimesnėje perspektyvoje 
pakeisti tai, kaip Europa generuoja ir vartoja 
energiją. Todėl moksliniai energetikos 
tyrimai tiesiogiai prisidės prie ES politikos 
sėkmės ir visų pirma padės pasiekti 
dabartinius ir būsimus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo ir ES energetikos 

Iš dabartinių vertinimų matyti, kad 
svarbiausi energetikos rodikliai (pvz., 
energijos suvartojimas, priklausomybė nuo 
iškastinio kuro, priklausomybė nuo importo, 
CO2 išmetimas, energijos kainos) ES, o dar 
labiau pasaulyje krypsta į blogąją pusę. 
Moksliniai energetikos tyrimai padės 
lengviau apgręžti šias tendencijas, 
subalansuodami esamų technologijų ir 
energijos šaltinių našumo, prieinamumo, 
priimtinumo ir saugumo didinimą, tuo pat 
metu siekiant tolimesnėje perspektyvoje 
pakeisti tai, kaip Europa generuoja ir vartoja 
energiją. Todėl moksliniai energetikos 
tyrimai tiesiogiai prisidės prie ES politikos 
sėkmės ir visų pirma padės pasiekti 
dabartinius ir būsimus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo ir ES energetikos 



PE 374.414v01-00 18/97 AM\619004LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

tikslus. tikslus ir priimtinas energijos kainas 
gyventojams ir verslui.

Or. de

Pagrindimas

Norima paaiškinti, kad moksliniai tyrimai energetikos srityje prisideda užtikrinant priimtinas 
energijos kainas gyventojams ir verslui. 

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 350
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Metodas“ 3 pastraipa

Stiprinti Europos energetikos sektoriaus 
konkurencingumą susidūrus su didžiule 
pasauline konkurencija yra svarbus šios 
temos tikslas, sudarant Europos pramonei
galimybę užimti ar išlaikyti pirmaujančias 
pozicijas pasaulyje svarbiausių energetikos 
technologijų srityje. Visų pirma MVĮ yra 
energetikos sektoriaus gyvybės syvai, joms 
tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo energijos 
grandinėje, taip pat jos bus iš esmės svarbios 
skatinant naujovių diegimą. Platus jų 
dalyvavimas mokslinių tyrimų ir 
demonstravimo veikloje yra esminis ir bus 
aktyviai skatinamas. 

Stiprinti Europos energetikos sektoriaus 
konkurencingumą susidūrus su didžiule 
pasauline konkurencija yra svarbus šios 
temos tikslas, sudarant Europos pramonei 
galimybę užimti ar išlaikyti pirmaujančias 
pozicijas pasaulyje svarbiausių energetikos 
technologijų srityje. Šis pirmavimas gali 
būti įtvirtintas tik didelėmis investicijomis į 
mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, 
susiduriant su didele konkurencija. Visų 
pirma MVĮ yra energetikos sektoriaus 
gyvybės syvai, joms tenka gyvybiškai 
svarbus vaidmuo energijos grandinėje, taip 
pat jos bus iš esmės svarbios skatinant 
naujovių diegimą. Platus jų dalyvavimas 
mokslinių tyrimų ir demonstravimo veikloje 
yra esminis ir bus aktyviai skatinamas. 

Or. de

Pagrindimas

Norima paaiškinti, kad didelės investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą prisideda prie 
Europos pirmavimo pasaulinės konkurencijos sąlygomis. 
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Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 351
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ -1 pastraipa 

(nauja)

Lėšų skirstymas energetikos sektoriuje 
turėtų būti pagrįstas kriterijais, kurie 
leidžia technologijas vertinti pagal tai, kiek 
jos yra reikšmingos ES energetikos 
tikslams. Jomis siekiama sukurti 
energetikos sektorių, kuris būtų 
konkurencingas, tvarus ir saugus aplinkos 
apsaugos požiūriu. Iš dalies ribotos ES 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
lėšos šioje teminėje srityje turi būti 
sutelktos į technologijas, kurios leistų 
skubiai sumažinti CO2.

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies ribotos ES moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skiriamos lėšos 
nebranduolinės energijos klausimams spręsti turi būti pirmiausia skiriamos technologijoms, 
kuriomis yra siekiama: mažinti ES energetikos priklausomybę ir importuojamos energijos 
apimtis ir spręsti daug saugumo politikos klausimų, kurie leistų sparčiai sumažinti CO2 ir 
artimiausiu metu prisidėti prie bendro ES konkurencingumo didinimo ir darbo vietų kūrimo.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 352
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ -1a pastraipa 

(nauja)

Veikla pateikiama prioritetine tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Prioritetai turi būti teikiami technologijoms, kurių taikymas leistų transformuoti Europos 
energetiką į tvarų ir saugų pramonės sektorių. Turėtų būti įvertintas ankstesnis finansavimas ir 
komercinio sektoriaus plėtros finansavimo galimybės. Atsižvelgiant į šiuos klausimus, 
energijos sektoriaus veiklos sąrašą rekomenduojama pateikti prioritetine tvarka.
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Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 353
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ -1b pastraipa 

(nauja)

Visoms energetikos mokslinių tyrimų 
technologijoms yra numatytos atskiros 
biudžeto eilutės.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir 4PP (1995-1998 m.), būsimojoje pagrindų programoje turėtų būti numatytos atskiros 
biudžeto eilutės atsinaujinantiems energijos šaltiniams, energijos našumui ir iškastinei 
energijai. Tai ne tik padidins investuotojų pasitikėjimą ir pagerins planavimą, bet ir suteiks 
Parlamentui ir visuomenei teisingesnę informaciją apie tai, kaip panaudojami mokesčių 
mokėtojų pinigai. Tokiu būdu didės viešumas ir kontrolė.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 354
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ -1c pastraipa 

(nauja)

20 proc. lėšų pagal šią temą turėtų būti 
skiriama moksliniams tyrimams, tiesiogiai 
susijusiems su energijos efektyvumu ir 
taupymu, 60 proc. turėtų būti skirta 
atsinaujinančioms energijos rūšims, 9 proc. 
– pažangiesiems energijos tinklams, 3 proc. 
–moksliniams tyrimams, skirtiems žinių 
energetikos politikai formuoti, 4 proc. –
vandenilio ir kuro elementams ir 4 proc. 
anglies dvideginio surinkimui ir 
saugojimui.

Or. en

Pagrindimas

Prioritetai turi būti teikiami technologijoms, kurių taikymas leistų transformuoti Europos 
energetiką į tvarų ir saugų pramonės sektorių. Turėtų būti įvertintas ankstesnis finansavimas ir 
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komercinio sektoriaus plėtros finansavimo galimybės. Atsižvelgiant į šiuos klausimus, 
energijos sektoriaus veiklos sąrašą rekomenduojama pateikti prioritetine tvarka. 

Atsinaujinančios energijos mokslinių tyrimų sektoriui finansuoti pagal 7PP numatyta skirti 
apytiksliai 250 milijonų eurų per metus. Ši suma skirta fotovoltinės energijos, saulės 
(koncentruotosios ir nekoncentruotosios) energijos, biomasės, jūros potvynių energijos 
technologijų, geoterminės energijos, vėjo energijos (ypač esančios jūroje) ir mažųjų 
hidroelektrinių moksliniams tyrimams, taip pat tyrimams, susijusiems su mechanikos ir 
elektros inžinerijos, medžiagotyros, taip pat gamybos technologijų ir skaitmeninio 
modeliavimo moksliniais tyrimais.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 355
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ -1 pastraipa 

(nauja)

Energijos efektyvumas ir taupymas
Didelis energijos taupymo ir energijos
efektyvumo gerinimo potencialas turi būti 
išnaudotas optimizuojant, patvirtinant ir 
įrodymais pagrindžiant naujas pastatų, 
paslaugų ir pramonės koncepcijas ir 
technologijas. Tai apima darnios strategijos 
ir technologijų derinį, siekiant efektyviau 
vartoti energiją, naudoti atsinaujinančią 
energiją ir paskirstyti jos generavimą bei 
dideliu mastu miestuose ir bendruomenėse 
integruoti paklausos valdymo sistemas. Ši 
didelio masto veikla gali būti remiama 
pasitelkus naujovišką MTTP, nukreiptą į 
tam tikras dalis ar technologijas, pvz., 
skirtas paskirstytam generavimui ir 
ekologiškiems pastatams. Pagrindinis 
tikslas yra vietos bendruomenės energetikos 
sistemos optimizavimas, žymaus energijos 
paklausos sumažinimo ir prieinamiausio ir 
darnaus tiekimo sprendimo suderinimas, 
taip pat specializuotų transporto 
priemonėms panaudojant naujų rūšių 
kurą.

Or. en
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(šiuo Parlamento pakeitimu siūloma originalaus Komisijos teksto 8 žymėtąją dalį perkelti į -1 
žymėtosios dalies vietą)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiama išvardintų veiklos sričių tvarka. Prioritetai turi būti teikiami 
technologijoms, kurių taikymas leistų transformuoti Europos energetiką į tvarų ir saugų 
pramonės sektorių. Energijos išsaugojimas ir energijos efektyvumas yra laikomi prioritetais.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 356
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 1 ženklintoji 

dalis

Europos vandenilio ir kuro elementų 
technologijos platformos sukurta integruota 
mokslinių tyrimų ir diegimo strategija 
sudaro bazę strateginei, integruotai 
transportavimo, stacionarių ir mobilių 
taikymų programai, skirtai užtikrinti tvirtą 
technologinį pagrindą, ant kurio bus statoma 
konkurencinga ES kuro elementų ir 
vandenilio tiekimo bei įrangos pramonė. 
Programą sudarys: fundamentalieji ir 
taikomieji moksliniai tyrimai ir technologijų 
plėtra, didelio masto demonstravimo 
projektai („švyturiai“), skirti mokslinių 
tyrimų rezultatams patvirtinti ir tolesniems 
tyrimams būtiniems atsiliepimams gauti, 
kelioms sritims bendrų ir socialinių bei 
ekonominių mokslinių tyrimų veikla, skirta 
paremti pagrįstą pereinamojo laikotarpio 
strategiją ir suteikti racionalų pagrindą 
politiniams sprendimams ir pagrindinių 
rinkos nuostatų plėtrai. Pramoniniai 
taikomieji tyrimai, demonstravimo ir 
kelioms sritims bendra programos veikla bus 
įgyvendinama pirmiausia pasitelkus bendrą 
technologijų iniciatyvą. Šią strategiškai 
valdomą, į tikslą orientuota veiklą papildys 
ir glaudžiai koordinuos kitos bendros naujų 
krypčių mokslinių tyrimų pastangos, 
kuriomis siekiama padaryti esminių 
medžiagų, procesų ir naujų technologijų 

Integruoti moksliniai tyrimai sudaro bazę 
strateginei, integruotai stacionarių ir mobilių 
taikymų programai, atsinaujinančios 
energijos šaltiniais, stacionarių ir mobilių 
taikymų programai, skirtai užtikrinti tvirtą 
technologinį pagrindą, ant kurio bus statoma 
konkurencinga ES kuro elementų ir 
vandenilio tiekimo bei įrangos pramonė. 
Programą sudarys: fundamentalieji ir 
taikomieji moksliniai tyrimai ir technologijų 
plėtra, didelio masto demonstravimo 
projektai („švyturiai“), skirti mokslinių 
tyrimų rezultatams patvirtinti ir tolesniems 
tyrimams būtiniems atsiliepimams gauti, 
kelioms sritims bendrų ir socialinių bei 
ekonominių mokslinių tyrimų veikla, skirta 
paremti pagrįstą pereinamojo laikotarpio 
strategiją ir suteikti racionalų pagrindą 
politiniams sprendimams ir pagrindinių 
rinkos nuostatų plėtrai. Pramoniniai 
taikomieji tyrimai, demonstravimo ir 
kelioms sritims bendra programos veikla bus 
įgyvendinama pirmiausia pasitelkus bendrą 
technologijų iniciatyvą. Šią strategiškai 
valdomą, į tikslą orientuota veiklą papildys 
ir glaudžiai koordinuos kitos bendros naujų 
krypčių mokslinių tyrimų pastangos, 
kuriomis siekiama padaryti esminių 
medžiagų, procesų ir naujų technologijų 
atradimų.
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atradimų.

Or. en

(šiuo Parlamento pakeitimu siūloma originalaus Komisijos teksto 1 ženklintąją dalį perkelti 
po 6 ženklintosios dalies „Švarios anglies technologijos“)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiama išvardintų veiklos sričių tvarka. Prioritetai turi būti teikiami 
technologijoms, kurių taikymas leistų transformuoti Europos energetiką į tvarų ir saugų 
pramonės sektorių. 

Siekiant iki 2050 m. sukurti tvarią vandenilio ekonomiką, moksliniai tyrimai daugiausia 
dėmesio turėtų skirti vandenilio gamybai iš atsinaujinančios energijos šaltinių.

Alternatyvių kuro rūšių, siūlomų antraštinėje „Transporto“ dalyje, moksliniai tyrimai apima 
vandenilio naudojimą transportui („Specialiosios programos“ - KOM(2005) 440, 59 puslapis). 
Išbraukus šį žodį, išvengiama dvigubo finansavimo pagal „Energijos“ antraštinę dalį (kuriai 
Komisijos pasiūlyme numatyta dvigubai mažiau lėšų negu pagal „Transporto“ antraštinę 
dalį).

Antrasis sakinys išbraukiamas todėl, kad pastaba dėl Europos technologijų pagrindo šioje 
temoje nėra svarbesnė negu kitose „Energijos“ potemėse, kur yra numatyti tokie technologijų 
pagrindai kaip fotovoltinių technologijų, iškastinio kuro elektrinių, neišskiriančių teršalų 
technologijų, ateities elektros tinklų technologijų, saulės energijos technologijų pagrindas, 
arba tie, kurie dar tik kuriami, pvz., vėjo energijos technologijų pagrindas arba biokuro 
technologijų pagrindas.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 357
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 1a ženklintoji 

dalis (nauja)

Atsinaujinantys energijos šaltiniai

Or. en

Pagrindimas

Prioritetai turi būti teikiami technologijoms, kurių taikymas leistų transformuoti Europos 
energetiką į tvarų ir saugų pramonės sektorių. Turėtų būti geriau atsižvelgiama į paskutinįjį 
finansavimą ir komercinio sektoriaus plėtros finansavimo galimybes. Atsinaujinančios 
energijos šaltiniai netolimoje ateityje turėtų vystytis labai sparčiai.
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Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 358
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 2 ženklintoji 

dalis

Integruotų elektros energijos gaminimo iš 
atsinaujinančių šaltinių technologijų, 
pritaikytų skirtingoms regioninėms 
sąlygoms, kūrimas ir demonstravimas, 
siekiant sukurti priemones, užtikrinsiančias 
esminį atsinaujinančių šaltinių pagaminamos 
elektros energijos dalies padidėjimą ES. 
Moksliniai tyrimai turėtų padidinti bendrą 
konversijos proceso našumą, žymiai 
sumažinti elektros energijos kainą, padidinti 
proceso patikimumą ir dar labiau sumažinti 
poveikį aplinkai. Bus akcentuojamos 
fotoelektros, vėjo ir biomasės (įskaitant 
biologiškai skaidomą atliekų dalį) sritys. Be 
to, moksliniais tyrimais bus siekiama 
realizuoti visą kitų atsinaujinančių energijos 
šaltinių – geoterminių, saulės, vandenyno ir 
mažų hidroelektrinių potencialą.

Integruotų elektros energijos gaminimo iš 
atsinaujinančių šaltinių technologijų, 
pritaikytų skirtingoms regioninėms 
sąlygoms, kūrimas ir demonstravimas, 
siekiant sukurti priemones, užtikrinsiančias 
esminį atsinaujinančių šaltinių pagaminamos 
elektros energijos dalies padidėjimą ES. 
Moksliniai tyrimai turėtų padidinti bendrą 
konversijos proceso našumą, žymiai 
sumažinti elektros energijos kainą, padidinti 
proceso patikimumą ir dar labiau sumažinti 
poveikį aplinkai. Bus akcentuojamos 
fotoelektros, vėjo ir biomasės (įskaitant 
biologiškai skaidomą atliekų dalį) sritys. Be 
to, moksliniais tyrimais bus siekiama 
realizuoti visą kitų atsinaujinančių energijos 
šaltinių – geoterminių, saulės, vandenyno ir 
hidroelektrinių potencialą.

Or. de

Pagrindimas

Didelio arba nedidelio masto hidroelektrinėse pagaminama energija yra vienas iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, kuriems ateityje turėtų tekti kur kas didesnė energijos 
gamybos dalis. Mokslinių tyrimų veikla, reikalinga hidroenergijos gamybai, didžiąja dalimi 
priklauso nuo didėjančio elektrinių efektyvumo, tobulinant dabartinio potencialo naudojimą ir 
tvarumą ir tai tinka tiek mažoms, tiek didelėms vandens elektrinėms. Todėl mokslinių tyrimų 
nebūtina apriboti mažomis hidroelektrinėmis. 

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 359
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 3 ženklintoji 

dalis

Patobulintų konversijos technologijų darniai 
kieto, skysto ir dujinio kuro gamybai iš 

Patobulintų konversijos technologijų darniai 
kieto, skysto ir dujinio kuro gamybai iš 
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biomasės (įskaitant biologiškai skaidomą 
atliekų dalį) ir tiekimo grandinėms, visų 
pirma biokuro transporto reikmėms, kūrimas 
ir demonstravimas. Turi būti akcentuojamas
naujų rūšių biokuras, taip pat nauji esamo 
biokuro gamybos ir paskirstymo keliai, 
įskaitant integruotą energijos ir kitų 
pridėtinės vertės produktų gamybą 
biologinio perdirbimo įrenginiuose. Siekiant 
mažinti anglies išskyrimą grandinėje „nuo 
šaltinio iki vartotojo“, mokslinių tyrimų 
metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
gerinti energijos efektyvumą, didinti 
technologijų integravimą ir tobulinti 
pramonės žaliavų vartojimą. Taip pat bus 
įtraukti pramonės žaliavų logistikos, 
parengtinių normatyvinių mokslinių tyrimų 
ir standartizavimo klausimai saugiam ir 
patikimam naudojimui transporte ir 
stacionariuose taikymuose. Siekiant 
išnaudoti atsinaujinančio vandenilio 
gamybos potencialą, bus remiami procesų, 
kuriuose naudojama biomasės, atsinaujinanti 
elektros energija ir saulės energija, tyrimai.

biomasės (įskaitant biologiškai skaidomą 
atliekų dalį) ir tiekimo grandinėms, visų 
pirma biokuro transporto reikmėms, kūrimas 
ir demonstravimas. Turi būti tiriamas naujų 
rūšių biokuras, kuris atitiktų gamybos ir 
vartojimo ciklą, ypač atsižvelgiant į 
energijos, klimato, socialinę, aplinkos 
apsaugos ir žemėnaudos pusiausvyrą, taip 
pat nauji esamo biokuro gamybos ir 
paskirstymo keliai, įskaitant integruotą 
energijos ir kitų pridėtinės vertės produktų 
gamybą biologinio perdirbimo įrenginiuose.
Siekiant mažinti anglies išskyrimą 
grandinėje „nuo šaltinio iki vartotojo“, 
mokslinių tyrimų metu pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas gerinti energijos efektyvumą, 
didinti technologijų integravimą ir tobulinti 
pramonės žaliavų vartojimą. Taip pat bus 
įtraukti pramonės žaliavų logistikos, 
parengtinių normatyvinių mokslinių tyrimų 
ir standartizavimo klausimai saugiam ir 
patikimam naudojimui transporte ir 
stacionariuose taikymuose. Siekiant 
išnaudoti atsinaujinančio vandenilio 
gamybos potencialą, bus remiami procesų, 
kuriuose naudojama biomasės, atsinaujinanti 
elektros energija ir saulės energija, tyrimai.

Or. en

Pagrindimas

7PP MTTP veikla turėtų būti sutelkta į skysto biokuro gamybą, ypač atsižvelgiant į šiltnamio 
dujų ir kitus socialinius ir ekonominius klausimus.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 360
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 5 ženklintoji 

dalis

CO2 surinkimo ir saugojimo technologijos
energijos generavimui neišskiriant teršalų

CO2 surinkimo ir saugojimo technologijos

Iš iškastinio kuro per ateinančius 
dešimtmečius neišvengiamai bus ir toliau 

Iš iškastinio kuro per ateinančius 
dešimtmečius neišvengiamai bus ir toliau 
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išgaunama reikšminga suvartojamos 
energijos dalis. Siekiant suderinti šį 
variantą su aplinkos apsauga, ypač, kiek tai 
susiję su klimato kaita, būtina žymiai 
sumažinti žalingą iškastinio kuro vartojimo 
poveikį aplinkai, siekiant našaus energijos 
generavimo beveik neišskiriant teršalų. 
Gyvybiškai svarbu sukurti ir įrodymais 
pagrįsti našias ir patikimas CO2 pagavos ir 
saugojimo technologijas, siekiant sumažinti 
CO2 surinkimo ir saugojimo išlaidas iki 
mažiau kaip 20 EUR/t, siekiant 90 % 
surinkimo rodiklio, taip pat įrodant 
ilgalaikį CO2 saugojimo stabilumą, saugą ir 
patikimumą.

išgaunama reikšminga suvartojamos 
energijos dalis. Siekiant sukurti ir įrodymais 
pagrįsti našias ir patikimas CO2 pagavos ir 
saugojimo technologijas pirmiausia šie 
reiškiniai turi būti tinkamai ištirti. Todėl 
CO2  saugojimo ir pagavos technologijų 
moksliniai tyrimai bus orientuoti į 
socialinių, ekonominių, teisinių ir aplinkos 
apsaugos kriterijų technologijų vystymąsi, 
apimant garantijas dėl nuolatinio 
saugojimo visu laikotarpiu. Anglies 
saugojimo ir surinkimo projektai bus 
vykdomi nepriklausomos mokslinės 
peržiūros ir stebėjimo vietose, informuojant 
visuomenę apie jo rezultatus.

Or. en

(šiuo Parlamento pakeitimu siūloma, kad originalaus Komisijos teksto 5 ženklintoji dalis būtų 
perkelta po 7 ženklintosios dalies „Pažangieji energijos tinklai“)

Pagrindimas

Itin svarbu pirmiausia išsamiai išnagrinėti saugaus CO2 saugojimo procesus ir tik po to kurti 
CO2 surinkimo technologijas. Anglių ir Plieno mokslinių tyrimų fondas taip pat numato 
galimybę finansuoti CO2 kaupimo mokslinius tyrimus. Pavyzdžiui, 2003 m. iš šio fondo buvo 
finansuojamas projektas „CO2 surinkimo ir geologinio kaupimo galimybių vertinimas“.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 361
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 6 ženklintoji 

dalis

Anglimi kūrenamos elektrinės visame 
pasaulyje išlieka pagrindiniu elektros 
energijos šaltiniu, tačiau turi žymų 
potencialą ateityje padidinti našumą ir 
sumažinti teršalų išmetimą, visų pirma CO2
išmetimą. Siekiant palaikyti 
konkurencingumą ir prisidėti prie CO2
išmetimo valdymo, bus remiamas švarios 
anglies konversijos technologijų kūrimas ir 
demonstravimas, kad būtų žymiai padidintas 
elektrinių našumas ir patikimumas, iki 
minimumo sumažintas teršalų išmetimas ir 

Anglimi kūrenamos elektrinės visame 
pasaulyje išlieka pagrindiniu elektros 
energijos šaltiniu, tačiau turi žymų 
potencialą ateityje padidinti našumą ir 
sumažinti teršalų išmetimą, visų pirma CO2
išmetimą. Siekiant palaikyti 
konkurencingumą ir prisidėti prie išteklių 
išsaugojimo ir CO2 išmetimo valdymo, bus 
remiamas švarios anglies konversijos 
technologijų kūrimas ir demonstravimas, 
kad būtų žymiai padidintas elektrinių 
našumas ir patikimumas, iki minimumo 
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sumažintos bendros išlaidos įvairiomis
eksploatacijos sąlygomis. Rengiantis 
būsimam energijos generavimui neišskiriant 
teršalų, šia veikla turi būti pasirengta CO2
pagavos ir saugojimo technologijų raidai, ją 
papildyti, taip pat ta veikla turi būti susijusi 
su minėta raida.

sumažintas teršalų išmetimas, apimantis 
smulkias kietąsias daleles, mikroelementus, 
gyvsidabrį ir organinius junginius ir 
sumažintos bendros išlaidos įvairiomis 
eksploatacijos sąlygomis. Rengiantis 
būsimam energijos generavimui neišskiriant 
teršalų, šia veikla turi būti pasirengta CO2
pagavos ir saugojimo technologijų raidai, ją 
papildyti, taip pat ta veikla turi būti susijusi 
su minėta raida.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į visus šiuolaikinių ir/arba ateities anglies kuro elektrinių darbo tobulinimo 
aspektus. Pakeitimais siekiama suvienodinti ES mokslinių tyrimų galimybes didinti našumą ir 
mažinti CO2 ir atsisakyti teršalų (pvz., kietųjų dalelių, mikroelementų, gyvsidabrio ir 
organinių junginių) išskyrimo.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 362
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 7 ženklintoji 

dalis

Siekiant palengvinti perėjimą prie darnesnės 
energetikos sistemos, reikia pačių įvairiausių 
MTTP pastangų, kad būtų padidintas 
Europos elektros ir dujų sistemų ir tinklų 
našumas, lankstumas, sauga ir patikimumas. 
Elektros tinklams siekiant pertvarkyti 
dabartinius tinklus į tamprius ir interaktyvius 
(vartotojai – operatoriai) paslaugų tinklus ir 
pašalinti kliūtis atsinaujinančių energijos 
šaltinių diegimui dideliu mastu, veiksmingai 
jų integracijai ir paskirstytam generavimui 
(pvz., kuro elementai, mikroturbinos, 
stūmokliniai varikliai), taip pat reikės sukurti 
ir įrodymais pagrįsti svarbiausias 
įgalinančias technologijas (pvz., naujoviškus 
IRT sprendimus, atsinaujinančių šaltinių 
energijos saugojimo technologijas, 
energetikos sistemų elektroniką ir 
aukštatemperatūrinių laidininkų įrenginius). 
Dujų tinklų tikslas yra įrodymais pagrįsti 

Siekiant palengvinti perėjimą prie darnesnės 
energetikos sistemos, reikia pačių įvairiausių 
MTTP pastangų, kad būtų padidintas 
Europos elektros ir dujų sistemų ir tinklų 
našumas, lankstumas, sauga ir patikimumas. 
Elektros tinklams siekiant pertvarkyti 
dabartinius tinklus į tamprius ir interaktyvius 
(vartotojai – operatoriai) paslaugų tinklus ir 
pašalinti kliūtis atsinaujinančių energijos 
šaltinių diegimui dideliu mastu, veiksmingai 
jų integracijai ir paskirstytam generavimui 
(pvz., kuro elementai, mikroturbinos, 
stūmokliniai varikliai) ir gerinant 
aprūpinimo kokybę (įtampos kokybės ir 
teikiamos energijos požiūriu) taip pat reikės 
sukurti ir įrodymais pagrįsti svarbiausias 
įgalinančias technologijas (pvz., naujoviškus 
IRT sprendimus, atsinaujinančių šaltinių 
energijos saugojimo technologijas, 
elektroninius matavimo prietaisus ir 
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pažangesnius ir našesnius dujų 
transportavimo ir paskirstymo procesus ir 
sistemas, įskaitant veiksmingą 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
integravimą.

automatizuotas matavimo valdymo 
sistemas, energetikos sistemų elektroniką ir 
aukštatemperatūrinių laidininkų įrenginius,
IRT kontrolės sistemas aktyviam tinklų 
valdymui, veiksmingas darbuotojų 
valdymas, kt.). Dujų tinklų tikslas yra 
įrodymais pagrįsti pažangesnius ir našesnius 
dujų transportavimo ir paskirstymo procesus 
ir sistemas, įskaitant veiksmingą 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
integravimą.
Elektros ir dujų tinklų integravimo 
moksliniai tyrimai (pvz., integruotieji 
kontrolės centrai, daugiafunkciai matavimo 
prietaisai, darbui abiejose srityse tinkama 
darbuotojų kvalifikacija) siekia didinti 
abiejų sektorių darbo efektyvumą.

Or. en

Pagrindimas

Paskirstytos energijos kompleksinis naudojimas yra vienas iš didžiausių ateities iššūkių, 
skatinant atsinaujinančių energijos šaltinių vystymą, tobulinant tiekimo kokybę ir tenkinant 
vartotojų poreikius. Novatoriškos technologijos leistų vartotojams dalyvauti elektros rinkoje 
(elektroniniai matavimo prietaisai, automatizuotas matavimo prietaisų valdymas, išankstinis 
energijos apmokėjimas, plačiajuosčio ryšio paslaugos, kt.), taip pat generuoti elektros energiją 
vietose (paskirstytas generavimas). Palankiai vertinami paskirstyto generavimo valdymo ir 
integravimo į paskirstymo tinklus moksliniai tyrimai. Pagrindinis vaidmuo čia tenka IRT 
sistemoms. Veiksmingam paskirstymo tinklų valdymui būtina tobulinti organizacinius 
įgūdžius: reikalingas geresnis personalo valdymas, energijos ir dujų ūkio integravimas, 
didesnio našumo leistų pasiekti darbuotojų, galinčių dirbti tiek dujų, tiek elektros ūkyje, 
rengimas.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 363
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 7 ženklintoji 

dalis

Siekiant palengvinti perėjimą prie 
darnesnės energetikos sistemos, reikia 
pačių įvairiausių MTTP pastangų, kad būtų 
padidintas Europos elektros ir dujų sistemų 
ir tinklų našumas, lankstumas, sauga ir 

Tam, kad būtų padidintas Europos elektros 
ir dujų sistemų ir tinklų našumas, sauga ir 
patikimumas, pvz., siekiant pertvarkyti 
dabartinius tinklus į interaktyvius (vartotojai 
– operatoriai) paslaugų tinklus ir kuriant 
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patikimumas. Elektros tinklams siekiant
pertvarkyti dabartinius tinklus į tamprius ir
interaktyvius (vartotojai – operatoriai) 
paslaugų tinklus ir pašalinti kliūtis 
atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui 
dideliu mastu, veiksmingai jų integracijai ir 
paskirstytam generavimui (pvz., kuro 
elementai, mikroturbinos, stūmokliniai 
varikliai), taip pat reikės sukurti ir 
įrodymais pagrįsti svarbiausias 
įgalinančias technologijas (pvz., 
naujoviškus IRT sprendimus, 
atsinaujinančių šaltinių energijos 
saugojimo technologijas, energetikos 
sistemų elektroniką ir 
aukštatemperatūrinių laidininkų 
įrenginius). Dujų tinklų tikslas yra 
įrodymais pagrįsti pažangesnius ir 
našesnius dujų transportavimo ir 
paskirstymo procesus ir sistemas, įskaitant 
veiksmingą atsinaujinančių energijos 
šaltinių integravimą.

pažangią matavimo sistemą, valdomą 
nuotoliniu būdu (automatizuotas matavimo 
valdymas). Parama pažangiems 
interaktyviems sąsajų su vartotojais 
centrams yra itin svarbi skatinant 
veiksmingą santykių su vartotojais 
valdymą. Kliūtys didelės apimties taikymui 
ir veiksmingam paskirstytos ir 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
integravimui turi būti pašalintos.

Or. en

Pagrindimas

Platus matavimo prietaisų sistemos, valdomos nuotoliniu būdu, naudojimas yra itin svarbus 
siekiant ES tikslų didinti Europos elektros tinklų našumą, saugumą ir patikimumą. 
Automatinis matavimo valdymas yra nepakeičiamas siūlant vartotojams skirtingus įkainius, 
kuris leidžia sumažinti elektros paklausą piko metu ir didinti sistemos saugumą.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pakeitimas 364
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 9 ženklintoji 

dalis

Sukurti priemones, metodus ir modelius, 
skirtus įvertinti pagrindines ekonomines ir 
socialines problemas, susijusias su 
energetikos technologijomis. Atliekant šią 
veiklą bus kuriamos išsiplėtusios ES ir 
energetikos bei su energetika susijusios 
politikos poveikio tiekimo patikimumui,
aplinkai, visuomenei ir energetikos 

Sukurti priemones, metodus ir modelius, 
skirtus įvertinti pagrindines ekonomines, 
aplinkos apsaugos, sveikatos socialines 
problemas, susijusias su energetikos 
technologijomis. Atliekant šią veiklą bus 
kuriamos išsiplėtusios ES ir energetikos bei 
su energetika susijusios politikos poveikio 
tiekimo patikimumui, aplinkai, visuomenei 
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pramonės konkurencingumui vertinimo 
duomenų bazės ir scenarijai. Technologijų 
pažangos poveikis ES politikai yra ypač 
svarbus.

ir energetikos pramonės konkurencingumui 
vertinimo duomenų bazės ir scenarijai, ypač 
siekiant dėl nustatyto ES tikslo pakelti 
pasaulio temperatūrą ne daugiau negu 
+2°C ikipramoninio lygio pasaulio 
vidurkio, taip pat sukurti veiksmingiausią 
energetiniu požiūriu pasaulio ekonomiką 
iki 2020 m. Technologijų pažangos poveikis 
ES politikai yra ypač svarbus.

Or. en

(šiuo Parlamento pakeitimu siūloma originalaus Komisijos teksto 9 ženklintąją dalį perkelti 
po 5 ženklintosios dalies „CO2 surinkimo ir saugojimo technologijos energijos generavimui 

neišskiriant teršalų“)

Pagrindimas

Švarios anglies technologijos yra finansuojamos iš Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo, 
kuriam yra numatyta atskira biudžeto eilutė, neįtraukta į 7PP.

Tuo metu, kai buvo pradėta įgyvendinti 6PP, baigėsi sutarties, steigiančios Europos anglių ir 
plieno bendrijų, kurių turtą sudarė 1,6 milijardo eurų, galiojimo laikas. Komisija, 
disponuojanti šio rezervo palūkanomis, iš Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo maždaug 
16 milijonų eurų kasmet skiria anglies pramonės moksliniams tyrimams. Jei būtina, ES 
finansavimui šių lėšų turėtų užtekti.

Be to, originalus pasiūlymas buvo papildytas tam tikrais paaiškinimais dėl „Žinių energetikos 
politikai formuoti“.

Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 365
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 9a ženklintoji 

dalis (nauja)

CO2 mažinimas pramonės gamyboje
Skatinti mokslinių tyrimų veiklą 
sektoriuose, kurie yra įtraukti į prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais (EPS) 
sistemą. EPS, kuri leidžia Europai pirmauti 
mažinant CO² emisiją, tam tikra prasme 
silpnina Europos pramonės 
konkurencingumą.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 819 
pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote

Pakeitimas 366
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 9b ženklintoji 

dalis (nauja)

Naujos specialybės atsinaujinančios 
energijos sektoriuje
Itin svarbios yra priemonės kurti naujas 
specialybes kvalifikuotam energijos 
įrenginių diegimui ir priežiūrai 
atsinaujinančios energijos sektoriuje. Šios 
priemonės numato kvalifikacijos kėlimo 
kursų ir papildomų profesinio ir 
universitetinio mokymo priemonių 
organizavimą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 
820 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj

Pakeitimas 367
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Energetika“ paantraštės „Veikla“ 9c ženklintoji 

dalis (nauja)

Energetikos sistemos ir įrenginiai, pagrįsti 
specifinėmis medžiagų ir skysčių 
savybėmis,
energetikos sistemos ir įrenginiai, kurių 
veikimas yra pagrįstas tam tikrų medžiagų 
ir skysčių, pvz., magnetokalorinių ir 
barokalorinių savybių turinčių medžiagų, 
fotovoltinių medžiagų, superlaidininkų, 
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nanoskysčių ir nanomedžiagų, turinčių 
„atmintį“, ir fazinio virsmo medžiagų ir 
skysčių savybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 
821 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 368
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštė

6. Aplinka (įskaitant klimato kaitą) 6. Aplinka (įskaitant klimato kaitą ir 
gamtinius pavojus)

Or. en

Pagrindimas

Būtina į specialiosios Bendradarbiavimo programos Aplinkos teminę sritį įtraukti „Gamtinius 
pavojus“, atsižvelgiant į vis didėjančią stichinių nelaimių riziką ir atitinkamą poreikį ieškoti 
veiksmingų sprendimų šiems klausimams spręsti.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 369
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštė 

„Tikslas“

Skatinti darnų gamtinės ir žmogaus aplinkos 
ir jos išteklių valdymą plečiant mūsų žinias 
apie biosferos, ekosistemų ir žmogaus 
veiklos tarpusavio sąveiką ir kuriant naujas 
technologijas, priemones ir paslaugas, 
kuriomis būtų integruotai sprendžiamos 
visuotinės aplinkos problemos. Bus 
akcentuojamas klimato, ekologinių, žemės ir 
vandenyno sistemų pokyčių prognozavimas, 
priemonės ir technologijos, skirtos opioms 
aplinkos problemoms ir pavojams, įskaitant 

Skatinti darnų gamtinės ir žmogaus aplinkos 
ir jos išteklių valdymą plečiant mūsų žinias 
apie biosferos, ekosistemų ir žmogaus 
veiklos tarpusavio sąveiką, žinias apie 
biologinę įvairovę ir jos tvarų naudojimą ir 
žmogaus veiklos tarpusavio sąveiką ir 
kuriant naujas technologijas, priemones ir 
paslaugas, kuriomis būtų integruotai 
sprendžiamos visuotinės aplinkos 
problemos. Bus akcentuojamas klimato, 
ekologinių, žemės ir vandenyno sistemų 
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pavojus sveikatai, stebėti, sušvelninti ir 
užkirsti jiems kelią, taip pat skirtos užtikrinti 
gamtinės ir žmogaus sukurtos aplinkos 
darnumą.

pokyčių prognozavimas, priemonės ir 
technologijos, skirtos opioms aplinkos 
problemoms ir pavojams, įskaitant pavojus 
sveikatai, stebėti, sušvelninti ir užkirsti jiems 
kelią, taip pat skirtos užtikrinti gamtinės ir 
žmogaus sukurtos aplinkos darnumą.

Or. en

Pagrindimas

Vis svarbesnis tampa sausumos ir jūros biologinės įvairovės ir jos išsaugojimo 
besikeičiančiomis sąlygomis (vis didėjanti žmogaus sukurtos aplinkos įtaka, klimato kaita, 
naujas žemės panaudojimas, miestų plėtra ir kt.) klausimas. Žinios šioje srityje leis tobulinti 
supratimą apie skirtingas ekologines sistemas ir jų tarpusavio sąveiką ir aiškiau suprasti, kaip 
jie yra susiję su globaliniais pokyčiais, siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi piliečių labui.

Pakeitimą pateikė Verts /ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 370
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Metodas“ 3a pastraipa (nauja)

Mokymas apie aplinką plečiant žinias apie 
darnų vystymąsi Europos Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

Mokymas apie aplinką ir darnaus vystymosi poreikį turi didelę reikšmę Europos gyventojams 
ir ekologinių sistemų išsaugojimui. Jis taip pat leidžia didinti piliečių informavimą apie 
aplinkos pavojus ir tinkamai juos valdyti, ypač taikant atitinkamas politikos priemones.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 371

I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 
„Veikla“ 1 ženklintosios dalies 1 įtrauka

Būtini integruoti klimato ir žemės sistemų 
funkcionavimo moksliniai tyrimai, kad 
galima būtų stebėti ir analizuoti, kaip tos 

Būtini integruoti klimato ir žemės sistemų 
funkcionavimo moksliniai tyrimai, kad 
galima būtų stebėti ir analizuoti, kaip tos 
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sistemos evoliucionuoja, ir numatyti būsimą 
jų raidą. Tai leis sukurti veiksmingų 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
padarinių ir jų sušvelninimo priemonių. Bus 
sukurta įvairaus mastelio – nuo visuotinio iki 
subregioninio – pažangių klimato kaitos 
modelių, kurie bus pritaikyti vertinant 
pokyčius, galimus padarinius ir kritines 
ribas. Bus tiriami atmosferos sudėties ir 
vandens ciklo pokyčiai ir sukurta nustatyta 
rizika paremtų modelių, atsižvelgiant į 
sausrų, audrų ir potvynių ciklų pokyčius. 
Bus tiriami aplinkos kokybei ir klimatui dėl 
oro, vandens ir dirvožemio taršos kylantys 
pavojai, taip pat atmosferos, stratosferos 
ozono sluoksnio, žemės paviršiaus, ledynų ir 
vandenyno tarpusavio sąveika. Bus 
nagrinėjami grįžtamojo ryšio mechanizmai ir 
staigūs pokyčiai (pvz., vandens apytaka 
vandenyne) bei poveikis biologinei įvairovei 
ir ekosistemoms.

sistemos evoliucionuoja, ir numatyti būsimą 
jų raidą. Tai leis sukurti veiksmingų 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
padarinių ir jų sušvelninimo priemonių. Bus 
sukurta įvairaus mastelio – nuo visuotinio iki 
subregioninio – pažangių klimato kaitos 
modelių, kurie bus pritaikyti vertinant 
pokyčius, galimus padarinius ir kritines 
ribas. Bus tiriami atmosferos sudėties ir 
vandens ciklo pokyčiai ir sukurta nustatyta 
rizika paremtų modelių, atsižvelgiant į 
sausrų, audrų ir potvynių ciklų pokyčius. 
Bus tiriami aplinkos kokybei ir klimatui dėl 
oro, vandens ir dirvožemio taršos kylantys 
pavojai, taip pat atmosferos, stratosferos 
ozono sluoksnio, žemės paviršiaus, ledynų ir 
vandenyno tarpusavio sąveika. Bus 
nagrinėjami grįžtamojo ryšio mechanizmai ir 
staigūs pokyčiai (pvz., vandens apytaka 
vandenyne) bei poveikis biologinei įvairovei 
ir ekosistemoms, apimantys poveikį ypač 
jautriose srityse, kaip pakrančių arba kalnų 
regionai. 

Or. de

Pagrindimas

Aplinkos medicina nuo darbo medicinos skiriasi tuo, kad čia toksinių medžiagų poveikis gali 
būti ne itin ryškus, tačiau nuolatinis; todėl šioje srityje būtina pasitelkti analitines priemones. 
Analizė yra sudaryta iš trijų dalių, vertinant skirtingus genetinius atskirų tipų požymius, kurie 
lemia nevienodą toksinių medžiagų įtaką vieniems ar kitiems asmenims. 

Pakeitimą pateikė Verts /ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 372
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 1 ženklintosios dalies 2 įtrauka

Daugiadisciplininiai aplinkos rizikos 
veiksnių ir žmogaus sveikatos sąveikos 
moksliniai tyrimai reikalingi remiant 
Aplinkos ir sveikatos veiksmų planą ir 
atsižvelgiant į rūpesčius dėl visuomenės 
sveikatos ir į ligų charakteristikas, susijusias 
su naujais aplinkos pavojais. Pagrindinis 

Daugiadisciplininiai aplinkos rizikos 
veiksnių ir žmogaus sveikatos sąveikos 
moksliniai tyrimai reikalingi remiant 
Aplinkos ir sveikatos veiksmų planą ir 
atsižvelgiant į rūpesčius dėl visuomenės 
sveikatos ir į ligų charakteristikas, susijusias 
su naujais aplinkos pavojais. Pagrindinis 
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mokslinių tyrimų dėmesys bus sutelktas į 
daugybinį poveikį skirtingais poveikio 
keliais, taršos šaltinių nustatymą ir naujus ar 
besiformuojančius aplinkos rizikos veiksnius 
(pvz., patalpų ir lauko orą, 
elektromagnetinius laukus, triukšmą ir 
toksinių medžiagų poveikį) bei galimus jų 
padarinius sveikatai. Moksliniais tyrimais 
taip pat bus siekiama integruoti žmogaus 
biologinio stebėjimo mokslinių tyrimų 
veiklą, susijusią su moksliniais aspektais, 
metodikomis ir priemonėmis, skirtomis 
koordinuotam ir darniam metodui sukurti. 
Jie apims Europos grupės tyrimus, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas gyventojų 
grupes, ir patobulinto rizikos apibūdinimo, 
įvertinimo bei rizikos ir poveikio sveikatai 
palyginimo metodus ir priemones. 
Mokslinių tyrimų metu bus sukurti 
biologiniai žymenys ir modeliavimo 
priemonės, atsižvelgiant į bendrą poveikį, 
pažeidžiamumo variacijas ir neapibrėžtumą. 
Jų metu taip pat bus sukurti rizikos analizės, 
valdymo ir informavimo bei politikos 
kūrimo ir analizės metodai ir pagalbinės 
sprendimų priėmimo priemonės (rodikliai, 
ekonominės naudos ir daugelio kriterijų 
analizės, poveikio sveikatai įvertinimas, 
ligos naštos ir tvarumo analizė).

mokslinių tyrimų dėmesys bus sutelktas į 
daugybinį poveikį skirtingais poveikio 
keliais, taršos šaltinių nustatymą ir naujus ar 
besiformuojančius aplinkos rizikos veiksnius 
(pvz., patalpų ir lauko orą, 
elektromagnetinius laukus, triukšmą ir 
toksinių medžiagų poveikį) bei galimus jų 
padarinius sveikatai, sindromų ir nuolatinio 
poveikio analizę, toksinių medžiagų ir tokių 
medžiagų mišinių tarpusavio sąveiką, 
genetinę polimorfinių ir imunologinių testų 
analizę, tarp jų limfocitų transformavimo ir 
aktyvavimo testus. Moksliniais tyrimais taip 
pat bus siekiama integruoti žmogaus 
biologinio stebėjimo mokslinių tyrimų 
veiklą, susijusią su moksliniais aspektais, 
metodikomis ir priemonėmis, skirtomis 
koordinuotam ir darniam metodui sukurti. 
Jie apims Europos grupės tyrimus, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas gyventojų 
grupes, ir patobulinto rizikos apibūdinimo, 
įvertinimo bei rizikos ir poveikio sveikatai 
palyginimo metodus ir priemones. 
Mokslinių tyrimų metu bus sukurti 
biologiniai žymenys ir modeliavimo 
priemonės, atsižvelgiant į bendrą poveikį, 
pažeidžiamumo variacijas ir neapibrėžtumą. 
Jų metu taip pat bus sukurti rizikos analizės, 
valdymo ir informavimo bei politikos 
kūrimo ir analizės metodai ir pagalbinės 
sprendimų priėmimo priemonės (rodikliai, 
ekonominės naudos ir daugelio kriterijų 
analizės, poveikio sveikatai įvertinimas, 
ligos naštos ir tvarumo analizė.

Or. en

Pagrindimas

Žalingų dujų ir smulkiųjų kietųjų dalelių ir ypač jų sinergijos poveikis sveikatai ir jų poveikis 
pagrindinių šiuolaikinės civilizacijos ligų paplitimui yra mažai tyrinėti, dėl to ne paskutinė 
vieta tenka netinkamiems diagnostikos metodams.
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Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 373
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 1 ženklintosios dalies 2 įtrauka

Daugiadisciplininiai aplinkos rizikos 
veiksnių ir žmogaus sveikatos sąveikos 
moksliniai tyrimai reikalingi remiant 
Aplinkos ir sveikatos veiksmų planą ir 
atsižvelgiant į rūpesčius dėl visuomenės 
sveikatos ir į ligų charakteristikas, susijusias 
su naujais aplinkos pavojais. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus sutelktas į 
daugybinį poveikį skirtingais poveikio 
keliais, taršos šaltinių nustatymą ir naujus ar 
besiformuojančius aplinkos rizikos veiksnius 
(pvz., patalpų ir lauko orą, 
elektromagnetinius laukus, triukšmą ir 
toksinių medžiagų poveikį) bei galimus jų 
padarinius sveikatai. Moksliniais tyrimais 
taip pat bus siekiama integruoti žmogaus 
biologinio stebėjimo mokslinių tyrimų 
veiklą, susijusią su moksliniais aspektais, 
metodikomis ir priemonėmis, skirtomis 
koordinuotam ir darniam metodui sukurti. 
Jie apims Europos grupės tyrimus, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas gyventojų 
grupes, ir patobulinto rizikos apibūdinimo, 
įvertinimo bei rizikos ir poveikio sveikatai 
palyginimo metodus ir priemones. 
Mokslinių tyrimų metu bus sukurti 
biologiniai žymenys ir modeliavimo 
priemonės, atsižvelgiant į bendrą poveikį, 
pažeidžiamumo variacijas ir neapibrėžtumą. 
Jų metu taip pat bus sukurti rizikos analizės, 
valdymo ir informavimo bei politikos 
kūrimo ir analizės metodai ir pagalbinės 
sprendimų priėmimo priemonės (rodikliai, 
ekonominės naudos ir daugelio kriterijų 
analizės, poveikio sveikatai įvertinimas, 
ligos naštos ir tvarumo analizė).

Daugiadisciplininiai aplinkos rizikos 
veiksnių ir žmogaus sveikatos sąveikos 
moksliniai tyrimai reikalingi remiant 
Aplinkos ir sveikatos veiksmų planą ir 
atsižvelgiant į rūpesčius dėl visuomenės 
sveikatos ir į ligų charakteristikas, susijusias 
su naujais aplinkos pavojais. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus sutelktas į 
daugybinį poveikį skirtingais poveikio 
keliais, taršos šaltinių nustatymą ir naujus ar 
besiformuojančius aplinkos rizikos veiksnius 
(pvz., nuodingas dujas, smulkias ir itin 
smulkias gyvas ir negyvas daleles, patalpų ir 
lauko orą, elektromagnetinius laukus, 
triukšmą ir toksinių medžiagų poveikį) bei 
galimus jų padarinius sveikatai. Moksliniais 
tyrimais taip pat bus siekiama kuriat naujus 
ir patobulintus būdus, nustatant šaltinius ir 
jų sinergijos poveikį, integruoti žmogaus 
biologinio stebėjimo mokslinių tyrimų 
veiklą, susijusią su moksliniais aspektais, 
metodikomis ir priemonėmis, skirtomis 
koordinuotam ir darniam metodui sukurti. 
Jie apims Europos grupės tyrimus, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas gyventojų 
grupes, ir patobulinto rizikos apibūdinimo, 
įvertinimo bei rizikos ir poveikio sveikatai 
palyginimo metodus ir priemones. 
Mokslinių tyrimų metu bus sukurti 
biologiniai žymenys ir modeliavimo 
priemonės, atsižvelgiant į bendrą poveikį, 
pažeidžiamumo variacijas ir neapibrėžtumą. 
Jų metu taip pat bus sukurti rizikos analizės, 
valdymo ir informavimo bei politikos 
kūrimo ir analizės metodai ir pagalbinės 
sprendimų priėmimo priemonės (rodikliai, 
ekonominės naudos ir daugelio kriterijų 
analizės, poveikio sveikatai įvertinimas, 
ligos naštos ir tvarumo analizė).

Or. en
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Pagrindimas

Žalingų dujų ir kietųjų dalelių ir ypač jų sinergijos poveikis sveikatai ir jų poveikis 
pagrindinių šiuolaikinės civilizacijos ligų paplitimui yra mažai tyrinėti, todėl ne paskutinė 
vieta tenka netinkamiems diagnostikos metodams.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 
857 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, Vincent Peillon 

Pakeitimas 374
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 1 ženklintosios dalies 2 įtrauka

Daugiadisciplininiai aplinkos rizikos 
veiksnių ir žmogaus sveikatos sąveikos 
moksliniai tyrimai reikalingi remiant 
Aplinkos ir sveikatos veiksmų planą ir 
atsižvelgiant į rūpesčius dėl visuomenės 
sveikatos ir į ligų charakteristikas, susijusias 
su naujais aplinkos pavojais. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus sutelktas į 
daugybinį poveikį skirtingais poveikio 
keliais, taršos šaltinių nustatymą ir naujus ar 
besiformuojančius aplinkos rizikos veiksnius 
(pvz., patalpų ir lauko orą, 
elektromagnetinius laukus, triukšmą ir 
toksinių medžiagų poveikį) bei galimus jų 
padarinius sveikatai. Moksliniais tyrimais 
taip pat bus siekiama integruoti žmogaus 
biologinio stebėjimo mokslinių tyrimų 
veiklą, susijusią su moksliniais aspektais, 
metodikomis ir priemonėmis, skirtomis 
koordinuotam ir darniam metodui sukurti. 
Jie apims Europos grupės tyrimus, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas gyventojų 
grupes, ir patobulinto rizikos apibūdinimo, 
įvertinimo bei rizikos ir poveikio sveikatai 
palyginimo metodus ir priemones. 
Mokslinių tyrimų metu bus sukurti 
biologiniai žymenys ir modeliavimo 
priemonės, atsižvelgiant į bendrą poveikį, 
pažeidžiamumo variacijas ir neapibrėžtumą. 
Jų metu taip pat bus sukurti rizikos analizės, 
valdymo ir informavimo bei politikos 

Daugiadisciplininiai aplinkos rizikos 
veiksnių ir žmogaus sveikatos sąveikos 
moksliniai tyrimai reikalingi remiant 
Aplinkos ir sveikatos veiksmų planą ir 
atsižvelgiant į rūpesčius dėl visuomenės 
sveikatos ir į ligų charakteristikas, susijusias 
su naujais aplinkos pavojais. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus sutelktas į 
pasaulinių pokyčių (klimato kaitos, žemės 
naudojimo, globalizacijos poveikį), 
daugybinį poveikį skirtingais poveikio 
keliais, naujų rūšių formavimąsi ir 
toksikologiją, taršos šaltinių nustatymą ir 
naujus ar besiformuojančius aplinkos rizikos 
veiksnius (pvz., patalpų ir lauko orą, 
elektromagnetinius laukus, triukšmą ir 
toksinių medžiagų poveikį) bei galimus jų 
padarinius sveikatai. Moksliniais tyrimais 
taip pat bus siekiama integruoti žmogaus 
biologinio stebėjimo mokslinių tyrimų 
veiklą, susijusią su moksliniais aspektais, 
metodikomis ir priemonėmis, skirtomis 
koordinuotam ir darniam metodui sukurti. 
Jie apims Europos grupės tyrimus, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas gyventojų 
grupes, ir patobulinto rizikos apibūdinimo, 
įvertinimo bei rizikos ir poveikio sveikatai 
palyginimo metodus ir priemones. 
Mokslinių tyrimų metu bus sukurti 
biologiniai žymenys ir modeliavimo 
priemonės, atsižvelgiant į bendrą poveikį, 
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kūrimo ir analizės metodai ir pagalbinės 
sprendimų priėmimo priemonės (rodikliai, 
ekonominės naudos ir daugelio kriterijų 
analizės, poveikio sveikatai įvertinimas, 
ligos naštos ir tvarumo analizė).

pažeidžiamumo variacijas ir neapibrėžtumą. 
Jų metu taip pat bus sukurti rizikos analizės, 
valdymo ir informavimo bei politikos 
kūrimo ir analizės metodai ir pagalbinės 
sprendimų priėmimo priemonės (rodikliai, 
ekonominės naudos ir daugelio kriterijų 
analizės, poveikio sveikatai įvertinimas, 
ligos naštos ir tvarumo analizė).

Or. en

Pagrindimas

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces minérales 
en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de la future 
mise en place du système REACH.

Šis pakeitimas atitinka Jerzy Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 855, 
856 ir 860 pakeitimus.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis 

Pakeitimas 375
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 1 ženklintosios dalies 2 įtrauka

Daugiadisciplininiai aplinkos rizikos 
veiksnių ir žmogaus sveikatos sąveikos 
moksliniai tyrimai reikalingi remiant 
Aplinkos ir sveikatos veiksmų planą ir 
atsižvelgiant į rūpesčius dėl visuomenės 
sveikatos ir į ligų charakteristikas, susijusias 
su naujais aplinkos pavojais. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus sutelktas į 
daugybinį poveikį skirtingais poveikio 
keliais, taršos šaltinių nustatymą ir naujus ar 
besiformuojančius aplinkos rizikos veiksnius 
(pvz., patalpų ir lauko orą, 

Daugiadisciplininiai aplinkos rizikos 
veiksnių ir žmogaus sveikatos sąveikos 
moksliniai tyrimai reikalingi remiant 
Aplinkos ir sveikatos veiksmų planą ir 
atsižvelgiant į rūpesčius dėl visuomenės 
sveikatos ir į ligų charakteristikas, susijusias 
su naujais aplinkos pavojais. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus sutelktas į 
daugybinį poveikį skirtingais poveikio 
keliais, taršos šaltinių nustatymą ir naujus ar 
besiformuojančius aplinkos rizikos veiksnius 
(pvz., miesto aplinka, elektromagnetinius 
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elektromagnetinius laukus, triukšmą ir 
toksinių medžiagų poveikį) bei galimus jų 
padarinius sveikatai. Moksliniais tyrimais 
taip pat bus siekiama integruoti žmogaus 
biologinio stebėjimo mokslinių tyrimų 
veiklą, susijusią su moksliniais aspektais, 
metodikomis ir priemonėmis, skirtomis 
koordinuotam ir darniam metodui sukurti. 
Jie apims Europos grupės tyrimus, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas gyventojų 
grupes, ir patobulinto rizikos apibūdinimo, 
įvertinimo bei rizikos ir poveikio sveikatai 
palyginimo metodus ir priemones. 
Mokslinių tyrimų metu bus sukurti 
biologiniai žymenys ir modeliavimo 
priemonės, atsižvelgiant į bendrą poveikį, 
pažeidžiamumo variacijas ir neapibrėžtumą. 
Jų metu taip pat bus sukurti rizikos analizės, 
valdymo ir informavimo bei politikos 
kūrimo ir analizės metodai ir pagalbinės 
sprendimų priėmimo priemonės (rodikliai, 
ekonominės naudos ir daugelio kriterijų 
analizės, poveikio sveikatai įvertinimas, 
ligos naštos ir tvarumo analizė).

laukus, triukšmą ir toksinių medžiagų 
poveikį ir automobilių išmetamas dujas) bei 
galimus jų padarinius sveikatai. Moksliniais 
tyrimais taip pat bus siekiama integruoti 
žmogaus biologinio stebėjimo mokslinių 
tyrimų veiklą, susijusią su moksliniais 
aspektais, metodikomis ir priemonėmis, 
skirtomis koordinuotam ir darniam metodui 
sukurti. Jie apims Europos grupės tyrimus, 
atkreipiant dėmesį į pažeidžiamas gyventojų 
grupes, ir patobulinto rizikos apibūdinimo, 
įvertinimo bei rizikos ir poveikio sveikatai 
palyginimo metodus ir priemones. 
Mokslinių tyrimų metu bus sukurti 
biologiniai žymenys ir modeliavimo 
priemonės, atsižvelgiant į bendrą poveikį, 
pažeidžiamumo variacijas ir neapibrėžtumą. 
Jų metu taip pat bus sukurti rizikos analizės, 
valdymo ir informavimo bei politikos 
kūrimo ir analizės metodai ir pagalbinės 
sprendimų priėmimo priemonės (rodikliai, 
ekonominės naudos ir daugelio kriterijų 
analizės, poveikio sveikatai įvertinimas, 
ligos naštos ir tvarumo analizė).

Or. en

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai rodo, kad miesto aplinka yra nulemta daugybės veiksnių, kurie savo ruožtu 
daro didelį poveikį žmogaus sveikatai.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 
859 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 376
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 1 ženklintosios dalies 3 įtrauka

Stichinėms nelaimėms valdyti reikia 
metodo, kuriame atsižvelgiama į daugeriopą 
riziką. Pavojams, pažeidžiamumui ir rizikai 
įvertinti reikia geresnių žinių, metodų ir 
integruotos bazės. Be to, reikia sukurti 
kartografavimo, prevencijos ir sušvelninimo 

Stichinėms nelaimėms valdyti reikia 
metodo, kuriame atsižvelgiama į daugeriopą 
riziką. Pavojams, pažeidžiamumui ir rizikai 
įvertinti reikia geresnių žinių, metodų ir 
integruotos bazės. Be to, reikia sukurti 
kartografavimo, prevencijos ir sušvelninimo 
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strategiją, taip pat apsvarstyti ekonominius ir 
socialinius veiksnius. Bus tiriamos su 
klimatu susijusios nelaimės (pvz., audros, 
sausros, miškų gaisrai, nuošliaužos ir 
potvyniai) ir geologiniai pavojai (pvz., 
žemės drebėjimai, ugnikalniai ir cunamiai). 
Tokie moksliniai tyrimai leis geriau 
perprasti pagrindinius procesus ir patobulinti 
numatymo ir prognozavimo metodus, 
remiantis tikimybių apskaičiavimo metodu. 
Jie taip pat bus ankstyvo perspėjimo ir 
informacinių sistemų kūrimo pagrindas. Bus 
kiekybiškai įvertinti didžiausių stichinių 
nelaimių atgarsiai visuomenėje.

strategiją, taip pat apsvarstyti ekonominius ir 
socialinius veiksnius. Bus tiriamos su 
klimatu susijusios nelaimės (pvz., audros, 
sausros, miškų gaisrai, nuošliaužos ir 
potvyniai) ir geologiniai pavojai (pvz., 
žemės drebėjimai, ugnikalniai ir cunamiai). 
Tokie moksliniai tyrimai leis geriau 
perprasti pagrindinius procesus ir patobulinti 
numatymo ir prognozavimo metodus, 
remiantis tikimybių apskaičiavimo metodu. 
Jie taip pat bus ankstyvo perspėjimo,
informacinių sistemų ir skubaus reagavimo 
kūrimo ir jų valdymo pagrindas. Bus 
kiekybiškai įvertinti didžiausių stichinių 
nelaimių atgarsiai visuomenėje.

Or. es

Pagrindimas

Dažnai informacijos valdymas ir skubus reagavimas yra itin svarbus priimant skubius 
sprendimus ir siekiant išvengti sunkių padarinių.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 377
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 1 ženklintosios dalies 3 įtrauka

Stichinėms nelaimėms valdyti reikia 
metodo, kuriame atsižvelgiama į daugeriopą 
riziką. Pavojams, pažeidžiamumui ir rizikai 
įvertinti reikia geresnių žinių, metodų ir 
integruotos bazės. Be to, reikia sukurti 
kartografavimo, prevencijos ir sušvelninimo 
strategiją, taip pat apsvarstyti ekonominius ir 
socialinius veiksnius. Bus tiriamos su 
klimatu susijusios nelaimės (pvz., audros, 
sausros, miškų gaisrai, nuošliaužos ir 
potvyniai) ir geologiniai pavojai (pvz., 
žemės drebėjimai, ugnikalniai ir cunamiai). 
Tokie moksliniai tyrimai leis geriau 
perprasti pagrindinius procesus ir patobulinti 
numatymo ir prognozavimo metodus, 
remiantis tikimybių apskaičiavimo metodu. 
Jie taip pat bus ankstyvo perspėjimo ir 

Stichinėms nelaimėms valdyti reikia 
metodo, kuriame atsižvelgiama į daugeriopą 
riziką. Pavojams, pažeidžiamumui ir rizikai 
įvertinti reikia geresnių žinių, metodų ir 
integruotos bazės. Be to, reikia sukurti 
kartografavimo, prevencijos ir sušvelninimo 
strategiją, taip pat apsvarstyti ekonominius ir 
socialinius veiksnius. Bus tiriamos su 
klimatu susijusios nelaimės (pvz., audros, 
sausros, miškų gaisrai, griūtys, nuošliaužos 
ir potvyniai) ir geologiniai pavojai (pvz., 
žemės drebėjimai, ugnikalniai ir cunamiai). 
Tokie moksliniai tyrimai leis geriau 
perprasti pagrindinius procesus ir patobulinti 
numatymo ir prognozavimo metodus, 
remiantis tikimybių apskaičiavimo metodu. 
Jie bus ankstyvo perspėjimo ir informacinių 
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informacinių sistemų kūrimo pagrindas. Bus 
kiekybiškai įvertinti didžiausių stichinių 
nelaimių atgarsiai visuomenėje.

sistemų kūrimo ir analizės, kaip būtina 
kovoti su gamtos stichija ir nelaimėmis, 
pagrindas. Bus kiekybiškai įvertinti 
didžiausių stichinių nelaimių atgarsiai 
visuomenėje.

Or. de

Pagrindimas

Klimato kaitos poveikio pavyzdžių sąrašo trumpinimas sudaro įspūdį, kad jie nėra tik 
globalus reiškinys. Regioninis poveikis, ypač tokiuose jautriuose regionuose kaip kalnai, yra 
tiek pat svarbus, tačiau jį lengviau nuspėti ir prie jo prisitaikyti. Šiuo požiūriu svarbių įžvalgų 
galima rasti stebint, kokiu būdu žmonės reaguoja ir elgiasi gamtos stichijų ir nelaimių 
akivaizdoje. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 378
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 1 ženklintosios dalies 3 įtrauka

Stichinėms nelaimėms valdyti reikia 
metodo, kuriame atsižvelgiama į daugeriopą 
riziką. Pavojams, pažeidžiamumui ir rizikai 
įvertinti reikia geresnių žinių, metodų ir 
integruotos bazės. Be to, reikia sukurti 
kartografavimo, prevencijos ir sušvelninimo 
strategiją, taip pat apsvarstyti ekonominius ir 
socialinius veiksnius. Bus tiriamos su 
klimatu susijusios nelaimės (pvz., audros, 
sausros, miškų gaisrai, nuošliaužos ir 
potvyniai) ir geologiniai pavojai (pvz., 
žemės drebėjimai, ugnikalniai ir cunamiai). 
Tokie moksliniai tyrimai leis geriau 
perprasti pagrindinius procesus ir patobulinti 
numatymo ir prognozavimo metodus, 
remiantis tikimybių apskaičiavimo metodu. 
Jie taip pat bus ankstyvo perspėjimo ir 
informacinių sistemų kūrimo pagrindas. Bus 
kiekybiškai įvertinti didžiausių stichinių 
nelaimių atgarsiai visuomenėje.

Stichinėms nelaimėms valdyti reikia 
metodo, kuriame atsižvelgiama į daugeriopą 
riziką. Pavojams, pažeidžiamumui ir rizikai 
įvertinti reikia geresnių žinių, metodų ir 
integruotos bazės. Be to, reikia sukurti 
kartografavimo, prevencijos ir sušvelninimo 
strategiją, taip pat apsvarstyti ekonominius ir 
socialinius veiksnius. Bus tiriamos su 
klimatu susijusios nelaimės (pvz., audros, 
sausros, miškų gaisrai, nuošliaužos ir 
potvyniai) ir geologiniai pavojai (pvz., 
žemės drebėjimai, ugnikalniai ir cunamiai). 
Tokie moksliniai tyrimai leis geriau 
perprasti pagrindinius procesus ir patobulinti 
numatymo ir prognozavimo metodus, 
remiantis tikimybių apskaičiavimo metodu. 
Jie taip pat bus ankstyvo perspėjimo ir 
informacinių sistemų kūrimo pagrindas. Bus 
kuriami tipiniai socialiniai elgesio modeliai 
gamtos pavojaus atvejais. Bus kiekybiškai 
įvertinti didžiausių stichinių nelaimių 
atgarsiai visuomenėje.
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Or. en

Pagrindimas

Gamtos pavojai paprastai formuoja skirtingus socialinės elgsenos modelius, nes vietos 
gyventojai gali labai įvairiai reaguoti į įvairias grėsmes, priklausomai nuo daugelio aplinkos, 
socialinių ir kultūrinių veiksnių. Tokių elgsenos modelių nustatymas būtų labai naudingas 
kaupiant duomenis  įvairiems krizių scenarijams kurti ir padėtų valdžios institucijoms ir 
švietėjams atlikti rizikos prevencijos ir civilinės saugos užduotis.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 379
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

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

. – Biologinė įvairovė
Biologinės įvairovės apsauga ir tvarus 
valdymas, vertinimas ir vidutinės bei 
ilgalaikės trukmės krypčių nustatymas; 
aplinkos apsaugos, ekonominio ir 
socialinio poveikio biologinės įvairovės 
pokyčiams vertinimas, taip pat visuomenės 
ir biologinės įvairovės tarpusavio sąveika.

Or. fr

Pagrindimas

Mūsų ekosistemos tūkstantmečio įvertinimas aiškiai parodė, kad nyksta biologinė įvairovė, tą 
tikriausiai sukelia netinkamas šiuolaikinis jos valdymas. Šis biologinės įvairovės nykimas 
vyksta taip sparčiai kaip niekada žmonijos istorijoje ir reikalauja reikšmingų Europos 
mokslinių tyrimų.

Tarptautiniai įsipareigojimai, pvz., Jungtinių Tautų klimato kaitos pagrindų programa 
(UNFCCC) ir Kioto protokolas arba Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencija numato 
svarbiausių mokslinių tyrimų poreikį biologinės įvairovės srityje.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 380
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 2 ženklintosios dalies 1 įtrauka
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Moksliniais tyrimais bus tobulinama žinių 
bazė ir kuriami pažangūs modeliai ir 
priemonės, reikalingi užtikrinti darnų 
išteklių valdymą ir kurti tvaraus vartojimo 
struktūras. Tai leis prognozuoti ekosistemų 
funkcionavimą ir jas atkurti, taip pat 
sušvelninti svarbių struktūrinių ir funkcinių 
ekosistemų elementų degradavimo ir 
praradimo padarinius (biologinei įvairovei, 
vandeniui, dirvožemiui ir jūros ištekliams). 
Atliekant ekosistemų modeliavimo 
mokslinius tyrimus bus atsižvelgiama į 
apsaugos ir išsaugojimo praktiką. Bus 
propaguojami naujoviški ekonominės 
veiklos vystymo iš ekosistemų paslaugų 
metodai. Bus kuriami dykumėjimo, žemės 
degradacijos ir erozijos prevencijos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
metodai. Mokslinių tyrimų metu taip pat bus 
nagrinėjami darnaus miškų valdymo ir 
urbanistinės aplinkos, įskaitant planavimą, 
bei atliekų tvarkymo klausimai.
Moksliniams tyrimams bus naudingas atvirų, 
paskirstytų, sąveikaujančių duomenų 
tvarkymo ir informacinių sistemų kūrimas ir 
jie prie jo prisidės, taip pat suteiks pagrindą 
įvertinimams, prognozėms ir paslaugoms, 
susijusioms su gamtiniais ištekliais ir jų 
naudojimu.

Moksliniais tyrimais bus tobulinama žinių 
bazė ir kuriami pažangūs modeliai ir 
priemonės, reikalingi užtikrinti darnų 
išteklių valdymą ir kurti tvaraus vartojimo 
struktūras. Tai leis prognozuoti ekosistemų 
funkcionavimą ir jas atkurti, taip pat 
sušvelninti svarbių struktūrinių ir funkcinių 
ekosistemų elementų degradavimo ir 
praradimo padarinius (biologinei įvairovei, 
vandeniui, dirvožemiui ir jūros ištekliams). 
Atliekant ekosistemų modeliavimo 
mokslinius tyrimus bus atsižvelgiama į 
apsaugos ir išsaugojimo praktiką. Bus 
propaguojami naujoviški ekonominės 
veiklos vystymo iš ekosistemų paslaugų 
metodai. Bus kuriami dykumėjimo, žemės 
degradacijos ir erozijos prevencijos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
metodai. Mokslinių tyrimų metu taip pat bus 
nagrinėjami darnaus kaimo vietovių 
valdymo ir išsaugojimo bendroji strategija, 
tarp jų miškų valdymo ir urbanistinės 
aplinkos, atsižvelgiant į kultūrinį paveldą, 
planavimą, bei atliekų tvarkymo klausimai.
Moksliniams tyrimams bus naudingas atvirų, 
paskirstytų, sąveikaujančių duomenų 
tvarkymo ir informacinių sistemų kūrimas ir 
jie prie jo prisidės, taip pat suteiks pagrindą 
įvertinimams, prognozėms ir paslaugoms, 
susijusioms su gamtiniais ištekliais ir jų 
naudojimu.

Or. es

Pagrindimas

Tvarus išteklių išsaugojimas reikalauja sisteminio išsaugojimo ir valdymo sistemų 
nagrinėjimo, atsižvelgiant į sunkumus, įgyvendinant tinklą „ Natura 2000“.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 381
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 2 ženklintosios dalies 1 įtrauka

Moksliniais tyrimais bus tobulinama žinių Moksliniais tyrimais bus tobulinama žinių 
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bazė ir kuriami pažangūs modeliai ir 
priemonės, reikalingi užtikrinti darnų 
išteklių valdymą ir kurti tvaraus vartojimo 
struktūras. Tai leis prognozuoti ekosistemų 
funkcionavimą ir jas atkurti, taip pat 
sušvelninti svarbių struktūrinių ir funkcinių 
ekosistemų elementų degradavimo ir 
praradimo padarinius (biologinei įvairovei, 
vandeniui, dirvožemiui ir jūros ištekliams). 
Atliekant ekosistemų modeliavimo 
mokslinius tyrimus bus atsižvelgiama į 
apsaugos ir išsaugojimo praktiką. Bus 
propaguojami naujoviški ekonominės 
veiklos vystymo iš ekosistemų paslaugų 
metodai. Bus kuriami dykumėjimo, žemės 
degradacijos ir erozijos prevencijos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
metodai. Mokslinių tyrimų metu taip pat bus 
nagrinėjami darnaus miškų valdymo ir 
urbanistinės aplinkos, įskaitant planavimą, 
bei atliekų tvarkymo klausimai.
Moksliniams tyrimams bus naudingas atvirų, 
paskirstytų, sąveikaujančių duomenų 
tvarkymo ir informacinių sistemų kūrimas ir 
jie prie jo prisidės, taip pat suteiks pagrindą 
įvertinimams, prognozėms ir paslaugoms, 
susijusioms su gamtiniais ištekliais ir jų 
naudojimu.

bazė ir kuriami pažangūs modeliai ir 
priemonės, reikalingi užtikrinti darnų 
išteklių valdymą ir kurti tvaraus vartojimo 
struktūras. Tai leis prognozuoti ekosistemų 
funkcionavimą ir jas atkurti, taip pat 
sušvelninti svarbių struktūrinių ir funkcinių 
ekosistemų elementų degradavimo ir 
praradimo padarinius (biologinei įvairovei, 
vandeniui, dirvožemiui ir jūros ištekliams). 
Atliekant ekosistemų modeliavimo 
mokslinius tyrimus bus atsižvelgiama į 
apsaugos ir išsaugojimo praktiką, apsaugą 
nuo erozijos, ypač kalnuotose srityse. Bus 
propaguojami naujoviški ekonominės 
veiklos vystymo iš ekosistemų paslaugų 
metodai. Bus kuriami dykumėjimo, žemės 
degradacijos ir erozijos prevencijos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
metodai. Mokslinių tyrimų metu taip pat bus 
nagrinėjami darnaus miškų ekosistemų ir 
kitų panašių sistemų, artimų gamtai 
besikeičiančiomis aplinkos apsaugos 
sąlygomis, tarp jų dažnesnius ir 
intensyvesnius pragaištingus įvykius, 
valdymo ir urbanistinės aplinkos, įskaitant 
planavimą, bei atliekų tvarkymo klausimai.
Moksliniams tyrimams bus naudingas atvirų, 
paskirstytų, sąveikaujančių duomenų 
tvarkymo ir informacinių sistemų kūrimas ir 
jie prie jo prisidės, taip pat suteiks pagrindą 
įvertinimams, prognozėms ir paslaugoms, 
susijusioms su gamtiniais ištekliais ir jų 
naudojimu.

Or. en

Pagrindimas

Apsauga nuo erozijos numato tvaraus išteklių valdymo užduotį ir su nuoroda į „kalnuotas 
vietoves“ nurodo pavojus, kuriuos kelia nuošliaužos ir kitoks didelio masto dirvožemio 
sunykimas.
Termino „miškų tvarkymas“ apibrėžimas yra nepakankamas. Valdymo sąvoka turi užtikrinti 
pagrindines miškų funkcijas (apsaugą, naudojimą ir rekreaciją) net ir pasikeitusiomis 
sąlygomis.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 
871 pakeitimą.
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 382
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 1 įtrauka

Siekiant sumažinti žmogaus veiklos poveikį 
aplinkai, saugoti aplinką, našiau valdyti 
išteklius ir kurti naujus produktus, procesus 
ir paslaugas, naudingesnes aplinkai negu 
dabartiniai alternatyvūs variantai, 
reikalingos naujos ar patobulintos 
aplinkosaugos technologijos. Moksliniai 
tyrimai bus visų pirma orientuoti į: pavojų 
aplinkai prevencijos ar mažinimo, pavojų ir 
nelaimių švelninimo, klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
technologijas, darnią gamybą ir vartojimą 
skatinančias technologijas, našesnio 
vandenų, dirvožemio, oro, jūros ir kitų 
gamtinių išteklių ar atliekų valdymo ar 
taršos mažinimo technologijas, žmogaus 
aplinkos, įskaitant užstatytą aplinką, 
urbanizuotas zonas, kraštovaizdį, 
ekologiškai pagrįsto ir darnaus valdymo bei 
kultūrinio paveldo išsaugojimo 
technologijas.

Siekiant sumažinti žmogaus veiklos poveikį 
aplinkai, saugoti aplinką, našiau valdyti 
išteklius ir kurti naujus produktus, procesus 
ir paslaugas, naudingesnes aplinkai negu 
dabartiniai alternatyvūs variantai, 
reikalingos naujos ar patobulintos 
aplinkosaugos technologijos. Moksliniai 
tyrimai bus visų pirma orientuoti į: pavojų 
aplinkai prevencijos ar mažinimo, pavojų ir 
nelaimių švelninimo, klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
technologijas, darnią gamybą ir vartojimą 
skatinančias technologijas, našesnio 
vandenų, dirvožemio, oro, jūros ir kitų 
gamtinių išteklių ar atliekų valdymo, 
apimančio jų perdirbimą ar taršos 
mažinimo technologijas, žmogaus aplinkos, 
įskaitant užstatytą aplinką, urbanizuotas 
zonas, kraštovaizdį, ekologiškai pagrįsto ir 
darnaus valdymo bei kultūrinio paveldo 
išsaugojimo technologijas.

Or. fr

Pagrindimas

Atliekų perdirbimas yra svarbus atliekų problemos sprendimas, ypač energijos gamybos 
požiūriu.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 383
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 1 įtrauka
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Siekiant sumažinti žmogaus veiklos poveikį 
aplinkai, saugoti aplinką, našiau valdyti 
išteklius ir kurti naujus produktus, procesus 
ir paslaugas, naudingesnes aplinkai negu 
dabartiniai alternatyvūs variantai, 
reikalingos naujos ar patobulintos 
aplinkosaugos technologijos. Moksliniai 
tyrimai bus visų pirma orientuoti į: pavojų 
aplinkai prevencijos ar mažinimo, pavojų ir 
nelaimių švelninimo, klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
technologijas, darnią gamybą ir vartojimą 
skatinančias technologijas, našesnio 
vandenų, dirvožemio, oro, jūros ir kitų 
gamtinių išteklių ar atliekų valdymo ar 
taršos mažinimo technologijas, žmogaus 
aplinkos, įskaitant užstatytą aplinką, 
urbanizuotas zonas, kraštovaizdį, 
ekologiškai pagrįsto ir darnaus valdymo bei 
kultūrinio paveldo išsaugojimo 
technologijas.

Siekiant sumažinti žmogaus veiklos poveikį 
aplinkai, saugoti aplinką, našiau valdyti 
išteklius ir kurti naujus produktus, procesus 
ir paslaugas, naudingesnes aplinkai negu 
dabartiniai alternatyvūs variantai, 
reikalingos naujos ar patobulintos 
aplinkosaugos technologijos. Moksliniai 
tyrimai bus visų pirma orientuoti į: pavojų 
aplinkai prevencijos ar mažinimo, pavojų ir 
nelaimių švelninimo, klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
technologijas, darnią gamybą ir vartojimą 
skatinančias technologijas, našesnio 
vandenų, dirvožemio, oro, jūros ir kitų 
gamtinių išteklių ar atliekų valdymo ar 
taršos mažinimo technologijas; energijos 
gamybos metu susidariusių liekanų arba 
atliekų perdirbimas ir/arba vertingas 
panaudojimas; našesnio vandenų, 
dirvožemio, oro, jūros ir kitų gamtinių 
išteklių ar atliekų valdymo ar taršos 
mažinimo technologijas, žmogaus aplinkos, 
įskaitant užstatytą aplinką, urbanizuotas 
zonas, kraštovaizdį, ekologiškai pagrįsto ir 
darnaus valdymo bei kultūrinio paveldo 
išsaugojimo technologijas.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu sumažinti arba perdirbti elektros gamybos proceso metu išsiskiriančius medžiagas, 
siekiant reikšmingai sumažinti atliekų gamybą energijos sektoriuje.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 384
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Veikla“ 3 ženklintosios dalies 1 įtrauka

Siekiant sumažinti žmogaus veiklos poveikį 
aplinkai, saugoti aplinką, našiau valdyti 
išteklius ir kurti naujus produktus, procesus 
ir paslaugas, naudingesnes aplinkai negu 
dabartiniai alternatyvūs variantai, 
reikalingos naujos ar patobulintos 

Siekiant sumažinti žmogaus veiklos poveikį 
aplinkai, saugoti aplinką, našiau valdyti 
išteklius ir kurti naujus produktus, procesus 
ir paslaugas, naudingesnes aplinkai negu 
dabartiniai alternatyvūs variantai, 
reikalingos naujos ar patobulintos 
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aplinkosaugos technologijos. Moksliniai 
tyrimai bus visų pirma orientuoti į: pavojų 
aplinkai prevencijos ar mažinimo, pavojų ir 
nelaimių švelninimo, klimato kaitos ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
technologijas, darnią gamybą ir vartojimą 
skatinančias technologijas, našesnio 
vandenų, dirvožemio, oro, jūros ir kitų 
gamtinių išteklių ar atliekų valdymo ar 
taršos mažinimo technologijas, žmogaus 
aplinkos, įskaitant užstatytą aplinką, 
urbanizuotas zonas, kraštovaizdį, 
ekologiškai pagrįsto ir darnaus valdymo bei 
kultūrinio paveldo išsaugojimo 
technologijas.

aplinkosaugos technologijos. Moksliniai 
tyrimai bus visų pirma orientuoti į: pavojų 
aplinkai prevencijos ar mažinimo, pavojų ir 
nelaimių švelninimo, klimato kaitos, 
apimančios CO2 mažinimą ir surinkimą ir 
biologinės įvairovės mažėjimo stabdymo 
technologijas, darnią gamybą ir vartojimą 
skatinančias technologijas, našesnio 
vandenų, dirvožemio, oro, jūros ir kitų 
gamtinių išteklių ar atliekų (tarp jų statybos 
ir ardymo atliekų perdirbimą) valdymo ar 
taršos mažinimo technologijas, žmogaus 
aplinkos, įskaitant užstatytą aplinką, 
urbanizuotas zonas, kraštovaizdį, 
ekologiškai pagrįsto ir darnaus valdymo bei 
kultūrinio paveldo išsaugojimo 
technologijas.

Or. en

Pagrindimas

CO2 surinkimo ir aplinkos saugojimo technologijos yra neatskiriamai susijusios su klimato 
kaitos ribojimu ir kontrole, todėl ES įsipareigojimas šioje srityje yra tarptautinių 
įsipareigojimų, kurie yra numatyti pagal Kioto protokolą, pripažinimas.

Pakeitimą pateikė Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pakeitimas 385
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštė 

„Tikslas“

Remiantis technologijų pažanga sukurti 
integruotas ekologiškesnes, pažangesnes ir 
saugesnes paneuropines transporto sistemas 
piliečių ir visuomenės naudai, saugančias 
aplinką ir gamtinius išteklius, taip pat 
užtikrinti ir toliau plėtoti Europos pramonės 
įmonių konkurencingumą ir jų pirmaujančias 
pozicijas pasaulinėje rinkoje. 

Remiantis technologijų pažanga sukurti 
integruotas ekologiškesnes, pažangesnes ir 
saugesnes paneuropines transporto sistemas 
piliečių ir visuomenės naudai, saugančias 
aplinką ir gamtinius išteklius, taip pat 
užtikrinti ir toliau plėtoti Europos pramonės 
įmonių konkurencingumą ir jų pirmaujančias 
pozicijas pasaulinėje rinkoje, siekiant 
panaikinti transatlantiniu lygiu 
egzistuojantį technologijų atotrūkį.

Or. en
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Pagrindimas

Transporto sistemoje esama sektorių, kur Europa prarado savo pirmaujančią padėtį (pvz., 
regioninio oro transporto srityje šiuo metu pirmauja Kanada ir Brazilija). Taip pat esama 
sektorių, kur Europa, ateityje nesirūpindama investicijomis, liks nuošalyje.

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 386
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštė 

„Tikslas“

Remiantis technologijų pažanga sukurti 
integruotas ekologiškesnes, pažangesnes ir 
saugesnes paneuropines transporto sistemas 
piliečių ir visuomenės naudai, saugančias 
aplinką ir gamtinius išteklius, taip pat 
užtikrinti ir toliau plėtoti Europos pramonės 
įmonių konkurencingumą ir jų pirmaujančias 
pozicijas pasaulinėje rinkoje. 

Remiantis technologijų ir veiklos pažanga ir 
Europos transporto politika, sukurti 
integruotas ekologiškesnes, pažangesnes ir 
saugesnes paneuropines transporto ir 
logistikos sistemas piliečių ir visuomenės 
naudai, saugančias aplinką ir gamtinius 
išteklius, taip pat užtikrinti ir toliau plėtoti 
Europos pramonės įmonių konkurencingumą 
ir jų pirmaujančias pozicijas pasaulinėje 
rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti detaliai apibrėžta, kokia veikla yra skatinama šiame sektoriuje.  Atsižvelgiant į ES 
geografinę padėtį pasaulyje ir jos transporto sistemų plėtrą, itin svarbios pastangos kurti 
naujas ir geresnes logistikos sistemas didinant mobilumą ir mažinant neigiamą poveikį 
aplinkai.  Šis tikslas turėtų apimti ir mokslinius tyrimus saugumo klausimais. Turėtų būti 
remiamas Europos transporto sistemų, leidžiančių didinti Europos pramonės 
konkurencingumą, vystymas.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 914 
pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 387
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ paantraštės 

„Metodas“ 6 pastraipa

Taip pat bus remiama informacijos Taip pat bus remiama su sklaida, 
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skleidimo ir pritaikymo veikla bei poveikio 
vertinimai, ypatingą dėmesį skiriant
ypatingiems transporto sektoriaus vartotojų 
poreikiams ir politiniams reikalavimams.

naudojimu, informavimu ir moksliniu 
publikavimu susijusi veikla (poveikio 
vertinimų požiūriu), atsižvelgiant į 
kiekvieną iš veiklos sričių pagal šią 
prioritetinę temą, atliepiant ypatingiems 
transporto sektoriaus vartotojų, tarp jų ir 
neįgaliųjų, poreikiams ir politiniams 
reikalavimams.

Or. es

Pagrindimas

Nauja 142 pakeitimo versija atsižvelgia į neįgaliųjų poreikius. Publikavimo veiksmai turėtų 
būti vykdomi taip, kad galutiniai vartotojai, ypač priimantys politinius sprendimus, būtų 
skatinami juos įsisavinti.

Pakeitimą pateikė Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pakeitimas 388
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 

„Veiklos sritys“ paantraštės „Aeronautika ir oro transportas“ 2 pastraipa

Oro transporto ekologiškumo didinimas:
kurti technologijas aviacijos daromam 
poveikiui aplinkai mažinti, siekiant per pusę 
sumažinti išmetamo anglies dvideginio 
(CO2) kiekį, sumažinti specifinę azoto 
oksidų (NOx) emisiją 80 % ir per pusę 
sumažinti girdimąjį triukšmą. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus skirtas 
tolesniam ekologiškų variklių technologijų 
tyrimui, įskaitant kuro technologijas ir 
pagerintą fiksuotųjų sparnų orlaivių ir 
sraigtasparnių našumą, naujas pažangias 
lengvas konstrukcijas ir pagerintas 
aerodinamines savybes. Bus taip pat įtraukti 
tokie klausimai, kaip oro uostuose 
(terminalų ir prieigų pusėse) su orlaiviais 
atliekamos operacijos, oro eismo valdymas, 
gamyba, priežiūra ir perdirbimas.

Oro transporto ekologiškumo didinimas:
kurti technologijas aviacijos daromam 
poveikiui aplinkai mažinti, siekiant per pusę 
sumažinti išmetamo anglies dvideginio 
(CO2) kiekį, sumažinti specifinę azoto 
oksidų (NOx) emisiją 80 % ir per pusę 
sumažinti girdimąjį triukšmą. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus skirtas 
tolesniam ekologiškų variklių technologijų 
tyrimui, įskaitant kuro technologijas ir 
pagerintą fiksuotųjų sparnų orlaivių ir 
sraigtasparnių (malūnsparnių ir 
konvertoplanų) našumą, naujas pažangias 
lengvas konstrukcijas ir pagerintas 
aerodinamines savybes. Bus taip pat įtraukti 
tokie klausimai, kaip oro uostuose 
(terminalų ir prieigų pusėse) su orlaiviais 
atliekamos operacijos, oro eismo valdymas, 
gamyba, priežiūra ir perdirbimas.

Or. en
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Pagrindimas

Malūnsparniai ir konvertoplanai priklauso tai pačiai sraigtasparnių kategorijai, tačiau jie 
pasižymi labai skirtingomis savybėmis.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 389
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 

„Veiklos sritys“ paantraštės „Aeronautika ir oro transportas“ 2 pastraipa

Oro transporto ekologiškumo didinimas:
kurti technologijas aviacijos daromam 
poveikiui aplinkai mažinti, siekiant per pusę 
sumažinti išmetamo anglies dvideginio 
(CO2) kiekį, sumažinti specifinę azoto 
oksidų (NOx) emisiją 80 % ir per pusę 
sumažinti girdimąjį triukšmą. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus skirtas 
tolesniam ekologiškų variklių technologijų 
tyrimui, įskaitant kuro technologijas ir 
pagerintą fiksuotųjų sparnų orlaivių ir 
sraigtasparnių našumą, naujas pažangias 
lengvas konstrukcijas ir pagerintas 
aerodinamines savybes. Bus taip pat įtraukti 
tokie klausimai, kaip oro uostuose 
(terminalų ir prieigų pusėse) su orlaiviais 
atliekamos operacijos, oro eismo valdymas, 
gamyba, priežiūra ir perdirbimas.

Oro transporto ekologiškumo didinimas:
kurti technologijas aviacijos daromam 
poveikiui aplinkai mažinti, siekiant per pusę 
sumažinti išmetamo anglies dvideginio 
(CO2) kiekį, sumažinti specifinę azoto 
oksidų (NOx) emisiją 80 % ir per pusę 
sumažinti girdimąjį triukšmą. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus skirtas 
tolesniam ekologiškų variklių technologijų 
tyrimui, įskaitant kuro technologijas ir 
pagerintą fiksuotųjų sparnų orlaivių ir 
sraigtasparnių našumą, naujas pažangias 
lengvas konstrukcijas ir pagerintas 
aerodinamines savybes. Bus taip pat įtraukti 
tokie klausimai, kaip oro uostuose 
(terminalų ir prieigų pusėse) su orlaiviais 
atliekamos operacijos, oro eismo valdymas, 
gamyba, priežiūra, perdirbimas ir kapitalinis 
remontas.

Or. en

Pagrindimas

Skiriant ypatingą dėmesį techninei priežiūrai, remontui ir kapitaliniam remontui, remiamas 
ekologiškas oro transportas ir skatinama aktyvesnė valstybių narių MVĮ veikla.

Pakeitimą pateikė Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pakeitimas 390
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 

„Veiklos sritys“ paantraštės „Aeronautika ir oro transportas“ 4 pastraipa



AM\619004LT.doc 51/97 PE 374.414v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Klientų pasitenkinimo ir saugumo 
užtikrinimas: iš esmės pagerinti keleivių 
pasirinkimo galimybes ir tvarkaraščio 
lankstumą, penkis kartus sumažinant avarijų 
skaičių. Naujos technologijos atvers 
didesnio orlaivių ir variklių konfigūracijų 
pasirinkimo galimybes nuo plataus korpuso 
iki mažo dydžio transporto priemonių, leis 
labiau automatizuoti visus sistemos 
elementus, įskaitant pilotavimą. Didelis 
dėmesys taip pat bus skiriamas gerinant 
keleivių komfortą, gerovę ir naujas 
paslaugas bei aktyvias ir pasyvias saugumo 
priemones, ypatingai pabrėžiant žmogiškąjį 
elementą. Moksliniai tyrimai taip pat 
nagrinės oro uostų ir eismo operacijų 
pritaikymą skirtingų rūšių transporto 
priemonėms ir eksploatacijai visą parą esant 
visuomenei priimtiniems triukšmo lygiams.

Klientų pasitenkinimo ir saugumo 
užtikrinimas: iš esmės pagerinti keleivių 
pasirinkimo galimybes ir tvarkaraščio 
lankstumą, penkis kartus sumažinant avarijų 
skaičių. Naujos technologijos atvers 
didesnio orlaivių ir variklių konfigūracijų 
pasirinkimo galimybes nuo plataus korpuso 
iki mažesnio dydžio transporto priemonių
skrydžiams iš vieno miesto centro į kitą ir 
vietiniais maršrutais (pvz., konvertoplanai), 
leis labiau automatizuoti visus sistemos 
elementus, įskaitant pilotavimą. Didelis 
dėmesys taip pat bus skiriamas gerinant 
keleivių komfortą, gerovę ir naujas 
paslaugas bei aktyvias ir pasyvias saugumo 
priemones, ypatingai pabrėžiant žmogiškąjį 
elementą. Moksliniai tyrimai taip pat 
nagrinės oro uostų ir eismo operacijų 
pritaikymą skirtingų rūšių transporto 
priemonėms ir eksploatacijai visą parą esant 
visuomenei priimtiniems triukšmo lygiams.

Or. en

Pagrindimas

„Mažesnio dydžio“ - geresnis mažesnį korpusą turinčių transporto priemonių kategorijos 
apibūdinimas. Šios transporto priemonės taip pat padėtų tobulinti susisiekimą tarp miestų ir 
susisiekimą su regionais, kur nėra tinkamos infrastruktūros.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 391
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 

„Veiklos sritys“ paantraštės „Aeronautika ir oro transportas“ 4 pastraipa

Klientų pasitenkinimo ir saugumo 
užtikrinimas: iš esmės pagerinti keleivių 
pasirinkimo galimybes ir tvarkaraščio 
lankstumą, penkis kartus sumažinant avarijų 
skaičių. Naujos technologijos atvers 
didesnio orlaivių ir variklių konfigūracijų 
pasirinkimo galimybes nuo plataus korpuso 
iki mažo dydžio transporto priemonių, leis 
labiau automatizuoti visus sistemos 
elementus, įskaitant pilotavimą. Didelis 

Klientų pasitenkinimo ir saugumo 
užtikrinimas: iš esmės pagerinti keleivių 
pasirinkimo galimybes ir tvarkaraščio 
lankstumą, penkis kartus sumažinant avarijų 
skaičių. Naujos technologijos atvers 
didesnio orlaivių ir variklių konfigūracijų 
pasirinkimo galimybes nuo plataus korpuso 
iki mažesnio dydžio transporto priemonių, 
leis labiau automatizuoti visus sistemos 
elementus, įskaitant pilotavimą. Didelis 
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dėmesys taip pat bus skiriamas gerinant 
keleivių komfortą, gerovę ir naujas 
paslaugas bei aktyvias ir pasyvias saugumo 
priemones, ypatingai pabrėžiant žmogiškąjį 
elementą. Moksliniai tyrimai taip pat 
nagrinės oro uostų ir eismo operacijų 
pritaikymą skirtingų rūšių transporto 
priemonėms ir eksploatacijai visą parą esant 
visuomenei priimtiniems triukšmo lygiams.

dėmesys taip pat bus skiriamas gerinant 
keleivių komfortą, gerovę ir naujas 
paslaugas bei aktyvias ir pasyvias saugumo 
priemones, ypatingai pabrėžiant žmogiškąjį 
elementą. Moksliniai tyrimai taip pat 
nagrinės oro uostų ir eismo operacijų 
pritaikymą skirtingų rūšių transporto 
priemonėms ir eksploatacijai visą parą esant 
visuomenei priimtiniems triukšmo lygiams.

Or. xm

Pagrindimas

Konvertoplanai ir sraigtasparniai suteikia daugiau galimybių keliauti iš vieno miesto centro į 
kitą ir vykyti vietinius skrydžius, kur nėra tinkamų nusileidimo sąlygų arba oro uosto 
infrastruktūros.

Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 392
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 

„Veiklos sritys“ paantraštės „Aeronautika ir oro transportas“ 4 pastraipa

Klientų pasitenkinimo ir saugumo 
užtikrinimas: iš esmės pagerinti keleivių 
pasirinkimo galimybes ir tvarkaraščio 
lankstumą, penkis kartus sumažinant avarijų 
skaičių. Naujos technologijos atvers 
didesnio orlaivių ir variklių konfigūracijų 
pasirinkimo galimybes nuo plataus korpuso 
iki mažo dydžio transporto priemonių, leis 
labiau automatizuoti visus sistemos 
elementus, įskaitant pilotavimą. Didelis 
dėmesys taip pat bus skiriamas gerinant 
keleivių komfortą, gerovę ir naujas 
paslaugas bei aktyvias ir pasyvias saugumo 
priemones, ypatingai pabrėžiant žmogiškąjį 
elementą. Moksliniai tyrimai taip pat 
nagrinės oro uostų ir eismo operacijų 
pritaikymą skirtingų rūšių transporto 
priemonėms ir eksploatacijai visą parą esant 
visuomenei priimtiniems triukšmo lygiams.

Klientų pasitenkinimo ir saugumo 
užtikrinimas: iš esmės pagerinti keleivių 
pasirinkimo galimybes ir tvarkaraščio 
lankstumą, penkis kartus sumažinant avarijų 
skaičių. Naujos technologijos atvers 
didesnio orlaivių ir variklių konfigūracijų 
pasirinkimo galimybes nuo plataus korpuso 
iki mažo dydžio transporto priemonių, leis 
labiau automatizuoti visus sistemos 
elementus, įskaitant pilotavimą. Didelis 
dėmesys taip pat bus skiriamas gerinant 
keleivių komfortą ir sveikatos sąlygas, pvz., 
esant didesniems kabinos patogumams, 
gerovę ir naujas paslaugas bei aktyvias ir 
pasyvias saugumo priemones, ypatingai 
pabrėžiant žmogiškąjį elementą. Moksliniai 
tyrimai taip pat nagrinės oro uostų ir eismo 
operacijų pritaikymą skirtingų rūšių 
transporto priemonėms ir eksploatacijai visą 
parą esant visuomenei priimtiniems triukšmo 
lygiams.
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Or. en

Pagrindimas

Vis mobilesnė visuomenė globalizuotame pasaulyje ir demografiniai pokyčiai leis didinti 
skrydžių skaičių ir ilginti jų trukmę. Didesnis dėmesys kelionės patogumams, pvz., 
individuliai reguliuojamos keleivių vietos, turės lemiamos įtakos oro transporto pažangai.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 932 
pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 393
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 

„Veiklos sritys“ paantraštės „Aeronautika ir oro transportas“ 7 pastraipa

Kelio atvėrimas ateities oro transportui: tirti 
labiau esmines, ekologiškai našias ir 
naujoviškas technologijas, kurios gali padėti 
atlikti esminius pokyčius, kurių oro 
transportui reikės antrojoje šio amžiaus 
pusėje ir vėliau. Moksliniai tyrimai nagrinės 
naujas varomųjų ir keliamųjų jėgų 
koncepcijas, naujas oro susisiekimo 
priemonių vidaus erdvės idėjas, naujas oro 
uostų koncepcijas, naujus orlaivių valdymo 
ir kontrolės metodus, alternatyvias oro 
transporto sistemos funkcionavimo 
koncepcijas ir jos sujungimą su kitų rūšių 
transportu.

Kelio atvėrimas ateities oro transportui: tirti 
labiau esmines, ekologiškai našias ir 
naujoviškas technologijas, kurios gali padėti 
atlikti esminius pokyčius, kurių oro 
transportui reikės kitą dešimtmetį. 
Moksliniai tyrimai nagrinės naujas varomųjų 
ir keliamųjų jėgų koncepcijas, naujas oro 
susisiekimo priemonių vidaus erdvės idėjas, 
naujas oro uostų koncepcijas, naujus orlaivių 
valdymo ir kontrolės metodus, alternatyvias 
oro transporto sistemos funkcionavimo 
koncepcijas ir jos sujungimą su kitų rūšių 
transportu.

Or. xm

Pagrindimas

Šių projektų įgyvendinimas antrojoje amžiaus pusėje yra pernelyg tolimas ir atrodo 
neįtikėtinas. Nuoroda į kitą dešimtmetį yra realistiškesnė.
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Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 394
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 
„Veiklos sritys“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir 

vandens keliai)“ 1 pastraipa

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei poveikį aplinkai – klimato 
kaitai, sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai pagerins 
pavarų įrenginių ekologiškumą ir energetinį 
efektyvumą bei skatins naudoti alternatyvų 
kurą, įskaitant vandenilio ir kuro elementus. 
Veikla apims infrastruktūros, transporto 
priemonių, laivų ir sudėtinių dalių 
technologijas, įskaitant bendrą sistemų 
optimizavimą. Transportui būdingos raidos 
moksliniai tyrimai apims gamybos, 
konstravimo, operacijų, priežiūros, remonto, 
apžiūrų, perdirbimo ir eksploatacijos 
pabaigos strategiją bei įsikišimą jūroje 
avarijos atveju.

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: Išorės socialinių ir aplinkos
apsaugos išlaidų skaičiavimo metodologijų 
tobulinimas. Kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei poveikį aplinkai – klimato 
kaitai, sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai pagerins 
pavarų įrenginių ekologiškumą ir energetinį 
efektyvumą bei skatins naudoti alternatyvų 
kurą, įskaitant vandenilio ir kuro elementus. 
Veikla apims infrastruktūros, transporto 
priemonių, laivų ir sudėtinių dalių 
technologijas, įskaitant bendrą sistemų 
optimizavimą. Transportui būdingos raidos 
moksliniai tyrimai apims gamybos, 
konstravimo, operacijų, priežiūros, remonto, 
apžiūrų, perdirbimo ir eksploatacijos 
pabaigos strategiją bei įsikišimą jūroje 
avarijos atveju.

Or. en

Pagrindimas

Eurovinjetės-2 direktyva siekiama sukurti metodologiją, kuri leistų įvertinti išorės išlaidas 
socialinėms reikmėms ir aplinkos apsaugai.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 395
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 
„Veiklos sritys“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir 

vandens keliai)“ 1 pastraipa

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei poveikį aplinkai – klimato 

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei poveikį aplinkai – klimato 
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kaitai, sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai pagerins 
pavarų įrenginių ekologiškumą ir energetinį 
efektyvumą bei skatins naudoti alternatyvų 
kurą, įskaitant vandenilio ir kuro elementus. 
Veikla apims infrastruktūros, transporto 
priemonių, laivų ir sudėtinių dalių 
technologijas, įskaitant bendrą sistemų 
optimizavimą. Transportui būdingos raidos 
moksliniai tyrimai apims gamybos, 
konstravimo, operacijų, priežiūros, remonto, 
apžiūrų, perdirbimo ir eksploatacijos 
pabaigos strategiją bei įsikišimą jūroje 
avarijos atveju.

kaitai, sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai pagerins 
pavarų įrenginių (pvz., hibridinių 
sprendimų) ekologiškumą ir kainos ir 
energetinį efektyvumą bei skatins naudoti 
alternatyvų kurą, įskaitant vandenilio ir kuro 
elementus ir traukinius su alternatyviais 
hibridiniais varikliais. Veikla apims 
infrastruktūros, transporto priemonių, laivų 
ir sudėtinių dalių technologijas, įskaitant 
bendrą sistemų optimizavimą. Transportui 
būdingos raidos moksliniai tyrimai apims 
diagnostikos, gamybos, konstravimo, 
operacijų, priežiūros, remonto, apžiūrų, 
ardymo, šalinimo, perdirbimo ir 
eksploatacijos pabaigos strategiją bei 
įsikišimą jūroje avarijos atveju.

Or. es

Pagrindimas

Naujas pakeitimas, pakeičiantis senąjį 143 pakeitimą, paaiškinantis kai kuriuos veiklos 
aspektus.

Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 396
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 
„Veiklos sritys“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir 

vandens keliai)“ 1 pastraipa

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei poveikį aplinkai – klimato 
kaitai, sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai pagerins 
pavarų įrenginių ekologiškumą ir energetinį 
efektyvumą bei skatins naudoti alternatyvų 
kurą, įskaitant vandenilio ir kuro elementus. 
Veikla apims infrastruktūros, transporto 
priemonių, laivų ir sudėtinių dalių 
technologijas, įskaitant bendrą sistemų 
optimizavimą. Transportui būdingos raidos 
moksliniai tyrimai apims gamybos, 

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei sumažintą transporto 
poveikį aplinkai – tarp jų klimato kaitai, 
sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai pagerins 
pavarų įrenginių ekologiškumą ir energetinį 
efektyvumą bei skatins naudoti alternatyvų 
kurą, įskaitant vandenilio ir kuro elementus. 
Veikla apims infrastruktūros, transporto 
priemonių, laivų ir sudėtinių dalių 
technologijas, įskaitant bendrą sistemų 
optimizavimą. Transportui būdingos raidos 
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konstravimo, operacijų, priežiūros, remonto, 
apžiūrų, perdirbimo ir eksploatacijos 
pabaigos strategiją bei įsikišimą jūroje 
avarijos atveju.

moksliniai tyrimai apims gamybos, 
konstravimo, operacijų, priežiūros, remonto, 
apžiūrų, perdirbimo ir eksploatacijos 
pabaigos strategiją bei įsikišimą jūroje 
avarijos atveju.

Or. en

Pagrindimas

Eurovinjetės-2 direktyva siekiama sukurti metodologiją, kuri leistų įvertinti išorės išlaidas 
socialinėms reikmėms ir aplinkos apsaugai. 

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 941 
pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines 

Pakeitimas 397
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 
„Veiklos sritys“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir 

vandens keliai)“ 1 pastraipa

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei poveikį aplinkai – klimato 
kaitai, sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai pagerins 
pavarų įrenginių ekologiškumą ir energetinį 
efektyvumą bei skatins naudoti alternatyvų 
kurą, įskaitant vandenilio ir kuro elementus. 
Veikla apims infrastruktūros, transporto 
priemonių, laivų ir sudėtinių dalių 
technologijas, įskaitant bendrą sistemų 
optimizavimą. Transportui būdingos raidos 
moksliniai tyrimai apims gamybos, 
konstravimo, operacijų, priežiūros, remonto, 
apžiūrų, perdirbimo ir eksploatacijos 
pabaigos strategiją bei įsikišimą jūroje 
avarijos atveju.

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei poveikį aplinkai – klimato 
kaitai, sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai pagerins 
pavarų įrenginių ekologiškumą ir energetinį 
efektyvumą bei skatins naudoti alternatyvų 
kurą, įskaitant vandenilio ir kuro elementus, 
siekiant sukurti anglies dvideginio 
neišskiriančias transporto priemones. 
Veikla apims infrastruktūros, transporto 
priemonių, laivų ir sudėtinių dalių 
technologijas, įskaitant bendrą sistemų 
optimizavimą. Transportui būdingos raidos 
moksliniai tyrimai apims gamybos, 
konstravimo, operacijų, priežiūros, remonto, 
apžiūrų, perdirbimo ir eksploatacijos 
pabaigos strategiją bei įsikišimą jūroje 
avarijos atveju.
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Or. en

Pagrindimas

Būtų sunku nustatyti, kokie varikliai yra „ekologiški ir energetiškai efektyvūs“. Šiuo 
pakeitimu siekiama tekstą padaryti aiškesnį. Kita vertus, galutinis tikslas, kurio siekiama 
naudojant naujas antžeminio transporto kuro rūšis, yra sukurti transporto priemones, kurios 
neišskiria į aplinką anglies dvideginio. 

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 943 
pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 398
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 
„Veiklos sritys“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir 

vandens keliai)“ 2 pastraipa

Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
transporto koridorių perkrovų mažinimas: 
kurti ir demonstruoti keleiviams ir prekėms 
skirtą sklandų transportą „nuo durų iki 
durų“, taip pat technologijas, užtikrinančias 
veiksmingą transporto rūšių derinimą, be 
kita ko atsižvelgiant į geležinkelių transporto 
konkurencingumą. Tam priskiriama veikla, 
susijusi su vietos, regioninių, nacionalinių ir 
Europos transporto tinklų, sistemų ir 
paslaugų tarpusavio sąveika ir eksploatacijos 
optimizavimu bei jų skirtingų rūšių 
transporto integracija. Veiklos tikslas bus 
optimizuoti infrastruktūros, įskaitant 
terminalus ir specializuotus tinklus, 
panaudojimą, pagerinti transporto, eismo ir 
informacijos valdymą, patobulinti krovinių 
vežimo logistiką ir keleivinių transporto 
rūšių tarpusavio derinimą. Bus kuriamos 
pažangios sistemos, naujos transporto 
priemonių ir laivų koncepcijos bei 
technologijos, įskaitant pakrovimo ir 
iškrovimo operacijas. Politikai formuoti 
reikalingos žinios apims kainų ir mokesčių 
už infrastruktūrą nustatymą, ES transporto 
politikos priemonių ir transeuropinių tinklų 
politikos ir projektų įvertinimą.

Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
transporto koridorių perkrovų mažinimas: 
kurti ir demonstruoti keleiviams ir prekėms 
skirtą sklandų transportą „nuo durų iki 
durų“, taip pat technologijas, užtikrinančias 
veiksmingą transporto rūšių derinimą, be 
kita ko atsižvelgiant į geležinkelių transporto 
konkurencingumą. Tam priskiriama veikla, 
susijusi su vietos, regioninių, nacionalinių ir 
Europos transporto tinklų, sistemų ir 
paslaugų tarpusavio sąveika ir eksploatacijos 
optimizavimu bei jų skirtingų rūšių 
transporto integracija ir tolesnė patirtis bei 
Europos geležinkelio eismo valdymo 
sistemos plėtra.
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Or. en

Pagrindimas

Europos geležinkelio eismo valdymo sistema yra svarbi transeuropinių tinklų sistemai. 
Tolesni moksliniai tyrimai turėtų būti skatinami standartizavimo, stabilizavimo ir naujos 
patirties kryptimi.

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 399
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 
„Veiklos sritys“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir 

vandens keliai)“ 3 pastraipa

Darnaus mobilumo miestuose užtikrinimas:
sutelkti dėmesį į žmonių ir prekių mobilumą, 
atliekant „kitos kartos transporto priemonės“ 
ir jos įsisavinimo rinkoje mokslinius 
tyrimus, sujungiant visus švaraus, 
energetiškai našaus, saugaus ir pažangaus 
kelių transporto elementus. Naujų mobilumo 
koncepcijų, naujoviškų organizacinio ir 
mobilumo valdymo schemų bei aukštos 
kokybės viešojo transporto mokslinių tyrimų 
tikslas bus užtikrinti visapusiškos ir aukšto 
lygio įvairių transporto rūšių integracijos 
galimybes. Bus kuriama ir išbandoma 
naujoviška švaraus miesto transporto 
strategija. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
neteršiančioms transporto rūšims, paklausos 
valdymui, privataus transporto 
racionalizacijai ir informacijos bei 
pranešimų strategijai, paslaugoms ir 
infrastruktūrai. Politikos formavimo ir 
įgyvendinimo priemonėms bus priskiriamas 
ir transporto bei žemės panaudojimo 
planavimas.

Darnaus gyventojų, tarp jų neįgaliųjų,
mobilumo miestuose užtikrinimas: sutelkti 
dėmesį į žmonių ir prekių mobilumą, 
atliekant „kitos kartos transporto priemonės“ 
ir jos įsisavinimo rinkoje mokslinius 
tyrimus, sujungiant visus švaraus, 
energetiškai našaus, saugaus ir pažangaus 
kelių transporto elementus. Naujų 
transporto ir mobilumo koncepcijų, 
naujoviškų organizacinio ir mobilumo 
valdymo schemų bei aukštos kokybės 
viešojo transporto mokslinių tyrimų tikslas 
bus užtikrinti visapusiškos ir aukšto lygio 
įvairių transporto rūšių integracijos 
galimybes. Bus kuriama ir išbandoma 
naujoviška švaraus miesto transporto 
strategija. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
neteršiančioms transporto rūšims, paklausos 
valdymui, privataus transporto 
racionalizacijai ir informacijos bei 
pranešimų strategijai, paslaugoms ir 
infrastruktūrai. Politikos formavimo ir 
įgyvendinimo priemonėms ir modeliams bus 
priskiriamas ir transporto bei žemės 
panaudojimo planavimas.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplečia senąjį 144 pakeitimą.
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Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 400
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 
„Veiklos sritys“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir 

vandens keliai)“ 4 pastraipa

Saugos ir saugumo gerinimas: kurti 
technologijas ir pažangias sistemas, 
apsaugančias pažeidžiamus asmenis –
vairuotojus, dviratininkus, keleivius, įgulą ir 
pėsčiuosius. Transporto priemonių, laivų ir 
infrastruktūros projektams rengti bus 
sukurtos pažangios inžinerinės sistemos ir 
rizikos analizės metodikos. Bus 
akcentuojami integruojantys metodai, 
sujungiantys žmogiškuosius elementus, 
struktūrinį vientisumą, prevencinę, pasyvią 
ir aktyvią saugą bei krizių valdymą. Sauga 
bus laikoma visos transporto sistemos, 
apimančios infrastruktūrą, prekes ir 
konteinerius, transporto vartotojus ir 
operatorius, transporto priemones ir laivus 
bei politinio bei įstatymų leidžiamojo 
lygmens priemones, įskaitant pagalbines 
sprendimų priėmimo ir patvirtinimo 
priemones, sudėtine dalimi, į saugumą bus 
atsižvelgiama visada, kai tik jis yra sudėtinė 
transporto sistemų reikalavimų dalis.

Saugos ir saugumo gerinimas: kurti 
technologijas ir pažangias sistemas, 
apsaugančias pažeidžiamus asmenis –
vairuotojus, dviratininkus, keleivius, įgulą ir 
pėsčiuosius. Transporto priemonių, laivų ir 
infrastruktūros projektams rengti bus 
sukurtos pažangios inžinerinės sistemos ir 
rizikos analizės metodikos. Bus 
akcentuojami integruojantys metodai, 
sujungiantys žmogiškuosius elementus, 
struktūrinį vientisumą, prevencinę, pasyvią 
ir aktyvią saugą bei krizių valdymą. Sauga 
bus laikoma visos transporto sistemos, 
apimančios sausumos arba vandens 
infrastruktūrą, prekes (tarp jų ir SGD) ir 
konteinerius, transporto vartotojus ir 
operatorius, transporto priemones ir laivus 
bei politinio bei įstatymų leidžiamojo 
lygmens priemones, įskaitant pagalbines 
sprendimų priėmimo ir patvirtinimo 
priemones, sudėtine dalimi, į saugumą bus 
atsižvelgiama visada, kai tik jis yra sudėtinė 
transporto sistemų reikalavimų dalis.

Or. en

Pagrindimas

Saugant aplinką ir siekiant geresnio išteklių valdymo, didės suskystintų gamtinių dujų 
poreikis transporto reikmėms: SGD rinka pasaulyje didžiąja dalimi Europoje ir Azijoje per 
artimiausius du dešimtmečius turėtų išaugti dvigubai. SGD iš tikrųjų leistų tinkamai 
diversifikuoti Europos gamtinių dujų išorės išteklius ir pereiti prie naujų išteklių. Tai leistų 
transformuoti Europos vidaus rinką pereinant prie suskystintų dujų naudojimo. Dėl šių 
priežasčių Europoje atsiras: 

– laivų, kurie būtų tinkami SGD gabenti, poreikis
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– poreikis pritaikyti Europos uostų pajėgumus sudėtingomis naujos uostų infrastruktūros 
kūrimo sąlygomis, atsižvelgiant į saugumą ir pakrančių apsaugą : žadamas atsakas yra 
gamtinių dujų gabenimo infrastruktūros vystymas atviroje jūroje. 

MTTP turėtų būti siekiama sukurti tvaraus SGD plėtros valdymo pagrindą: tai reikštų kurti 
našias ir saugias SGD infrastruktūras ir technologijas, tarp jų plėtojant ne krante esančius 
SGD infrastruktūros objektus ir tiriant SGD savybes. Nustačius baržos konstrukciją ir 
valdymą, MTTP turėtų būti susitelkta kurti šiam tikslui skirtą baržą, atsižvelgiant į SGD laivų 
švartavimąsi esant atitinkamoms oro ir bangavimo sąlygoms, dujotiekius tiekti dujas iš laivo į 
perpumpavimo stotis ir alternatyvių talpų projektavimo sprendimų kūrimą ir tobulinimą.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 401
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 
„Veiklos sritys“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir 

vandens keliai)“ 5 pastraipa

Konkurencingumo stiprinimas: pagerinti 
transporto pramonės įmonių 
konkurencingumą, užtikrinant darnias, 
našias ir pigias transporto paslaugas ir 
pasitelkus mokslinius tyrimus bei raidą 
sukurti naujų įgūdžių bei darbo vietų. 
Pažangių pramoninių procesų 
technologijoms bus priskiriami 
projektavimas, gamyba, surinkimas, 
konstrukcija ir priežiūra, jomis bus siekiama 
sumažinti eksploatacijos išlaidas ir kūrimui 
reikalingą laiką. Bus akcentuojamos 
naujoviškos produktų koncepcijos ir 
pagerintos transporto paslaugos, 
užtikrinančios didesnį klientų pasitenkinimą. 
Bus sukurtas naujas gamybos 
organizavimas, įskaitant tiekimo grandinės 
valdymą ir platinimo sistemas.

Konkurencingumo stiprinimas: pagerinti 
transporto pramonės įmonių 
konkurencingumą, užtikrinant darnias, 
našias ir pigias transporto paslaugas ir 
pasitelkus mokslinius tyrimus bei raidą 
sukurti naujų įgūdžių bei darbo vietų. 
Pažangių pramoninių procesų 
technologijoms bus priskiriami 
projektavimas, gamyba, surinkimas, 
konstrukcija ir priežiūra, jomis bus siekiama 
sumažinti eksploatacijos išlaidas ir kūrimui 
reikalingą laiką. Bus akcentuojamos 
naujoviškos produktų ir sisteminės 
koncepcijos ir pagerintos transporto 
paslaugos, užtikrinančios didesnį klientų 
pasitenkinimą. Bus sukurtas naujas gamybos 
organizavimas, įskaitant tiekimo grandinės 
valdymą ir platinimo sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aplinkos apsaugos tikslų ir išteklių valdymo, išaugs suskystintų dujų gabenimo 
poreikis: SGD rinka didžiąja dalimi per artimiausius du dešimtmečius turėtų išaugti dvigubai 
arba daugiau kartų Europoje ir Azijoje, tačiau šią technologiją pradės naudoti ir JAV. SGD iš 
tikrųjų leistų tinkamai diversifikuoti Europos gamtinių dujų išorės išteklius ir pereiti prie 
naujų išteklių. Tai leistų transformuoti Europos vidaus rinką pereinant prie suskystintų dujų 
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naudojimo. Tai prisidėtų prie Europos pramonės konkurencingumo didinimo ir energijos 
savikainos mažinimo. Dėl šių priežasčių Europoje atsiras: 

– laivų, kurie būtų tinkami SGD gabenti, poreikis

– poreikis pritaikyti Europos uostų pajėgumus sudėtingomis naujos uostų infrastruktūros 
kūrimo sąlygomis, atsižvelgiant į saugumą ir pakrančių apsaugą : žadamas atsakas yra 
gamtinių dujų gabenimo infrastruktūros vystymas atviroje jūroje. 

MTTP siekiama sukurti pagrindą tvariai SGD infrastruktūros, taip pat ir ne krante esančių 
objektų, plėtrai, (SGD laivų energijos normatyvai, termodinaminiai ciklai, naujos medžiagos, 
nauja įranga, dujotiekiai, alternatyvūs saugojimo talpų sprendimai …  Be to, visi šie darbai 
pareikalaus naujų tarptautinių arba Europos reglamentų ir standartų. 

Europa ir Japonija pirmauja SGD technologijų srityje, Europos kompetencija yra pripažinta 
visame pasaulyje. Europos partneriai šioje srityje yra pasirengę dalintis savo ekspertais ir 
bandymų infrastruktūra, kurią sudaro naftos ir dujų pramonės įmonės (tarp jų ir MVĮ), 
konsultantai, laboratorijos), kt.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De Michelis, 
Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Pakeitimas 402
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ antraštės 
„Veiklos sritys“ paantraštės „Parama visuotinei Europos palydovinės navigacijos sistemai 

(Galileo)“ 3 pastraipa

Priemonių parengimas ir tinkamos aplinkos 
sukūrimas: užtikrinti saugų naudojimąsi 
paslaugomis daugiausia pasitelkus 
sertifikavimą pagrindinėse taikymų srityse, 
parengti ir patvirtinti, kad paslaugos ir jų 
įgyvendinimas atitiktų naują politiką ir teisės 
aktus, užtikrinti, kad viešai reguliuojamos 
paslaugos atitiktų patvirtintą naudojimosi 
galimybių politiką, sukurti esminius 
skaitmeninės topologijos, kartografijos, 
geodezijos duomenis ir sistemas, skirtas 
naudoti navigacijos taikymuose, tenkinti 
saugos ir saugumo poreikius bei 
reikalavimus.

Priemonių parengimas ir tinkamos aplinkos 
sukūrimas: užtikrinti saugų naudojimąsi 
paslaugomis daugiausia pasitelkus 
sertifikavimą pagrindinėse taikymų srityse, 
parengti ir patvirtinti, kad paslaugos ir jų 
įgyvendinimas atitiktų naują politiką ir teisės 
aktus, užtikrinti, kad viešai reguliuojamos 
paslaugos atitiktų patvirtintą naudojimosi 
galimybių politiką, sukurti esminius 
skaitmeninės topologijos, kartografijos, 
geodezijos duomenis ir sistemas, skirtas 
naudoti navigacijos taikymuose, tenkinti 
saugos ir saugumo poreikius bei 
reikalavimus. Siekiant saugumo srityje 
didžiausios sąveikos su GMES sistemomis 
ir kuo didesnio suderinamumo ir 
suartėjimo tarp GMES ir Galileo, kuriant 
„sistemų sistemą“ kiekviename etape bus 
skatinama atlikti ekonominio pagrįstumo 
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analizę ir finansuoti demonstracinius 
projektus.

Or. en

Pagrindimas

GMES ir Galileo pagal savo taikymo apimtį ir struktūrą yra visiškai skirtingos programos, 
tačiau galutinio vartotojo atžvilgiu jų tikslai labai panašūs, nes jomis siekiama stiprinti 
piliečių galimybes kasdieniniame gyvenime remtis plataus spektro priemonėmis ir įpareigoti 
įmones ir valdžios institucijas didinti savo pajėgumą visuotinai naudojamų ir prieinamų 
technologijų priemonių ir ryšių sistemomis.

Tol, kol bus sukurtas GMES palydovų tinklas – šalia nacionalinių palydovų tinklų – abi 
programos turi būti laikomos daugeliu požiūriu papildančiomis viena kitą.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Pakeitimas 403
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštė „Tikslas“

Kurti gilų, bendrą Europai iškilusių 
sudėtingų ir tarpusavyje susijusių socialinių 
ir ekonominių uždavinių, pavyzdžiui, 
augimo, užimtumo ir konkurencingumo, 
socialinės sanglaudos ir darnumo, gyvenimo 
kokybės, švietimo, kultūrinių reikalų ir 
visuotinio tarpusavio priklausomumo 
supratimą, visų pirma siekiant atitinkamose 
srityse sudaryti patobulintą žinių bazę 
politikai formuoti.

Kurti gilų, bendrą Europai iškilusių 
sudėtingų ir tarpusavyje susijusių socialinių 
ir ekonominių uždavinių, pavyzdžiui, 
augimo, aukštos kokybės užimtumo,
senstančios visuomenės ir 
konkurencingumo, socialinės sanglaudos ir 
darnumo, gyvenimo kokybės, švietimo, 
taikos, kultūrinių reikalų ir visuotinio 
tarpusavio priklausomumo supratimą, visų 
pirma siekiant atitinkamose srityse sudaryti 
patobulintą žinių bazę politikai formuoti.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės senėjimas yra vienas iš svarbiausių ateities iššūkių.
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 404
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos įžanga

Bus siekiama plėtoti ir integruoti mokslinius 
tyrimus, nagrinėjančius augimui, užimtumui 
ir konkurencingumui turinčios įtakos 
klausimus, kad galima būtu užtikrinti geresnį 
ir integruotą šių klausimų supratimą 
nuolatiniam žinių visuomenės vystymuisi. 
Tai bus naudinga politikai ir padės daryti 
pažangą siekiant šių tikslų. Moksliniai 
tyrimai apims šiuos klausimo aspektus: 

Bus siekiama plėtoti ir integruoti mokslinius 
tyrimus, nagrinėjančius augimui, 
socialiniam ir ekonominiam stabilumui, 
užimtumui ir konkurencingumui, 
technologinei sanglaudai ir informacinės 
visuomenės plėtrai turinčios įtakos 
klausimus, kad galima būtu užtikrinti geresnį 
ir integruotą šių klausimų supratimą 
nuolatiniam žinių visuomenės vystymuisi. 
Tai bus naudinga politikai ir padės daryti 
pažangą siekiant šių tikslų. Moksliniai 
tyrimai apims šiuos klausimo aspektus: 

Or. en

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į sunkumus, kurie turi įtakos socialiniam ir ekonominiam stabilumui ir 
formalaus ir neformalaus švietimo vaidmenį.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 981 
pakeitimą

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 405
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 1 įtrauka

– kintantį žinių vaidmenį ekonomikoje, 
įskaitant įvairių rūšių žinių ir kompetencijos, 
švietimo ir mokymosi visą gyvenimą 
vaidmenį ir nematerialias investicijas.

– kintantį žinių vaidmenį ekonomikoje, 
įskaitant įvairių rūšių žinių ir kompetencijos, 
švietimo (tarp jų neformalaus švietimo) ir 
mokymosi visą gyvenimą vaidmenį ir 
nematerialias investicijas.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į sunkumus, kurie turi įtakos socialiniam ir ekonominiam stabilumui ir 
formalaus ir neformalaus švietimo vaidmenį.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 981 
pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Reino Paasilinna

Pakeitimas 406
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 1 įtrauka

– kintantį žinių vaidmenį ekonomikoje, 
įskaitant įvairių rūšių žinių ir kompetencijos, 
švietimo ir mokymosi visą gyvenimą 
vaidmenį ir nematerialias investicijas.

– kintantį žinių vaidmenį ekonomikoje, 
įskaitant įvairių rūšių žinių ir kompetencijos, 
kūrybiškumo, kultūrinių veiksnių, vertybių,
švietimo ir mokymosi visą gyvenimą 
vaidmenį ir nematerialias investicijas; žinių 
ir nematerialių gėrybių vaidmenį 
ekonominės, socialinės ir kultūrinės 
gerovės ir socialinės bei aplinkos gerovės 
kūrimui.

Or. en

Pagrindimas

Kūrybiškumas, kultūriniai veiksniai ir vertybės Europoje ypač svarbūs ir turi didelę įtaką 
Europos konkurencingumo didinimui. Į juos turėtų būti tinkamai atsižvelgta. 

Žinioms turėtų būti skiriamas svarbus vaidmuo siekiant Lisabonos tikslų kurti informacinę 
visuomenę, užtikrinti Europos ekonomikos augimą ir didinti jos konkurencingumą. Jos sudaro 
palankias sąlygas aplinkos, socialiniam ir kultūriniam vystymuisi.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 985 
pakeitimą.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 407
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 1 įtrauka

– kintantį žinių vaidmenį ekonomikoje, 
įskaitant įvairių rūšių žinių ir kompetencijos, 
švietimo ir mokymosi visą gyvenimą 
vaidmenį ir nematerialias investicijas.

– kintantį žinių vaidmenį ekonomikoje, 
įskaitant įvairių rūšių žinių ir kompetencijos, 
verslumo, švietimo ir mokymosi visą 
gyvenimą vaidmenį ir nematerialias 
investicijas.

Or. en

Pagrindimas

Socialinių ir tarpinstitucinių verslo sąlygų moksliniai tyrimai yra itin svarbūs didinant 
Europos konkurencingumą ir įgyvendinant Lisabonos darbotvarkės tikslus.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 982 
pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 408
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 2 įtrauka

– ekonominių struktūrų, struktūrinių pokyčių 
ir produktyvumo klausimus, įskaitant 
paslaugų sektoriaus, finansų, demografijos, 
paklausos ir ilgalaikių pokyčių procesų 
vaidmenį. 

– ekonominių struktūrų, struktūrinių pokyčių 
ir produktyvumo klausimus, įskaitant 
Europos įmonių restruktūrizavimą, 
Europos pramonės pirmaujančių įstaigų 
sukūrimą, paslaugų sektoriaus, finansų, 
demografijos, paklausos ir ilgalaikių 
pokyčių procesų vaidmenį. 

Or. en

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių šiuo metu vykstančių visuomenės diskusijų temų yra ES stebima 
struktūrinė įmonių restruktūrizavimo, susiliejimo ir perėmimo tendencija, kurią stiprina 
politinis ir ekonominis klausimas dėl skirtinguose Europos pramonės sektoriuose 
besiformuojančių pirmaujančių pramonės įmonių vaidmens.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 409
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 3 įtrauka

– institucinius ir politikos klausimus, 
įskaitant makroekonomikos politiką, darbo 
rinkas, institucines aplinkybes ir politikos 
darną bei koordinavimą. 

– institucinius ir politikos klausimus, 
įskaitant makroekonomikos politiką, darbo 
rinkas, socialinę ir gerovės sistemas, 
institucines aplinkybes ir politikos darną bei 
koordinavimą. 

Or. en

Pagrindimas

Europos pramonės konkurencingumui didelę įtaką turi spaudimas, kurį Europos socialinės 
gerovės sistemoms kelia visuomenės senėjimas ir būtina šių sistemų pertvarka. Moksliniai 
tyrimai šioje srityje leistų išlaikyti europinę gyvenimo kokybę.

Pakeitimą pateikė David Hammerstein Mintz, Alyn Smith 

Pakeitimas 410
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 3 įtrauka

– institucinius ir politikos klausimus, 
įskaitant makroekonomikos politiką, darbo 
rinkas, institucines aplinkybes ir politikos 
darną bei koordinavimą. 

– institucinius ir politikos klausimus, 
įskaitant makroekonomikos politiką, darbo 
rinkas, nacionalines ir regionines 
institucines aplinkybes ir politikos darną bei 
koordinavimą. 

Or. en

Pagrindimas

Daugelis ekonominio augimo klausimų yra sprendžiami regioniniu ir vietos institucijų lygiu. 
Todėl moksliniai tyrimai šioje srityje turi būti atliekami ne tik valstybių narių, bet ir 
regioninių institucijų sąlygomis.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 984 
pakeitimą.
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Pakeitimą pateikė Angelika Niebler

Pakeitimas 411
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 3 įtrauka

– institucinius ir politikos klausimus, 
įskaitant makroekonomikos politiką, darbo 
rinkas, institucines aplinkybes ir politikos 
darną bei koordinavimą. 

– institucinius ir politikos klausimus, 
įskaitant makroekonomikos politiką, darbo 
rinkas, institucines aplinkybes, besikeičiantį 
mokslinės kompetencijos vaidmenį 
politinėje ir visuomeninėje arenoje ir 
politikos darną bei koordinavimą. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 980 
pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach

Pakeitimas 412
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 1a įtrauka (nauja)

–miesto mokslinių tyrimų plėtrą, siekiant 
geriau įvertinti teminę (aplinkos, 
transporto, socialinių, ekonominių, 
demografinių pokyčių) ir erdvinę (miesto, 
regiono) miestų tarpusavio sąveiką ir 
įgyvendinti (1) naujoviškus planavimo 
mechanizmus, siekiant kompleksinio ir 
tvaraus klausimų sprendimo ir (2) 
novatoriškus valdymo procesus, 
stiprinančius piliečių dalyvavimą ir 
visuomeninių ir privačių dalyvių 
bendradarbiavimą, vertinant Europos 
miestų vaidmenį globaliomis sąlygomis 
(miestų konkurencingumas), remiant vietos 
valdžios institucijas socialinės sanglaudos 
srityje ir kovojant su atskirtimi miestuose, 
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kur nepaisant ekonominės plėtros, didėja 
socialinė nelygybė.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas nenumato jokių konkrečių mokslinių tyrimų miestų plėtros srityje, tuo 
tarpu dauguma ES piliečių gyvena miestuose. Šio pakeitimo tikslas yra atnaujinti šios srities 
mokslinius tyrimus, apimančius miestą. Atsižvelgiant į praėjusių metų riaušes Prancūzijos 
priemiesčiuose, į pagrindų programą būtina įtraukti šios rūšies mokslinius tyrimus.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 413
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 1 įtrauka

– atitinkamų gyvenimo būdo, šeimos, darbo, 
vartojimo, sveikatos ir gyvenimo kokybės 
aspektų pokyčius, įskaitant vaikų, jaunimo ir 
nedarbingumo klausimus.

– atitinkamų gyvenimo būdo, šeimos, darbo, 
tarp jų lygių galimybių ir lygiateisiškumo 
darbo vietoje, vartojimo, sveikatos ir 
gyvenimo kokybės aspektų pokyčius, 
įskaitant talentingų vaikų, jaunimo ir 
nedarbingumo klausimus.

Or. en

Pagrindimas

1 dalis :   Lygiateisiškumas darbo vietoje visų pirma taikomas verslui ir įmonėms
2 dalis :  Siekiant veiksmingiau panaudoti iki šiol dažnai nepanaudotą pažintinį talentingų 
vaikų ir suaugusiųjų potencialą ir kaupti su tuo susijusį socialinį kapitalą vadovaujantis 
Lisabonos strategijos tikslais, siekiant, kad Europos ekonomika taptų konkurencingiausia ir 
sparčiausiai besivystančia žinių ir naujovių ekonomika pasaulyje, siekiama sudaryti sąlygas 
skatinti ir rengti atitinkamus projektus. Tai gali būti daroma skatinant patirties ir žinių mainus 
Europoje ir mokslo institucijų tinklų kūrimą ir specializuotus šios srities susivienijimus ir 
iniciatyvas.
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 414
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 3a įtrauka (nauja)

– miestų valdymą, naujoviškų priemonių, 
metodų ir mokymo plėtrą, siekiant 
užtikrinti veiksmingesnį bendradarbiavimą 
visuose valdymo lygiuose ir visuomenės ir 
privataus sektoriaus dalyvavimą ir 
bendradarbiavimą miestų ir regionų 
planavimo procesuose; nelygybę, nepaisant 
ekonominės plėtros. 

Or. xm

Pagrindimas

Visuomeninės institucijos šiuo metu veikia labai dinamiškomis globaliomis sąlygomis. Turėtų 
būti sukurti ir išbandyti naujovių mechanizmai su vietos savivaldos institucijomis, regionais ir 
kitomis vyriausybės valdymo sritimis, apimantys visuomenės institucijas ir kitus 
suinteresuotus dalyvius. Europos miestai pasižymi būdingais socialinės integracijos 
požymiais, kompaktiška erdvės struktūra, koncentruota ekonomine veikla ir bendro 
naudojimo infrastruktūra bei pagrįstais valdymo modeliais. Todėl būtent miestams tenka 
svarbiausias vaidmuo siekiant socialinių ir ekonominių tikslų, kurie numatyti, pavyzdžiui, 
Lisabonos ir Geteborgo strategijose.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 415
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 3b įtrauka (nauja)

– teisinius ir etinius sprendimų aspektus 
medicinos, biotechnologijų ir 
nanotechnologijų srityje. 

Or. en

Pagrindimas

Visuomeninės institucijos šiuo metu veikia labai dinamiškomis globaliomis sąlygomis. Turėtų 
būti sukurti ir išbandyti naujovių mechanizmai santykiuose su vietos savivaldos 
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institucijomis, regionais ir kitomis vyriausybės valdymo sritimis, apimantys visuomenės 
institucijas ir kitus suinteresuotus dalyvius. Europos miestai pasižymi būdingais socialinės 
integracijos požymiais, kompaktiška erdvės struktūra, koncentruota ekonomine veikla ir 
bendro naudojimo infrastruktūra bei pagrįstais valdymo modeliais. Todėl būtent miestams 
tenka svarbiausias vaidmuo siekiant socialinių ir ekonominių tikslų, kurie numatyti, 
pavyzdžiui, Lisabonos ir Geteborgo strategijose.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 416
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 3c ir 3d įtraukos (naujos)

- miestų konkurencingumą: Europos 
miestų vaidmenį pasauliniame kontekste, 
vietos politikos priemones tobulinant 
sanglaudą.
- miestų plėtros mokslinius tyrimus: 
dėmesys teminei (aplinkos, transporto, 
socialiniams, ekonominiams, 
demografiniams pokyčiams, kt.) ir erdvinei 
sąveikai miestuose, siekiant sukurti 
integruotus ir tvarius valdymo procesus.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas nenumato jokių konkrečių mokslinių tyrimų miestų vystymo srityje, 
tuo tarpu dauguma ES piliečių gyvena miestuose. Šio pakeitimo tikslas yra atnaujinti šios 
srities mokslinius tyrimus, apimančius miestą. Atsižvelgiant į praėjusių metų riaušes 
Prancūzijos priemiesčiuose, į pagrindų programą būtina įtraukti šios rūšies mokslinius 
tyrimus.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 417
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Augimas, užimtumas ir 
konkurencingumas žinių visuomenėje“ 1 pastraipos 3e įtrauka (nauja)

- Kultūros, kultūros paveldo ir kūrybinių 
bei su kultūra susijusių pramonės sričių 
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poveikio socialiniam ekonominiam 
vystymuisi ir užimtumo rinkai vertinimo 
tyrimai.

Or. en

Pagrindimas

Kultūrinės aplinkos vaidmuo Europoje yra labai svarbus ir vienas iš Europai būdingų 
veiksnių; jo lemiama pridėtinė vertė turi būti giliau ištyrinėta.  

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 
1009 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 418
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Numatymo veikla“ 1 pastraipos 1 
įtrauka

– platus socialinis ir ekonominis tam tikrų 
pagrindinių ES uždavinių ir galimybių 
numatymas, tiriant tokius klausimus, kaip 
būsimas senėjimo, migracijos, žinių 
globalizacijos, nusikalstamumo ir 
pagrindinės rizikos pokyčių poveikis.

– platus socialinis ir ekonominis tam tikrų 
pagrindinių ES uždavinių ir galimybių 
numatymas, tiriant tokius klausimus, kaip 
būsimas senėjimo, migracijos, žinių 
globalizacijos ir sklaidos, nusikalstamumo ir 
pagrindinės rizikos pokyčių poveikis.

Or. en

Pagrindimas

Globalizacijos procesai yra itin svarbūs siekiant įvertinti jų įtaką žinių sklaidos 
mechanizmams.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 419
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei 

humanitariniai mokslai“ paantraštės „Veikla“ skirsnio „Numatymo veikla“ 1 pastraipos 1a 
įtrauka (nauja)

- Humanitariniai mokslai: kalba, jos 
struktūra ir mokymo įgūdžiai. Istorija, 
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menas, geografija,  teritorijų istorija. 
Filosofija, kultūros ir religijos istorija. 
Kultūrinis paveldas, susijęs su 
vaizduojamaisiais menais, tradiciniu menu 
ir amatais, architektūra ir miestais.

Or. es

Pagrindimas

Reikalingos išsamios žinios apie teisės ir jos taikymo praktikos visumos – „aquis” – kilmę.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 420
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ antraštė

9. Saugumas ir erdvė 9. Saugumas

Or. de

Pagrindimas

Nepaisant ryšio tarp saugumo ir erdvės, šios dvi temos turėtų būti atskirtos ir laikomos dviem 
atskirais prioritetais. 

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz ir Caroline Lucas

Pakeitimas 421
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Tikslas“ 1 pastraipa

Sukurti technologijas ir žinias į civilinį
taikymą orientuotiems pajėgumams kurti, 
reikalingiems užtikrinti piliečių apsaugą nuo 
terorizmo ir nusikalstamumo grėsmių, taip 
pat nuo nenumatytų atsitikimų – stichinių 
nelaimių ar pramoninių avarijų – poveikio ir 
padarinių, užtikrinti optimalų ir darnų esamų 
ir plėtojamų technologijų panaudojimą 
Europos saugumo labui, laikantis 
pagrindinių žmogaus teisių, taip pat skatinti 
saugumo sprendimo tiekėjų ir vartotojų 
bendradarbiavimą, tuo pačiu metu atliekama 
veikla stiprinti Europos saugumo pramonės 

Sukurti technologijas ir žinias į civilinį
taikymą orientuotiems pajėgumams kurti, 
reikalingiems užtikrinti piliečių apsaugą nuo 
terorizmo ir nusikalstamumo grėsmių, taip 
pat nuo nenumatytų atsitikimų – stichinių 
nelaimių ar pramoninių avarijų – poveikio ir 
padarinių, užtikrinti optimalų ir darnų esamų 
ir plėtojamų technologijų panaudojimą 
Europos saugumo labui, laikantis 
pagrindinių žmogaus teisių ir privatumo 
principų; ribotas technologijų vaidmens 
suvokimas kovoje su terorizmu, 
nusikalstamumu ir kitose saugumo srityse, 
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technologinę bazę ir jos konkurencingumą. siekiant užtikrinti proporcingą jų priežasčių 
ir galimų sprendimų mokslinių tyrimų 
finansavimą; užtikrinti, kad prioritetus 
šioje srityje diktuotų visuomenė, o ne 
komercinės struktūros, atskaitingoms 
institucijoms kontroliuojant lėšų šios srities 
pramonės įmonėms skyrimą; taip pat 
skatinti saugumo sprendimo tiekėjų ir 
vartotojų bendradarbiavimą konfliktams 
taikiai spręsti; tuo pačiu metu atliekama 
veikla stiprinti Europos saugumo pramonės 
technologinę bazę ir jos konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 422
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Saugumas“ 

antraštė

9.1 Saugumas Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nepaisant ryšio tarp saugumo ir erdvės, šios dvi temos turėtų būti atskirtos ir laikomos dviem 
atskirais prioritetais.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 423
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Saugumas“ 

paantraštės „Metodas“ 2 pastraipa

Bendrijos lygio veikla apims keturias 
saugumo užduočių sritis, nustatytas 
reaguojant į politiškai labai svarbius tam 
tikrus uždavinius, Europos pridėtinę vertę 
sprendžiant grėsmių ir galimų saugumo 
incidentų problemas bei tris bendro intereso 
sritis. Kiekvieną užduočių sritį sudaro šeši 
įvairios trukmės etapai su skirtingais 

Bendrijos lygio veikla apims keturias 
saugumo užduočių sritis, nustatytas 
reaguojant į politiškai labai svarbius tam 
tikrus uždavinius, Europos pridėtinę vertę 
sprendžiant grėsmių ir galimų saugumo 
incidentų problemas bei tris bendro intereso 
sritis. Turi būti laikomasi specialių 
konfidencialumo reikalavimų, tačiau 
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akcentais. Šie šeši etapai – tai: nustatymas 
(susijęs su incidentu), prevencija (susijęs su 
grėsme), apsauga (susijęs su taikiniu), 
parengtis (susijęs su operacijomis), atsakas 
(susijęs su krizėmis) ir atkūrimas (susijęs su 
padariniais), jie aprašo kokios pastangos 
atliekamos atitinkamais etapais. Pirmųjų 
keturių etapų pastangomis siekiama išvengti 
incidento ir sušvelninti galimus žalingus jo 
padarinius, o dviejų paskutinių – siekiama 
valdyti padėtį incidento metu ir kovoti su 
ilgalaikiais padariniais.

nebūtinai ribojant mokslinių tyrimų 
rezultatų viešumą. Tam tikslui turi būti 
nustatytos sritys, kur šiuo metu mokslinių 
tyrimų rezultatų viešumas yra neribojamas.  
Kiekvieną užduočių sritį sudaro šeši įvairios 
trukmės etapai su skirtingais akcentais. Šie 
šeši etapai – tai: nustatymas (susijęs su 
incidentu), prevencija (susijęs su grėsme), 
apsauga (susijęs su taikiniu), parengtis 
(susijęs su operacijomis), atsakas (susijęs su 
krizėmis) ir atkūrimas (susijęs su 
padariniais), jie aprašo kokios pastangos 
atliekamos atitinkamais etapais. Pirmųjų 
keturių etapų pastangomis siekiama išvengti 
incidento ir sušvelninti galimus žalingus jo 
padarinius, o dviejų paskutinių – siekiama 
valdyti padėtį incidento metu ir kovoti su 
ilgalaikiais padariniais.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymo projekte dėl Bendradarbiavimo programos Komisija nurodo, kad: „Siekiant 
padidinti ES mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir pritaikymą, visose teminėse srityse bus 
remiamas žinių skleidimas ir rezultatų perdavimas … kiekvienoje teminėje srityje”. Po to 
išnaša apie tai, kad „Kai kuriais atvejais saugumo moksliniams tyrimams gali būti taikomi 
tam tikri apribojimai, laikantis Dalyvavimo ir informacijos sklaidos taisyklių”. Šiuo pakeitimu 
siekiama atsižvelgti į konkrečius reikalavimus dėl saugumo mokslinių tyrimų. Priimdamas šį 
pakeitimą, Europos Parlamentas pakartotų poziciją, kuri kartą jau buvo suformuluota.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 424
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Saugumas“ 

paantraštės „Metodas“ 2 pastraipa

Aktyviai skatinamos įsitraukti į veiklą tiek 
mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), tiek už 
piliečių saugumą atsakingos valdžios 
institucijos ir organizacijos. Europos 
saugumo tyrimų patariamosios tarybos 
(ESTPT) parengta ilgesnio laikotarpio 
mokslinių tyrimų darbotvarkė padės 
apibrėžti šios temos mokslinių tyrimų turinį 
ir struktūrą.

Aktyviai skatinamos įsitraukti į veiklą tiek 
mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), tiek už 
piliečių saugumą atsakingos valdžios 
institucijos ir organizacijos. Tačiau turi būti 
pakeistas MVĮ apibrėžimas mokslinių 
tyrimų srityje, vertinant darbuotojų skaičių 
arba apyvartos buhalterinius duomenis, 
kitaip įmonė bus klasifikuojama kaip MVĮ, 
jei jos valdymui yra numatyta viena 
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nuosavybė, atsakomybė, valdymas, rizika ir 
atskaitingas dalyvavimas. Europos saugumo 
tyrimų patariamosios tarybos (ESTPT) 
parengta ilgesnio laikotarpio mokslinių 
tyrimų darbotvarkė padės apibrėžti šios 
temos mokslinių tyrimų turinį ir struktūrą.

Or. de

Pagrindimas

Nors daugelyje sektorių MVĮ – kaip tai numato ES apibrėžimas – yra naujovių ir 
konkurencingumo stiprinimo variklis, saugumo srityje tai daugiau išimtis. Šioje srityje įmonių 
veikla dažnai – iš dalies dėl bendrosios rinkos neišbaigtumo, iš dalies dėl ribotos 
konkurencijos – nėra visiškai apribota saugumo moksliniais tyrimais ir neatitinka ES MVĮ 
apibrėžimo. Turėtų būti labiau atsižvelgta į šio sektoriaus struktūrą. 

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz ir Caroline Lucas

Pakeitimas 425
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Saugumas“ 

paantraštės „Veikla“ 1 ženklintoji dalis

Apsauga nuo terorizmo ir nusikalstamumo:
Veikla bus sutelkta į galimų incidentų 
grėsmių aspektus – nusikaltėlius, jų 
naudojamą įrangą ir išteklius arba 
užpuolimų atlikimo techniką. Šiai užduočių 
sričiai reikia tam tikrų pajėgumų, kurių 
daugelis visų pirma susiję su etapais 
„nustatymas“, „prevencija“, „parengtis“ ir 
„atsakas“. Siekiama ir išvengti incidento, ir 
sušvelninti galimus jo padarinius. Kuriant 
reikalingus pajėgumus, bus akcentuojama: 
grėsmė (pvz., cheminė, biologinė, 
radioaktyvioji ir branduolinė), 
informuotumas (pvz., žvalgybinių duomenų 
rinkimas, panaudojimas, dalijimasis jais ir 
perspėjimas), aptikimas (pvz., pavojingų 
medžiagų, asmenų ar jų grupių, įtartino 
elgesio), nustatymas (pvz., asmenų, 
medžiagų rūšies ir kiekio), prevencija (pvz., 
teisės naudotis finansiniais ištekliais ir jų 
judėjimo kontrolė, finansinių struktūrų 
kontrolė), pasirengimas (pvz., rizikos 
įvertinimas, tyčia paskleistų biologinių ir 

Apsauga nuo terorizmo ir nusikalstamumo:
Veikla bus sutelkta į galimų incidentų 
grėsmių aspektus – nusikaltėlius, jų 
naudojamą įrangą ir išteklius arba 
užpuolimų atlikimo techniką. Šiai užduočių 
sričiai reikia tam tikrų pajėgumų, kurių 
daugelis visų pirma susiję su etapais 
„nustatymas“, „prevencija“, „parengtis“ ir 
„atsakas“. Siekiama ir išvengti incidento, ir 
sušvelninti galimus jo padarinius. Kuriant 
reikalingus pajėgumus, bus akcentuojama: 
grėsmė (pvz., cheminė, biologinė, 
radioaktyvioji ir branduolinė), 
informuotumas (pvz., žvalgybinių duomenų 
rinkimas, panaudojimas, dalijimasis jais ir 
perspėjimas), aptikimas (pvz., pavojingų 
medžiagų, asmenų ar jų grupių, įtartino 
elgesio), nustatymas (pvz., asmenų, 
medžiagų rūšies ir kiekio), prevencija (pvz., 
teisės naudotis finansiniais ištekliais ir jų 
judėjimo kontrolė, finansinių struktūrų 
kontrolė), pasirengimas (pvz., rizikos 
įvertinimas, tyčia paskleistų biologinių ir 
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cheminių medžiagų kontrolė, strateginių 
išteklių – darbo jėgos, įgūdžių, įrangos, 
vartojimo reikmenų – kiekio įvertinimas, 
atsižvelgiant į didelio masto įvykius ir pan.), 
teroristinių užpuolimų ir nusikalstamumo 
padarinių neutralizavimas ir lokalizavimas, 
teisėsaugos duomenų tvarkymas.

cheminių medžiagų kontrolė, strateginių 
išteklių – darbo jėgos, įgūdžių, įrangos, 
vartojimo reikmenų – kiekio įvertinimas, 
atsižvelgiant į didelio masto įvykius ir pan.), 
teroristinių užpuolimų ir nusikalstamumo 
padarinių neutralizavimas ir lokalizavimas, 
teisėsaugos duomenų tvarkymas, taikos 
mokslinės studijos ir taikios konfliktų 
prevencijos ir jų sprendimo moksliniai 
tyrimai.

Or. en

Pagrindimas

PP siekiama remti ES politikos kryptis.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 426
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Saugumas“ 

paantraštės „Veikla“ 3 ženklintoji dalis

Sienų apsauga: Veikla bus nukreipta į dviejų 
rūšių klausimus: su prieiga (parengta ir 
nenumatyta) susijusius saugumo klausimus, 
kai ES sienos laikomos išoriniu ES 
teritorijos apsaugos perimetru (žaliosios ir 
mėlynosios sienos), ir sienos perėjimo 
punktus, sudarančius (transporto) 
infrastruktūros dalį, todėl galimus grėsmių 
saugumui objektus. Šiai užduočių sričiai 
reikia tam tikrų pajėgumų, kurių daugelis 
visų pirma susiję su etapais „nustatymas“, 
„prevencija“ ir „apsauga“. Siekiama ir 
išvengti incidento, ir sušvelninti galimus jo 
padarinius. Kuriant reikalingus pajėgumus, 
bus akcentuojama: visų su saugumu 
susijusių sistemų, įrangos, priemonių ir 
procesų, naudojamų sienos perėjimo 
punktuose, veiksmingumo ir našumo 
didinimas (pvz., sieną kertančių žmonių 
tapatybės nustatymas, neintervencinis 
žmonių ir prekių aptikimas, medžiagų 
susekimas, mėginių ėmimas, erdvinis 
atpažinimas, įskaitant duomenų registravimą 

Sienų apsauga: Veikla bus nukreipta į dviejų 
rūšių klausimus: su prieiga (parengta ir 
nenumatyta) susijusius saugumo klausimus, 
kai ES sienos laikomos išoriniu ES 
teritorijos apsaugos perimetru (žaliosios ir 
mėlynosios sienos), ir sienos perėjimo 
punktus, sudarančius (transporto) 
infrastruktūros dalį, todėl galimus grėsmių 
saugumui objektus. Šiai užduočių sričiai 
reikia tam tikrų pajėgumų, kurių daugelis 
visų pirma susiję su etapais „nustatymas“, 
„prevencija“ ir „apsauga“. Siekiama ir 
išvengti incidento, ir sušvelninti galimus jo 
padarinius. Kuriant reikalingus pajėgumus, 
bus akcentuojama: visų su saugumu 
susijusių sistemų, įrangos, priemonių ir 
procesų, naudojamų sienos perėjimo 
punktuose, veiksmingumo ir našumo 
didinimas (pvz., sieną kertančių žmonių 
tapatybės nustatymas, neintervencinis 
žmonių ir prekių aptikimas, medžiagų 
susekimas, mėginių ėmimas, erdvinis 
atpažinimas, įskaitant duomenų registravimą 
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ir analizę, ir pan.), Europos žemės ir jūrų 
sienų apsaugos gerinimas (pvz., pasitelkus 
neintervencinį ir povandeninį transporto 
priemonių aptikimą, transporto priemonių 
sekimą, erdvinį atpažinimą, įskaitant 
duomenų registravimą ir analizę, stebėjimą, 
nuotolines operacijas ir pan.), (nelegalios) 
migracijos srautų vertinimas ir valdymas.

ir analizę, ir pan.), Europos žemės ir jūrų 
sienų apsaugos gerinimas (pvz., pasitelkus 
neintervencinį ir povandeninį transporto 
priemonių ir laivų aptikimą, transporto 
priemonių ir laivų sekimą, erdvinį 
atpažinimą, įskaitant duomenų registravimą 
ir analizę, stebėjimą, įspėjimo ir 
automatizuoto įspėjimų signalo sistemas 
pažeidus sausumos sienas, teritorinius 
vandenis ir oro erdvę, nuotolines operacijas 
ir pan.), (nelegalios) migracijos srautų 
vertinimas ir valdymas.

Or. en

Pagrindimas

Saugant ES sieną visu jos perimetru, būtini moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra saugumo 
srityje, nustatant skirtingus sienos pažeidimo būdus ir stiprinant pajėgumus realiu laiku 
informuoti ir įspėti apie tai visuomenės institucijas ir pilietinę visuomenę.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Pakeitimas 427
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Saugumas“ 

paantraštės „Metodas“ 6a pastraipa (nauja)

Europos tarptautinių įsipareigojimų už 
Europos Sąjungos sienų vertinimas ir 
stebėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbus ir turėtų būti paminėtas ne Europoje esančių teritorijų stebėjimas. Jam turėtų būti 
skirti specialūs moksliniai tyrimai ir technologijos. Kioto protokolas ir kiti įsipareigojimai 
aplinkos apsaugos srityje (žr. 6 skyrių „Aplinka“) bei ekonominiai susitarimai reikalauja 
stebėti trečiųjų šalių veiklą. Tai apima nelegalias plantacijas, nelegalią branduolinę veiklą ir 
paramą JT įstaigoms, kurios pačios savaime negali vykdyti techninės kontrolės ir dažniausiai 
remiasi išimtinai JAV pateikiama informacija. Galutinis tikslas yra skatinti mokslinius 
tyrimus, kurie leistų stiprinti šiuos pajėgumus ir ateityje sukurti nepriklausomą Europos 
stebėjimo sistemą.
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell

Pakeitimas 428
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Erdvė“ 

paantraštės „Veikla“ 1 ženklintosios dalies 1 įtraukos 1 pastraipa

Tikslas yra sukurti tinkamas palydovines 
kontrolės ir išankstinio perspėjimo sistemas, 
kaip vienintelius ir visuotinai prieinamus 
duomenų šaltinius, ir konsoliduoti bei 
skatinti jų operatyvinio panaudojimo raidą. 
Pagal šią programą taip pat bus padedama
kurti operatyvines GMES paslaugas, 
sudarančias sprendimus priimantiems 
asmenims galimybę geriau numatyti ar 
sušvelninti krizes ir problemas, susijusias su 
aplinkos ir saugumo valdymu. Mokslinių 
tyrimų veikla daugiausia turėtų padėti kuo 
plačiau panaudoti GMES duomenis, 
surinktus iš kosmose skriejančių šaltinių, bei 
įtraukti juos bei kitų stebėjimo sistemų 
duomenis į sudėtinius produktus, skirtus 
teikti informaciją ir pagal poreikius sukurtas 
paslaugas galutiniams vartotojams, 
pasitelkus našų duomenų integravimą ir 
informacijos valdymą. Mokslinių tyrimų 
veikla taip pat turėtų padėti tobulinti 
kontrolės būdus ir su jais susijusias 
instrumentines technologijas, kai reikia, 
kurti naujas kosmines sistemas ar gerinti 
esamų sistemų sąveiką, bei sudaryti 
galimybę jas naudoti ikioperatyvinėms 
paslaugoms, tenkinant tam tikrų rūšių 
paklausą.

Tikslas yra sukurti tinkamas palydovines 
kontrolės ir išankstinio perspėjimo sistemas, 
tarp jų ir tas, kurios skirtos užtikrinti 
piliečių saugumą, kaip vienintelius ir 
visuotinai prieinamus duomenų šaltinius, ir 
konsoliduoti bei skatinti jų operatyvinio 
panaudojimo raidą. Pagal šią programą taip 
pat bus padedama kurti operatyvines GMES 
paslaugas, sudarančias sprendimus 
priimantiems asmenims galimybę geriau 
numatyti ar sušvelninti krizes ir problemas, 
susijusias su aplinkos ir saugumo valdymu ir 
stichinių nelaimių valdymu. Mokslinių 
tyrimų veikla daugiausia turėtų padėti kuo 
plačiau panaudoti GMES duomenis, 
surinktus iš kosmose skriejančių šaltinių, bei 
įtraukti juos bei kitų stebėjimo sistemų 
duomenis į sudėtinius produktus, skirtus 
teikti informaciją ir pagal poreikius sukurtas 
paslaugas galutiniams vartotojams, 
pasitelkus našų duomenų integravimą ir 
informacijos valdymą. Kitos palydovinės 
technologijos (pvz., ryšiai, navigacija) bus
įtrauktos, jei būtina, į GMES paslaugų 
plėtrą. Mokslinių tyrimų veikla taip pat 
turėtų padėti tobulinti kontrolės būdus ir su 
jais susijusias instrumentines technologijas, 
kai reikia, kurti naujas kosmines sistemas ar 
gerinti esamų sistemų sąveiką, bei sudaryti 
galimybę jas naudoti ikioperatyvinėms 
paslaugoms, tenkinant tam tikrų rūšių 
paklausą.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplečia senąjį 171 pakeitimą.
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Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 429
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Erdvė“ 

paantraštės „Veikla“ 1 ženklintosios dalies 1 įtraukos 1 pastraipa

Tikslas yra sukurti tinkamas palydovines 
kontrolės ir išankstinio perspėjimo sistemas, 
kaip vienintelius ir visuotinai prieinamus 
duomenų šaltinius, ir konsoliduoti bei 
skatinti jų operatyvinio panaudojimo raidą. 
Pagal šią programą taip pat bus padedama 
kurti operatyvines GMES paslaugas, 
sudarančias sprendimus priimantiems 
asmenims galimybę geriau numatyti ar 
sušvelninti krizes ir problemas, susijusias su 
aplinkos ir saugumo valdymu. Mokslinių 
tyrimų veikla daugiausia turėtų padėti kuo 
plačiau panaudoti GMES duomenis, 
surinktus iš kosmose skriejančių šaltinių, bei 
įtraukti juos bei kitų stebėjimo sistemų 
duomenis į sudėtinius produktus, skirtus 
teikti informaciją ir pagal poreikius sukurtas 
paslaugas galutiniams vartotojams, 
pasitelkus našų duomenų integravimą ir 
informacijos valdymą. Mokslinių tyrimų 
veikla taip pat turėtų padėti tobulinti 
kontrolės būdus ir su jais susijusias 
instrumentines technologijas, kai reikia, 
kurti naujas kosmines sistemas ar gerinti 
esamų sistemų sąveiką, bei sudaryti 
galimybę jas naudoti ikioperatyvinėms 
paslaugoms, tenkinant tam tikrų rūšių 
paklausą.

Tikslas yra sukurti tinkamas palydovines 
kontrolės ir išankstinio perspėjimo sistemas, 
kaip vienintelius ir visuotinai prieinamus 
duomenų šaltinius, ir konsoliduoti bei 
skatinti jų operatyvinio panaudojimo raidą. 
Pagal šią programą taip pat bus padedama 
kurti operatyvines GMES paslaugas, 
sudarančias sprendimus priimantiems 
asmenims galimybę geriau numatyti ar 
sušvelninti krizes ir problemas, susijusias su 
aplinkos ir saugumo valdymu. Mokslinių 
tyrimų veikla daugiausia turėtų padėti kuo 
plačiau panaudoti GMES duomenis, 
surinktus iš kosmose skriejančių šaltinių, bei 
įtraukti juos bei kitų stebėjimo sistemų 
duomenis į sudėtinius produktus, skirtus 
teikti informaciją ir pagal poreikius sukurtas 
paslaugas galutiniams vartotojams, 
pasitelkus našų duomenų integravimą ir 
informacijos valdymą. Mokslinių tyrimų 
veikla taip pat turėtų padėti tobulinti 
kontrolės būdus ir su jais susijusias 
instrumentines technologijas, kai reikia, 
kurti naujas kosmines sistemas ar gerinti 
esamų sistemų sąveiką, bei sudaryti 
galimybę jas naudoti ikioperatyvinėms 
paslaugoms, tenkinant tam tikrų rūšių 
paklausą. Moksliniai tyrimai turėtų remti 
tvaraus kosmoso ir in situ (tarp jų 
antžeminių ir oro) sistemas, skirtas didelės 
svarbos teritorijų, tarp jų jautrių, miesto 
arba sparčiai besivystančių sričių 
stebėjimui ir krizių valdymui, gaunant 
dažnus, didelės rezoliucijos vaizdus; rizikos 
prevencijai ir rizikos valdymui nelaimių 
atvejais, didinant suartėjimą su ne 
kosminėmis stebėjimo sistemomis.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu vėl pabrėžiama sausumos stebėjimo in situ svarba aplinkos ir saugumo 
valdymui ir įvairioms tarnyboms, kurių darbe reikalinga gera vaizdų kokybė (pvz., miestų 
kartografijai), kuo palydoviniai vaizdai nepasižymi. Juo taip pat pabrėžiama GMES stebėjimo 
komponento svarba. 

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 
1049 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto Guidoni, 
Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Pakeitimas 430
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Erdvė“ 

paantraštės „Veikla“ 1 ženklintosios dalies 2 įtraukos 1a pastraipa (nauja)

Atsižvelgiant į saugumo poreikius ir 
reikalavimus, susijusius su GMES ir jų 
globalų pobūdį, taip pat duomenų, gautų iš 
neeuropinių sistemų, naudojimą, turėtų 
būti numatyti papildomi pagrįstumo tyrimai 
ir demonstravimo projektai, sprendžiant 
globalius geopolitinius saugumo klausimus 
ir vykdant tarptautines į aplinką 
orientuotas iniciatyvas, kuriose ES ir ESA 
dalyvauja nuo 2003 m. Panašūs 
tarptautiniai susitarimai, sprendžiant 
pasaulinius vietos nustatymo ir laiko 
paskyrimo klausimus Galileo, GPS ir 
GLONASS sistemoje yra sėkmingi šios 
srities veiklos pavyzdžiai.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė SPASEC pranešimo tema buvo tarptautinė saugumo ir kosmoso iniciatyva, panaši 
į GEO, kurioje pirmą kartą buvo numatyti bendri civilių ir kariškių veiksmai. Tokia iniciatyva 
sudaro idealias sąlygas nagrinėti kylančias saugumo problemas ir jas spręsti tol, kol jos 
neperėjo į politinį lygmenį. Tokiu būdu gali būti išvengta tokių prieštaravimų, kokie ilgą laiką 
buvo tarp Galileo ir GPS.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 431
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Erdvė“ 

paantraštės „Veikla“ 1 ženklintosios dalies 3 įtrauka

Siekiama paremti naujoviškus palydovinio 
ryšio taikymus ir paslaugas, sklandžiai 
integruotas į pasaulinius elektroninių ryšio 
priemonių tinklus, skirtas piliečiams ir 
įmonėms taikomuosiuose sektoriuose, 
apimančiuose civilinę saugą, saugumą, e. 
vyriausybę, nuotolinę mediciną, nuotolinį 
švietimą, paiešką ir gelbėjimą, turizmą ir 
laisvalaikį, asmeninę navigaciją, transporto 
priemonių parko valdymą, žemės ūkį ir 
miškininkystę. Pagrindinis mokslinių tyrimų 
dėmesys bus sutelktas į naujų taikymų 
kūrimą ir demonstravimo užduočių vykdymą 
bei ikioperatyvinių sistemų diegimą, kai 
palydovinis ryšys gali efektyviai patenkinti 
tokius poreikius.

Siekiama paremti naujoviškus palydovinio 
ryšio taikymus ir paslaugas, sklandžiai 
integruotas į pasaulinius elektroninių ryšio 
priemonių tinklus, skirtas piliečiams ir 
įmonėms taikomuosiuose sektoriuose, 
apimančiuose civilinę saugą, saugumą, e. 
vyriausybę, skaitmeninę transliaciją, 
nuotolinę mediciną, nuotolinį švietimą, 
paiešką ir gelbėjimą, turizmą ir laisvalaikį, 
asmeninę navigaciją, transporto priemonių 
parko valdymą, žemės ūkį ir miškininkystę. 
Pagrindinis mokslinių tyrimų dėmesys bus 
sutelktas į naujų taikymų kūrimą ir 
demonstravimo užduočių vykdymą bei 
ikioperatyvinių sistemų diegimą, kai 
palydovinis ryšys gali efektyviai patenkinti 
tokius poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Palydovinio ryšio paslaugos gali reikšmingai prisidėti prie Europos perėjimo prie 
skaitmeninių paslaugų iki 2012 m., kaip vienos iš alternatyvių transliavimo priemonių šalia 
kabelinės TV ir ADSL. Jos taip pat gali vaidinti reikšmingą vaidmenį mažinant Europos 
valstybių ir regionų skaitmeninį pasidalijimą, ypač transliuojant skaitmeninę TV ir radiją 
kalnų vietovėse arba salose.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 432
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Erdvė“ 

paantraštės „Veikla“ 2 ženklintosios dalies 1a įtrauka (nauja)

- Technologijų plėtra mažinant kosmoso 
paslaugų poveikį aplinkai.

Or. en



PE 374.414v01-00 82/97 AM\619004LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Vis intensyvesnė kosmoso politika kelia susirūpinimą dėl kosminės erdvės taršos: įvairių 
liekanų jau dabar yra tiek daug, kad jos jau tapo kelių avarijų priežastimi.  Moksliniai tyrimai 
būtini siekiant užtikrinti objektų, kurie buvo paleisti į kosmosą, liekanų neutralizavimą. 
Kosmoso transportas taip pat pasižymi labai dideliu energijos imlumu.

Pakeitimą pateikė Verts / ALE frakcijos vardu David Hammerstein Mintz

Pakeitimas 433
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Erdvė“ 

paantraštės „Veikla“ 3 ženklintosios dalies 1 įtraukos 1 pastraipa

Kalbant bendrai, siekiama padėti didinti 
Europos kosminių technologijų sektoriaus, 
kaip visumos, konkurencingumą.

Kalbant bendrai, siekiama padėti didinti 
Europos kosminių technologijų sektoriaus, 
kaip visumos, konkurencingumą ir tvarumą.

Or. en

Pagrindimas

Vis intensyviau vykdoma kosmoso politika kelia klausimą dėl jos tvarumo ir galimo poveikio 
aplinkai.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 434
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Erdvė“ 

paantraštės „Veikla“ 3 ženklintosios dalies 1 įtraukos 2 pastraipa

Konkrečiau, mokslinių tyrimų veikla galėtų 
prisidėti prie kosminio transporto 
technologijų: ilgalaikių poreikių 
įvertinimais, indėliu į sistemų tyrimus, 
atsižvelgiant į galutinių vartotojų 
reikalavimus, indėliu į naujų krypčių 
technologijų tyrimus kitos konstruktorių 
kartos labui.

Konkrečiau, mokslinių tyrimų veikla galėtų 
prisidėti prie kosminio transporto 
technologijų: ilgalaikių poreikių 
įvertinimais, indėliu į sistemų tyrimus, 
atsižvelgiant į galutinių vartotojų 
reikalavimus, indėliu į naujų krypčių 
technologijų tyrimus kitos konstruktorių 
kartos labui. Mokslinių tyrimų veikla būtų 
galima prisidėti prie aptarnavimo orbitoje 
technologijų plėtros, siekiant mažinti 
kosmoso įrangos savikainą, kosmoso 
įrangos veiklos taikymo apimties, 
panaudojimo ir techninio aptarnavimo 
galimybių, taip pat laiko, būtino 
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duomenims gauti naudojant šiuos 
įrenginius, sąskaita.

Or. en

Pagrindimas

Europos kosmoso programa, sukurta ir įgyvendinta glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
kosmoso agentūra, buvo itin sėkminga. Ji leido nustatyti kosmoso politikos prioritetus ir 
rengti rentabilius kosminius projektus, taip pat išlaikyti Europos pajėgumą kosminių skrydžių 
srityje. Orbitoje vykdomo techninio aptarnavimo infrastruktūros vystymas leistų siekti šių 
tikslų mažinant išlaidas, optimizuojant kosmose esančios įrangos panaudojimą ir užtikrinant 
tinkamą kosmoso duomenų panaudojimą.

Šis pakeitimas atitinka Jeržio Buzeko pranešimo projekto dėl 7-osios pagrindų programos 
1054 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 435
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Erdvė“ 

paantraštės „Veikla“ 3 ženklintosios dalies 1 įtraukos 2a pastraipa (nauja)

Mokslinių tyrimų veikla būtų galima 
prisidėti prie aptarnavimo technologijų 
orbitoje plėtros, siekiant mažinti kosmoso 
įrangos savikainą, kosmoso įrangos veiklos 
taikymo apimties, panaudojimo ir techninio 
aptarnavimo galimybių, taip pat laiko, 
būtino duomenims gauti naudojant šiuos 
įrenginius, sąskaita.

Or. en

Pagrindimas

Europos kosmoso programa, sukurta ir įgyvendinta glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
kosmoso agentūra, buvo itin sėkminga. Ji leido nustatyti kosmoso politikos prioritetus ir 
rengti rentabilius kosminius projektus, taip pat išlaikyti Europos pajėgumą kosminių skrydžių 
srityje. Orbitoje vykdomo techninio aptarnavimo infrastruktūros vystymas leis siekti šių tikslų 
mažinant išlaidas, optimizuojant kosmose esančios įrangos panaudojimą ir užtikrinant geresnį 
kosmoso duomenų panaudojimą.
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Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Pakeitimas 436
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnio „Erdvė“ paantraštė 

„Reagavimas į naujus poreikius ir nenumatytus politinius poreikius“

Naujų poreikių moksliniai tyrimai sudarys 
galimybę rasti naujų kosmoso mokslinių 
tyrimų srities technologijų raidos sprendimų 
ir galimų pritaikymų bei taikymų kitose 
srityse (pvz., išteklių valdymo, biologinių 
procesų ir naujų medžiagų). Nenumatytiems 
politiniams poreikiams tenkinti skirti 
moksliniai tyrimai gali nagrinėti tokią 
problematiką, kaip kosmoso sprendimai, 
skirti besivystančių šalių paramai, naujų 
kosminio stebėjimo ir ryšių priemonių ir 
metodų kūrimas, susijęs su Bendrijos 
politika, taip pat indėlis į socialinę įtrauktį. 

Naujų poreikių moksliniai tyrimai sudarys 
galimybę rasti naujų kosmoso mokslinių 
tyrimų srities technologijų raidos sprendimų 
ir galimų pritaikymų bei taikymų kitose 
srityse (pvz., išteklių valdymo, biologinių 
procesų ir naujų medžiagų). Nenumatytiems 
politiniams poreikiams tenkinti skirti 
moksliniai tyrimai gali nagrinėti tokią 
problematiką, kaip kosmoso sprendimai, 
skirti besivystančių šalių paramai, naujų 
kosminio stebėjimo ir ryšių priemonių ir 
metodų kūrimas, susijęs su Bendrijos 
politika, taip pat indėlis į socialinę įtrauktį. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
moksliniams tyrimams, skirtiems tobulinti 
stebėjimo sistemų komponentus: 
telekomunikacijų tinklus, antžeminį ir jūrų 
transportą, energijos infrastruktūros 
objektus, taip pat Europos tinklų, esančių 
didžiąja dalimi už Europos sienų, 
išdėstymą.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo moksliniai tyrimai yra nepatenkinami, kai 
visame pasaulyje infrastruktūros objektai yra pernelyg apkrauti ir intensyviai naudojami. Vis 
dažniau strateginiai sprendimai dėl Europos apsirūpinimo energija neįvertina saugumo 
poreikių ir reikalavimų. Todėl yra būtina skubiai keisti požiūrį į mokslinius tyrimus šioje 
srityje, ypač jei jie susiję su kosmosu.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 437
I priedo skyriaus „Temos“ 9a skirsnis (naujas)

9a. Kosmosas



AM\619004LT.doc 85/97 PE 374.414v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. de

Pagrindimas

Nepaisant ryšio tarp saugumo ir erdvės, šios dvi temos turėtų būti atskirtos ir laikomos dviem 
atskirais prioritetais.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pakeitimas 438
I priedo skyriaus „Temos“ antraštinės dalies „Saugumas ir erdvė“ skirsnis „Erdvė“

9.2 Erdvė 10. Erdvė

Or. de

Pagrindimas

Nepaisant ryšio tarp saugumo ir kosmoso, šios dvi temos turi būti svarstomos kaip du atskiri 
prioritetai.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Pakeitimas 439
II priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Sveikata 8 317
Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos 2 455
Informacijos ir ryšių technologijos 12 670
Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos 4 832
Energetika 2 931
Aplinka (įskaitant klimato kaitą) 2 535
Transportas (įskaitant aeronautiką) 5 940
Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai mokslai 792
Saugumas ir erdvė 3 960

IŠ VISO: 44 432

Parlamento pakeitimai

Sveikata 8 317
Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos 2 455
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Informacijos ir ryšių technologijos 11 670
Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos 4 832
Energetika 3 931
Aplinka (įskaitant klimato kaitą) 2 535
Transportas (įskaitant aeronautiką) 5 940
Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai mokslai 792
Saugumas ir erdvė 3 960

IŠ VISO: 44 432

Or. en

Pagrindimas

IRT numatytos lėšos yra pernelyg didelės. Dalį lėšų siūloma perkelti į energijos sektorių. 
Perkeltos lėšos gali būti skiriamos bendrai vykdomiems mokslinių tyrimų projektams 
(mokslinių tyrimų centrai + komunalinių paslaugų įmonės) IRT sistemoms, kurios integruoja 
paskirstytą generavimą ir atsinaujinančios energijos išteklius į paskirstymo tinklus (pvz., 
aktyvus tinklų valdymas).

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 440
II priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Sveikata 8 317
Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos 2 455
Informacijos ir ryšių technologijos 12 670
Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos 4 832
Energetika 2 931
Aplinka (įskaitant klimato kaitą) 2 535
Transportas (įskaitant aeronautiką) 5 940
Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai mokslai 792
Saugumas ir erdvė 3 960

IŠ VISO: 44 432

Parlamento pakeitimai

Sveikata 9 067
Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos 2 455
Informacijos ir ryšių technologijos 10 720
Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos 4 832
Energetika 3 431
Aplinka (įskaitant klimato kaitą) 3 035



AM\619004LT.doc 87/97 PE 374.414v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Transportas (įskaitant aeronautiką) 5 940
Socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai mokslai 992
Saugumas ir erdvė 3 960

IŠ VISO: 44 432

Or. es

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 441
III priedo antraštės „Bendros technologijų iniciatyvos“ 1 pastraipa

Pirmojo bendrų technologijų iniciatyvų 
rinkinio mokslinių tyrimų sritys nurodytos 
toliau, remiantis 1 priede pateiktais 
kriterijais. Šios bendros technologijų 
iniciatyvos sprendžia pačius įvairiausius 
uždavinius. Atitinkamai, kiekvienu 
konkrečiu atveju turi būti sukurtos
struktūros, kad galima būtų atsižvelgti į 
ypatingas aptariamos mokslinių tyrimų 
srities charakteristikas. Kiekvienu atveju bus 
nustatyta tam tikra struktūra, kad galima 
būtų įgyvendinti sutartą bendros 
technologijų iniciatyvos mokslinių tyrimų 
darbotvarkę ir suvienyti reikalingas viešojo 
ir privataus sektoriaus investicijas bei 
Europos pastangų koordinavimą. Komisija 
mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti 
skirs sumą, remdamasi atskirais pasiūlymais 
(pvz., pagal Sutarties 171 straipsnį). 
Įgyvendinant Septintąją pagrindų programą, 
remiantis I priede nurodytais kriterijais gali 
būti atrinktos ir pasiūlytos kitos bendros 
technologijų iniciatyvos.

Pirmojo bendrų technologijų iniciatyvų 
rinkinio mokslinių tyrimų sritys nurodytos 
toliau, remiantis 1 priede pateiktais 
kriterijais. Šios bendros technologijų 
iniciatyvos sprendžia pačius įvairiausius 
uždavinius. Atitinkamai, kiekvienu 
konkrečiu atveju turi būti sukurtos 
struktūros, kad galima būtų atsižvelgti į 
ypatingas aptariamos mokslinių tyrimų 
srities charakteristikas. Kiekvienu atveju bus 
nustatyta tam tikra struktūra, kad galima 
būtų įgyvendinti sutartą bendros 
technologijų iniciatyvos mokslinių tyrimų 
darbotvarkę ir suvienyti reikalingas viešojo 
ir privataus sektoriaus investicijas bei 
Europos pastangų koordinavimą. Komisija 
mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti 
skirs sumą, remdamasi atskirais pasiūlymais 
(pvz., pagal Sutarties 171 straipsnį). 
Įgyvendinant Septintąją pagrindų programą, 
remiantis I priede nurodytais kriterijais gali 
būti atrinktos ir pasiūlytos kitos bendros 
technologijų iniciatyvos tokiose srityse kaip 
energijos generavimas neišskiriant teršalų, 
atsinaujinanti energija ir statyba.

Or. en

Pagrindimas

Šios sritys yra itin svarbios ir turi didžiulį potencialą, ir kadangi yra aiškinamojoje KOM 
pasiūlymo dalyje, turėtų būti ir sprendimo tekste.
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Atsižvelgiant į statybos pagrindus, ji turi didelį potencialą mažinant energijos sunaudojimą, 
užtikrinant kokybę, mažinant savikainą, tobulinant darbuotojų saugą ir sveikatą ir prisidedant 
prie Europos ekonomikos konkurencingumo didinimo.

Pakeitimą pateikė Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pakeitimas 442
III priedo antraštės „Bendros technologijų iniciatyvos“ 5 ženklintosios dalies 1 pastraipa

Europa turi išlikti pagrindinių technologijų 
priešakyje, jei nori ateityje turėti darnų, 
novatorišką ir konkurencingą aeronautikos ir 
oro transporto pramonės sektorių. 
Atsižvelgiant į tai, kad ši pramonės šaka 
labai imli MTTP pastangoms, dabartinis 
Europos aeronautikos ir oro transporto 
įmonių konkurencingumas pasaulio rinkose 
buvo pasiektas reikšmingomis privataus 
sektoriaus investicijomis (paprastai 13–15 % 
apyvartos) per daugelį dešimtmečių. 
Atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką, 
naujovės dažnai priklauso nuo produktyvaus 
viešojo ir privataus sektoriaus 
bendradarbiavimo. 

Europa turi išlikti pagrindinių technologijų 
priešakyje, jei nori ateityje turėti darnų, 
novatorišką ir konkurencingą aeronautikos ir 
oro transporto pramonės sektorių. Siekiant 
užtikrinti viso sektoriaus 
konkurencingumą, ypač svarbi ekologinių 
technologijų plėtra (apimanti 
sraigtasparnius ir vietinių skrydžių 
lėktuvus). Atsižvelgiant į tai, kad ši 
pramonės šaka labai imli MTTP 
pastangoms, dabartinis Europos 
aeronautikos ir oro transporto įmonių 
konkurencingumas pasaulio rinkose buvo 
pasiektas reikšmingomis privataus 
sektoriaus investicijomis (paprastai 13–15 % 
apyvartos) per daugelį dešimtmečių. 
Atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką, 
naujovės dažnai priklauso nuo produktyvaus 
viešojo ir privataus sektoriaus 
bendradarbiavimo. 

Or. en

Pagrindimas

Oro transporto ekologiškumo didinimas yra viso oro transporto sektoriaus technologijų 
prioritetas (įskaitant sraigtasparnius ir vietinių skrydžių lėktuvus).

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni
Pakeitimas 443

III priedo antraštės „Bendros technologijų iniciatyvos“ 5 ženklintosios dalies 1 pastraipa

Europa turi išlikti pagrindinių technologijų 
priešakyje, jei nori ateityje turėti darnų, 
novatorišką ir konkurencingą aeronautikos ir 
oro transporto pramonės sektorių. 

Europa turi išlikti pagrindinių technologijų 
priešakyje, jei nori ateityje turėti darnų, 
novatorišką ir konkurencingą aeronautikos ir 
oro transporto pramonės sektorių. Iš tiesų 
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Atsižvelgiant į tai, kad ši pramonės šaka 
labai imli MTTP pastangoms, dabartinis 
Europos aeronautikos ir oro transporto 
įmonių konkurencingumas pasaulio rinkose 
buvo pasiektas reikšmingomis privataus 
sektoriaus investicijomis (paprastai 13–15 % 
apyvartos) per daugelį dešimtmečių. 
Atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką, 
naujovės dažnai priklauso nuo produktyvaus 
viešojo ir privataus sektoriaus 
bendradarbiavimo.

esama tam tikrų sektorių, pvz., vietinis oro 
transportas, kur Europa turi atgauti 
prarastas konkurencines pozicijas, taip pat 
ir priimdama technologijų naujovėmis 
pagrįstus sprendimus srityse, kur 
konkurencija tampa vis intensyvesnė. 
Atsižvelgiant į tai, kad ši pramonės šaka 
labai imli MTTP pastangoms, dabartinis 
Europos aeronautikos ir oro transporto 
įmonių konkurencingumas pasaulio rinkose 
buvo pasiektas reikšmingomis privataus 
sektoriaus investicijomis (paprastai 13–15 % 
apyvartos) per daugelį dešimtmečių. 
Atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką, 
naujovės dažnai priklauso nuo produktyvaus 
viešojo ir privataus sektoriaus 
bendradarbiavimo.

Or. en

Pagrindimas

Nors 1990-aisiais Europa beveik visai apleido vietinį transportą, tai yra besiplečiantis 
sektorius, kuriam reikalingas technologijų kokybės proveržis. Vietinis transportas yra sritis, 
kuri leidžia dalyvauti aviacijos moksliniuose tyrimuose toms šalims, kurios šioje srityje yra 
mažiau išsivysčiusios.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni

Pakeitimas 444
III priedo antraštės „Bendros technologijų iniciatyvos“ 5 ženklintosios dalies 3 pastraipa

Aeronautikos ir oro transporto sektoriuje bus 
nagrinėjamos įvairios sritys, pvz., aplinkai 
žalos nedarantys ir rentabilūs orlaiviai 
(ekologiškasis orlaivis) ir oro eismo 
valdymas, remiant bendro Europos dangaus 
politiką ir iniciatyvą SESAME.

Aeronautikos ir oro transporto sektoriuje bus 
nagrinėjamos įvairios sritys, pvz., aplinkai 
žalos nedaranti ir rentabili oro transporto 
sistema (ekologiškoji oro transporto 
sistema) ir oro eismo valdymas, remiant 
bendro Europos dangaus politiką ir 
iniciatyvą SESAME.

Or. en
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Pagrindimas

„Orlaivio“ sąvoka yra supaprastinta. Šiuo metu pramonėje naudojama sąvoka „oro transporto 
sistema“.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 445
III priedo antraštės „Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė“ 4 pastraipa

Ši subsidija bus išmokama kasmet. Metinė 
suma bus nustatyta darbo programose 
atsižvelgiant į veiklos ataskaitą ir prognozes, 
kurias EIB pateiks Komisijai.

Bendra subsidijos suma visam laikotarpiui,
taip pat metinės sumos bus pateiktos iš 
anksto. Ši subsidija bus išmokama kasmet ir 
metinė jos suma gali būti peržiūrėta darbo 
programose atsižvelgiant į veiklos ataskaitą 
ir prognozes, kurias EIB pateiks Komisijai.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 446
III priedo antraštės „Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė“ 5 pastraipos 2 įtrauka

Reikalavimus atitinkanti plataus masto 
europinė MTTP veikla. Bendros 
technologijų iniciatyvos ir stambūs bendri 
projektai, kuriuos Bendrija finansuoja pagal 
šios specialiosios programos įnašus iš temų 
ir veiklos, automatiškai yra reikalavimus 
atitinkanti veikla. Galėtų būti svarstomi ir 
kiti stambūs bendri europiniai projektai, 
tokie kaip EUREKA. Remiantis pagal 
Sutarties 167 straipsnį priimtu reglamentu, 
subsidijos susitarime taip pat bus nustatyta 
procedūrinė tvarka, ir Bendrijai bus 
užtikrinta galimybė uždrausti tam tikromis 
aplinkybėmis naudoti subsidiją EIB 
siūlomos paskolos atidėjimui.

Reikalavimus atitinkanti plataus masto 
europinė MTTP veikla ir projektai, pasiūlyti 
MVĮ. Bendros technologijų iniciatyvos ir 
stambūs bendri projektai, kuriuos Bendrija 
finansuoja pagal šios specialiosios 
programos įnašus iš temų ir veiklos, 
automatiškai yra reikalavimus atitinkanti 
veikla. Galėtų būti svarstomi ir kiti stambūs 
bendri europiniai projektai, tokie kaip 
EUREKA. Turėtų būti nurodytas MVĮ 
tinkamumo kriterijus. Remiantis pagal 
Sutarties 167 straipsnį priimtu reglamentu, 
subsidijos susitarime taip pat bus nustatyta 
procedūrinė tvarka, ir Bendrijai bus 
užtikrinta galimybė uždrausti tam tikromis 
aplinkybėmis naudoti subsidiją EIB 
siūlomos paskolos atidėjimui.

Or. fr
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