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PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) norint pasiekti tikslus, nustatytus 
kiekvienoje konkrečios programos dalyje, 
labai svarbu vykdyti tarptautinį 
bendradarbiavimą ir kiekvienoje dalyje 
turėtų būti taikomi tarptautinio 
bendradarbiavimo projektai, skirti šalims 
ar šalių grupėms, nagrinėjančioms 
horizontalius arba prioritetinius 
klausimus;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) integracinių, naujoviškų ir saugių 
Europos visuomenių kūrimo skatinimas 
beprecedenčių permainų ir augančios 
pasaulio tarpusavio priklausomybės 
sąlygomis.

f) integracinių ir naujoviškų visuomenių 
kūrimo skatinimas beprecedenčių permainų 
ir augančios pasaulio tarpusavio 
priklausomybės sąlygomis;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skatinimas užtikrinti saugias Europos 
visuomenes atsižvelgiant į precedento 
neturinčius pokyčius ir stiprėjančią 
pasaulio regionų tarpusavio sąveiką bei 
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grėsmes, tuo pačiu stiprinant Europos 
laisvės ir teisingumo kultūrą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo komitetą sudaro kuo įvairesnėms 
mokslinių tyrimų sritims atstovaujantys 
mokslininkai, inžinieriai ir kiti aukščiausią 
reputaciją ir atitinkamą kompetenciją įgiję 
mokslo žmonės, kurie priima sprendimus 
individualiai ir nepriklausomai nuo išorinių 
interesų.

Mokslo komitetą, atsižvelgiant į lyčių ir 
geografinę pusiausvyrą, sudaro kuo 
įvairesnėms mokslinių tyrimų sritims 
atstovaujantys mokslininkai, inžinieriai ir 
kiti aukščiausią reputaciją ir atitinkamą 
kompetenciją įgiję mokslo žmonės, kurie 
priima sprendimus individualiai ir 
nepriklausomai nuo išorinių interesų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių.

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių, taip pat turi atitikti geografinę ir 
lyčių pusiausvyrą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I skirsnio 1 punkto trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomi bet kokio amžiaus tyrėjai, 
įskaitant pradedančiuosius tyrėjus iš bet 
kurios pasaulio šalies, kurie dar tik pradės 
dirbti kaip nepriklausomi tyrėjai, bus 
paremti, kad galėtų atlikinėti mokslinius 
tyrimus Europoje.

Nepriklausomi bet kokio amžiaus tyrėjai, 
įskaitant pradedančiuosius tyrėjus iš bet 
kurios pasaulio šalies, kurie dar tik pradės 
dirbti kaip nepriklausomi tyrėjai, ir kurie 
pradeda savo, kaip tyrėjų, karjeros 
tvirtinimo etapą (įsitvirtinusieji tyrėjai), 
bus paremti, kad galėtų atlikti mokslinius 
tyrimus Europoje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I skirsnio 3 punkto 3.4 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

To bus pasiekta finansuojant naujas arba 
esamas regionines, nacionalines, privačias 
ir tarptautines programas, kad tyrėjams ir 
inovacijų darbuotojams visuose jų karjeros 
etapuose būtų suteikiamas tarptautinis 
tarpsektorinis ir tarpdisciplininis mokslinių 
tyrimų mokymas ir atveriamas kelias 
tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam 
judumui.

To bus pasiekta finansuojant naujas arba 
esamas regionines, nacionalines, privačias 
ir tarptautines programas, kad visų 
tautybių tyrėjams ir inovacijų 
darbuotojams visuose jų karjeros etapuose 
būtų suteikiamas tarptautinis tarpsektorinis 
ir tarpdisciplininis mokslinių tyrimų 
mokymas ir atveriamas kelias 
tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam 
judumui.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I skirsnio 3 punkto 3.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima veiksmingai išspręsti 
problemą, būtina kontroliuoti progresą. Ši 
programa parems rodiklių plėtrą ir su 
tyrėju judumu, įgūdžiais ir karjeromis 
susijusios informacijos analizę, siekiant 
pastebėti Marie Curie veiksmų spragas ir 
sustiprinti šių veiksmų poveikį. Šios 
veiklos bus įgyvendinamos siekiant 
sąveikos ir glaudaus sujungimo su politikos 

Kad būtų galima veiksmingai išspręsti 
problemą, būtina toliau plėtoti 
EURAXESS tinklą ir kontroliuoti 
progresą. Ši programa parems rodiklių 
plėtrą ir su tyrėju judumu, įgūdžiais ir 
karjeromis susijusios informacijos analizę, 
siekiant pastebėti Marie Curie veiksmų 
spragas ir sustiprinti šių veiksmų poveikį. 
Šios veiklos bus įgyvendinamos siekiant 
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paramos veiksmais tyrėjams, jų 
darbdaviams ir rėmėjams, kaip nurodyta 
„Šiuolaikiškos ir saugios visuomenės be 
atskirties“ projekte. Specialieji veiksmai 
bus finansuojami siekiant paremti 
iniciatyvas ir atkreipti dėmesį į tyrėjo 
karjeros svarbą ir platinti mokslinių tyrimų 
ir inovacijų rezultatus, gautus dirbant pagal 
Marie Curie veiksmus.

sąveikos ir glaudaus sujungimo su politikos 
paramos veiksmais tyrėjams, jų 
darbdaviams ir rėmėjams, kaip nurodyta 
„Šiuolaikiškos ir saugios visuomenės be 
atskirties“ projekte. Specialieji veiksmai 
bus finansuojami siekiant paremti 
iniciatyvas ir atkreipti dėmesį į tyrėjo 
karjeros svarbą ir platinti mokslinių tyrimų 
ir inovacijų rezultatus, gautus dirbant pagal 
Marie Curie veiksmus.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III skirsnio 4 punkto 4.4 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmai politikos analizei vystyti ir remti, 
įskaitant socialinius ekonominius 
transporto aspektus, yra reikalingi, norint 
skatinti inovacijas ir spręsti transporto 
problemas. Veikla bus nukreipta į Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos 
transporto, numatomų studijų ir 
technologijų srityje vystymą ir 
įgyvendinimą ir Europos mokslinių tyrimų 
erdvės stiprinimą.

Veiksmai politikos analizei vystyti ir remti, 
įskaitant socialinius ekonominius ir
geografinius transporto aspektus, yra 
reikalingi, norint skatinti inovacijas ir 
spręsti transporto problemas. Veikla bus 
nukreipta į Europos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politikos transporto, numatomų 
studijų ir technologijų srityje vystymą ir 
įgyvendinimą ir Europos mokslinių tyrimų 
erdvės stiprinimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi
visuomenė

6. Europa kintančiame pasaulyje.
Integracinė ir inovacijas diegianti 
visuomenė

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III skirsnio 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos atskira istorinė, politinė, socialinė 
ir kultūrinė sistema vis labiau patiria 
pasaulinių pokyčių poveikį. Norėdama 
toliau plėtoti išorinę veiklą kaimynystėje ir 
už jos ribų kaip pagrindinė veikėja Europa 
turi pagerinti savo gebėjimus nustatant, 
aiškinant, vertinant, skatinant politikos 
tikslus ir teikiant jiems prioritetą drauge su 
kitais pasaulio regionais ir 
bendruomenėmis, siekiant toliau 
bendradarbiauti, išvengti konfliktų ar juos 
spręsti. Šiuo atžvilgiu Europa taip pat turi 
padidinti savo gebėjimus numatyti ir 
atsakyti į globalizacijos poveikį ir jos raidą. 
Tai reikalauja geresnio kitų pasaulio 
regionų istorijos, kultūros ir politinių 
ekonominių sistemų, taip pat tarptautinių 
subjektų įtakos ir vaidmens išmanymo. 
Galiausiai pati Europa taip pat turi 
efektyviai prisidėti prie pasaulinio valdymo 
pagrindinėse srityse, pavyzdžiui, prekybos, 
plėtros, darbo, ekonominio 
bendradarbiavimo, žmogaus teisių, 
gynybos ir saugumo. Tai rodo potencialą 
kurti naujus pajėgumus, nesvarbu, ar 
analizės priemonių, sistemų ir instrumentų 
pavidalu, ar diplomatijos būdu oficialioje 
ar neoficialioje tarptautinėje arenoje su 
valdžios ir ne valdžios subjektais.

Europos atskira istorinė, politinė, socialinė 
ir kultūrinė sistema vis labiau patiria 
pasaulinių pokyčių poveikį. Norėdama 
toliau plėtoti išorinę veiklą kaimynystėje ir 
už jos ribų kaip pagrindinė veikėja Europa 
turi pagerinti savo gebėjimus ir žinių bazę
nustatant, aiškinant, vertinant, skatinant 
politikos tikslus ir teikiant jiems prioritetą 
drauge su kitais pasaulio regionais ir 
bendruomenėmis, siekiant toliau 
bendradarbiauti, išvengti konfliktų ar juos 
spręsti. Šiuo atžvilgiu Europa taip pat turi 
padidinti žinių apie konfliktus, konfliktų 
transformaciją ir bendradarbiavimą bazę
ir savo gebėjimus numatyti ir atsakyti į 
globalizacijos poveikį ir jos raidą. Tai 
reikalauja geresnio kitų pasaulio regionų 
istorijos, kultūros ir politinių ekonominių 
sistemų, taip pat tarptautinių subjektų 
įtakos ir vaidmens išmanymo. Galiausiai 
pati Europa taip pat turi efektyviai prisidėti 
prie pasaulinio valdymo pagrindinėse 
srityse, pavyzdžiui, prekybos, plėtros, 
darbo, ekonominio bendradarbiavimo, 
žmogaus teisių, konfliktų prevencijos, 
taikos stiprinimo ir saugumo. Tai rodo 
potencialą kurti naujus pajėgumus, 
nesvarbu, ar analizės priemonių, sistemų ir 
instrumentų pavidalu, ar diplomatijos būdu 
oficialioje ar neoficialioje tarptautinėje 
arenoje su valdžios ir ne valdžios 
subjektais.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III skirsnio 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsirandančių institucijų, kompetencijos 
centrų, inovatyvių regionų mažiau 
išsivysčiusiose valstybėse narėse 
įtraukimas į konkurenciją su 

– atsirandančių institucijų, kompetencijos 
centrų, inovatyvių regionų mažiau 
išsivysčiusiose ir mažiau patirties 
turinčiose valstybėse narėse įtraukimas į 
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pirmaujančiais Europos regionais. Ši veikla 
apima pažangiausių mokslinių tyrimų 
institucijų ir mažiau išsivysčiusių regionų 
siejimą, giminiavimąsi, darbuotojų mainus, 
ekspertų konsultacijas ir pagalbą, bendrų 
strategijų kompetencijos centrams steigti 
vystymą, kurie mažiau išvystytuose 
regionuose gali būti remiami Sanglaudos 
politikos lėšomis. Bus svarstomas sąsajų su 
inovatyvias klasteriais kūrimas ir 
kompetencijos pripažinimas mažiau 
išvystytuose regionuose, įskaitant 
tarpusavio peržiūras ir kompetencijos 
sertifikatų įteikimą toms institucijoms, 
kurios atitinka tarptautinius standartus.

konkurenciją su pirmaujančiais Europos 
regionais. Ši veikla apima pažangiausių 
mokslinių tyrimų institucijų ir mažiau 
išsivysčiusių regionų siejimą, 
giminiavimąsi, darbuotojų mainus, 
ekspertų konsultacijas ir pagalbą, bendrų 
strategijų kompetencijos centrams steigti 
vystymą, kurie mažiau išvystytuose 
regionuose gali būti remiami Sanglaudos 
politikos lėšomis. Bus atsižvelgiama į 
sąsajų su inovatyviomis grupėmis kūrimą ir 
kompetencijos pripažinimą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, įskaitant 
tarpusavio peržiūras ir kompetencijos 
sertifikatų įteikimą toms institucijoms, 
kurios atitinka tarptautinius standartus;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III skirsnio 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teikti paramą papildomų partnerių, 
esančių šalyse, nepriklausančiose 
esamam konsorciumui, dalyvavimui 
vykdomuose projektuose siekiant 
pagerinti kompetencijos lygį, išplėsti 
aprėptį ir paspartinti pažangą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3. Saugi visuomenė Išbraukta.
Europos Sąjunga, jos piliečiai ir 
tarptautiniai partneriai susiduria su 
įvairiomis grėsmėmis saugumui, tokiomis 
kaip nusikaltimai, terorizmas ir daugybe 
kritinių atvejų dėl žmogaus sukeltų ar 
natūralių katastrofų. Šios grėsmės gali 
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plėstis per sienas ir nusitaikyti į fizinius 
taikinius ar kibernetinę erdvę. Pavyzdžiui, 
atakos, nukreiptos į valstybės valdžios 
institucijų ir privačių kompanijų interneto 
tinklapius ne tik pakerta piliečių 
pasitikėjimą, bet ir gali rimtai paveikti 
tokius esminius sektorius kaip energetika, 
transportas, sveikata, finansai ar 
telekomunikacijos. Tam, kad numatyti, 
užkirsti kelią ir valdyti šias grėsmes, 
būtina vystyti ir taikyti naujas 
technologijas, sprendimus, toliaregiškas 
priemones ir žinias, skatinti 
bendradarbiavimą tarp tiekėjų ir 
naudotojų, rasti civilinės saugos 
sprendimus, pagerinti Europos saugumo 
konkurencingumą, IRT ir paslaugų 
pramonę ir užkirsti kelią bei kovoti su 
privatumo ir žmogaus teisių pažeidimais 
internete.
Saugos tyrimų koordinavimas ir 
gerinimas tokiu būdu bus esminis 
elementas ir padės susieti esamas tyrimų 
pastangas, įskaitant įžvalgas, ir pagerinti 
atitinkamas koordinavimo teisines sąlygas 
ir procedūras, taip pat veiklas iki teisinio 
reguliavimo.
Veikla bus vykdoma pagal atitinkamai 
orientuotą požiūrį ir sudarys vieną visumą 
su atitinkamais socialiniais lygmenimis. 
Jos palaikys Sąjungos vidaus ir išorės 
saugumo politiką, gynybos politiką ir 
atitinkamas Sutarties naujas nuostatas, 
bei užtikrins kibernetinę saugą, 
pasitikėjimą ir privatumą vieningoje 
elektroninėje rinkoje. Bus siekiama tokių 
konkrečių tikslų:
6.3.1. Kova su nusikaltimais ir terorizmu
Siekis išvengti incidentų ir kartu 
sušvelninti jų galimas pasekmes. 
Užtikrinant sveikatos, maisto, vandens ir 
aplinkos sričių saugą, kurios yra 
svarbiausios visuomenės ir ekonomikos 
geram funkcionavimui, reikia naujų 
technologijų ir gebėjimų (įskaitant prieš 
kibernetinius nusikaltimus ar kibernetinį 
terorizmą). Naujos technologijos ir skirti 
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gebėjimai padės apsaugoti svarbias 
infrastruktūras, sistemas ir paslaugas 
(įskaitant ryšius, transportą, sveikatą, 
maistą, vandenį, energiją, logistiką ir 
tiekimo tinklus bei aplinką). Tai apims 
valstybinių ir privačių kritinių ryšio 
infrastruktūrų bei paslaugų analizę ir 
apsaugą nuo bet kokių grėsmių tipų.
6.3.2. Saugumo stiprinimas per sienų 
valdymą
Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
įrankius, procesus ir metodus greitam 
nustatymui, kaip greitai pagerinti sienų 
apsaugą, įskaitant tiek kontrolės, tiek ir 
sekimo problemas, visiškai išnaudojant 
EUROSUR galimybes. Jos bus vystomos 
ir tikrinamos atsižvelgiant į jų 
efektyvumą, atitikimą teisiniams ir 
etiniams principams, proporcingumą, 
socialinį priimtinumą ir atitikimą 
pagrindinėms teisėms. Tyrimas taip pat 
padės pagerinti integruotą Europos sienų 
valdymą, įskaitant padidintą 
bendradarbiavimą su šalimis 
kandidatėmis, potencialiomis 
kandidatėmis ir Europos kaimynystės 
politikos valstybėmis.
6.3.3. Rūpinimasis kibernetine sauga
Kibernetinė sauga yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš 
interneto siūlomų galimybių. Ji reikalauja 
užtikrinti sistemų, tinklų, prieigos įrangos, 
programinės įrangos ir paslaugų, 
įskaitant debesų kompiuteriją, saugą, 
įvertinant įvairių technologijų operacinį 
suderinamumą. Tyrimas padės užkirsti 
kelią, aptikti ir valdyti realiuoju laiku 
kibernetines atakas įvairiuose domenuose 
ir jurisdikcijose ir apsaugoti svarbias IRT 
infrastruktūras. Skaitmeninė visuomenė 
sparčiai vystosi, kartu keičiasi interneto 
naudojimas bei grėsmės, nauji 
visuomenės bendravimo būdai, naujos 
mobilios ir su vieta susietos paslaugos, 
atsiranda Daiktų internetas. Tai 
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reikalauja naujų tyrimų, kuriuos sąlygoja 
atsirandančios programos, vartojimo ir 
visuomenės tendencijos. Bus imamasi 
lanksčių tyrimų iniciatyvų, įskaitant 
aktyvius mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad 
greitai, su pasitikėjimu ir saugiai būtų 
reaguojama į naujus šiuolaikinius 
įvykius.
6.3.4. Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimas
Remiant įvairias avarinių situacijų 
valdymo operacijas (tokias kaip civilinė 
apsauga, priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, civilinė gynyba, 
konfliktų prevencija, medicininės 
informacijos infrastruktūros gelbėjimo 
užduočių vystymas ir pokrizinių situacijų 
stabilizavimas) reikalingas skirtų 
technologijų ir gebėjimų bei teisės aktų 
įgyvendinimo gerinimas. Tyrimas apims 
visą krizių valdymo grandinę ir 
visuomenės atsparumą ir parems 
įtvirtinant Europos kovos su 
nepaprastosiomis situacijomis gebėjimus.
Visose misijos srityse vykstančios veiklos 
taip pat bus nukreiptos į sistemų ir 
paslaugų integravimą ir operacinį 
suderinamumą, įskaitant tokius aspektus 
kaip komunikacija, išskaidytos 
architektūros ir žmogiškieji faktoriai. Taip 
pat reikės integruoti civilinius ir karinius 
gebėjimus sprendžiant uždavinius nuo 
civilinės saugos iki humanitarinės 
pagalbos, sienų valdymo ar taikos 
palaikymo. Tai apims slaptų dvejopos 
paskirties technologijų srities vystymą, 
kad būtų užtikrintas operacinis 
suderinamumas tarp civilinės saugos ir 
ginkluotųjų pajėgų ir tarp civilinės saugos 
pajėgų visame pasaulyje, o taip pat 
patikimumą, organizacinius, teisinius ir 
etinius aspektus, prekybos problemas, 
informacijos konfidencialumo ir 
vientisumo apsaugą bei galimybę stebėti 
visas operacijas ir apdorojimą.
6.3.5. Privatumo ir laisvės internete 
užtikrinimas bei saugos socialinio 
lygmens didinimas



PE492.562v02-00 12/20 AD\912764LT.doc

LT

Žmogaus teisės į privatumą apsauga 
skaitmeninėje visuomenėje reikalauja 
vystyti „privatumo apsaugos visą ciklą“ 
struktūras ir technologijas nuo pat 
produktų ir paslaugų sumanymo. 
Technologijos bus vystomos leidžiant 
vartotojams valdyti jų asmens duomenis ir 
galimybes juos naudoti trečiosioms 
šalims; taip pat įrankiai, leidžiantys 
aptikti ir blokuoti nelegalų turinį ir 
duomenų pažeidimus ir apsaugoti 
žmogaus teises tiesiogiai užkertant kelią 
žmonių individualiai ar grupinei elgsenai, 
apribojant neteisėtas paieškas ir profilius.
Bet koks naujas saugos sprendimas ir 
technologija turi būti priimtina 
visuomenei, atitikti Sąjungos ir 
tarptautinę teisę, būti efektyvi ir 
proporcinga nustatant ir kreipiant dėmesį 
į grėsmę saugai. Geresnis socialinių 
ekonominių, kultūrinių ir antropologinių 
saugos lygmenų, nesaugių sąlygų 
priežasčių, žiniasklaidos ir komunikacijos 
vaidmens ir piliečių nuovokos supratimas 
yra būtinas. Bus kreipiamas dėmesys į 
etinės problemas ir žmogiškųjų vertybių 
apsaugą bei pamatines teises.
6.3.6. Konkretūs įgyvendinimo aspektai
Kadangi moksliniai tyrimai bus orientuoti 
į civilinę saugą, bus aktyviai siekiama 
derinti veiklą su Europos gynybos 
agentūra (angl. EDA), siekiant su ja 
sustiprinti bendradarbiavimą, ypač per 
jau įsteigtą Europos pamatinį 
bendradarbiavimą (angl. European 
Framework Cooperation), pripažįstant, 
kad yra sričių, kuriose technologijų 
naudojimas yra naudingas ir kariškiams, 
ir civiliams. Koordinavimo mechanizmai 
su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
pavyzdžiui, FRONTEX, EMSA ir 
Europolu, tai pat bus toliau stiprinami, 
kad būtų pagerintas Sąjungos programų 
ir politikos koordinavimas, taip pat kitų 
Sąjungos iniciatyvų, vidaus ir išorės 
saugumo srityje.
Atsižvelgiant į ypatingą saugumo reikšmę, 
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bus nustatyta speciali tvarka dėl 
programavimo ir valdymo, įskaitant 
tvarką dėl šio sprendimo 9 straipsnyje 
numatyto komiteto. Įslaptinta ir kita su 
saugumu susijusi slapta informacija bus 
apsaugota, o tarptautinio 
bendradarbiavimo konkretūs reikalavimai 
ir kriterijai gali būti išdėstyti darbo 
programose. Tai taip pat atsispindės 
programavimo ir valdymo dokumentuose, 
skirtuose Saugioms bendruomenėms 
(įskaitant komitologijos aspektus).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Saugi visuomenė. Europos ir jos 
piliečių laisvės ir saugumo apsauga
Europos Sąjunga, jos piliečiai ir 
tarptautiniai partneriai susiduria su 
įvairiomis grėsmėmis saugumui, tokiomis 
kaip nusikaltimai, terorizmas ir daugybe 
kritinių atvejų dėl žmogaus sukeltų ar 
natūralių katastrofų. Šios grėsmės gali 
plisti per sienas ir sukelti pavojų fiziniams 
objektams arba kibernetinei erdvei. 
Pavyzdžiui, atakos, nukreiptos į valstybės 
valdžios institucijų ir privačių kompanijų 
interneto tinklapius ne tik pakerta piliečių 
pasitikėjimą, bet ir gali rimtai paveikti 
tokius esminius sektorius kaip energetika, 
transportas, sveikata, finansai ar 
telekomunikacijos.
Siekiant numatyti, užkirsti kelią ir valdyti 
šias grėsmes, būtina vystyti ir taikyti 
naujas technologijas, sprendimus, 
toliaregiškas priemones ir žinias, skatinti 
bendradarbiavimą tarp tiekėjų ir 
naudotojų, rasti civilinės saugos 
sprendimus, pagerinti Europos saugumo 
konkurencingumą ir paslaugų pramonę ir 
užkirsti kelią bei kovoti su privatumo ir 
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žmogaus teisių pažeidimais.
Saugos tyrimų koordinavimas ir 
gerinimas tokiu būdu bus esminis 
elementas ir padės susieti esamas tyrimų 
pastangas, įskaitant įžvalgas, ir pagerinti 
atitinkamas koordinavimo teisines sąlygas 
ir procedūras, taip pat standartizavimo 
veiklą.
Veikla bus vykdoma pagal atitinkamai 
orientuotą požiūrį ir sudarys vieną visumą 
su atitinkamais socialiniais lygmenimis. 
Jos palaikys Sąjungos vidaus ir išorės 
saugumo politiką, gynybos politiką ir 
atitinkamas Lisabonos sutarties naujas 
nuostatas bei užtikrins kibernetinę saugą, 
pasitikėjimą ir privatumą. Bus siekiama 
tokių konkrečių tikslų:
6a.1. Didesnis piliečių saugumas ir 
apsaugos užtikrinimas. Kova su 
nusikalstamumu ir terorizmu
Siekis išvengti incidentų ir kartu 
sušvelninti jų galimas pasekmes. 
Užtikrinant sveikatos, maisto, vandens ir 
aplinkos sričių saugą, kurios yra 
svarbiausios geram visuomenės ir 
ekonomikos funkcionavimui, reikia naujų 
technologijų ir gebėjimų (įskaitant 
nukreiptų prieš kibernetinius 
nusikaltimus ar kibernetinį terorizmą). 
Papildomos temos, kurias nagrinėjant 
siekiama gerinti piliečių apsaugą, skatins 
kurti saugią pilietinę visuomenę.
6a.2. Ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos ir atsparumo didinimas
Naujos technologijos ir skirti gebėjimai 
padės apsaugoti svarbias infrastruktūras, 
sistemas ir paslaugas (įskaitant ryšius, 
transportą, sveikatą, maistą, vandenį, 
energiją, logistiką ir tiekimo tinklus bei 
aplinką). Tai apims svarbių valstybinių ir 
privačių ryšio infrastruktūrų bei paslaugų 
analizę ir apsaugą nuo bet kokių rūšių 
grėsmių.
6a.3. Stiprinti saugumą valdant sienas. 
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Jūrų saugumas
Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
įrankius, procesus ir metodus greitam 
nustatymui, siekiant pagerinti sienų 
apsaugą, įskaitant tiek kontrolės, tiek ir 
sekimo aspektus, visiškai išnaudojant 
EUROSUR galimybes. Jos bus vystomos 
ir tikrinamos atsižvelgiant į jų 
efektyvumą, atitikimą teisiniams ir 
etiniams principams, proporcingumą, 
socialinį priimtinumą ir atitikimą 
pagrindinėms teisėms. Tyrimas taip pat 
padės pagerinti integruotą Europos sienų 
valdymą, įskaitant padidintą 
bendradarbiavimą su šalimis 
kandidatėmis, potencialiomis 
kandidatėmis ir Europos kaimynystės 
politikos valstybėmis.
Bus nagrinėjami įvairūs jūrų saugumo 
aspektai. Pavyzdžiui, jūros sienų valdymo 
aspektai, taip pat vandens transporto 
kontrolė ir apsauga.
6a.4. Rūpinimasis kibernetiniu saugumu 
ir jo gerinimas
Kibernetinis saugumas yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš
interneto siūlomų galimybių. Ja 
reikalaujama užtikrinti sistemų, tinklų, 
prieigos įrangos, programinės įrangos ir 
paslaugų, įskaitant debesų kompiuteriją, 
saugumą, įvertinant įvairių technologijų 
operacinį suderinamumą. Tyrimas padės 
realiuoju laiku užkirsti kelią 
kibernetinėms atakoms, jas aptikti ir 
valdyti įvairiuose domenuose ir 
jurisdikcijose, neutralizuoti 
piktnaudžiavimą elektroninėmis 
technologijomis, užkirsti kelią privatumo 
pažeidimams ir apsaugoti svarbias IRT 
infrastruktūras.
6a.5. Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimas
Remiant įvairias avarinių situacijų 
valdymo operacijas (tokias kaip civilinė 
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apsauga, priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, civilinė gynyba, 
konfliktų prevencija, medicininės 
informacijos infrastruktūros vystymas, 
gelbėjimo užduotys ir pokrizinių situacijų 
stabilizavimas) reikalingas skirtų 
technologijų ir gebėjimų bei teisės aktų 
įgyvendinimo gerinimas. Tyrimas apims 
visą krizių valdymo grandinę ir 
visuomenės atsparumą ir parems 
įtvirtinant Europos kovos su 
nepaprastosiomis situacijomis gebėjimus.
Visose misijos srityse vykstančios veiklos 
taip pat bus nukreiptos į sistemų ir 
paslaugų integravimą ir operacinį 
suderinamumą, įskaitant tokius aspektus 
kaip komunikacija, išskaidytos 
architektūros ir žmogiškieji faktoriai. Taip 
pat reikės integruoti civilinius ir karinius 
gebėjimus sprendžiant uždavinius 
pradedant civiline sauga ir baigiant 
humanitarine pagalba, sienų valdymu ar 
taikos palaikymu. Tai apims slaptų 
dvejopos paskirties technologijų srities 
vystymą, kad būtų užtikrintas operacinis 
suderinamumas tarp civilinės saugos ir 
ginkluotųjų pajėgų ir tarp civilinės saugos 
pajėgų visame pasaulyje, o taip pat 
patikimumą, organizacinius, teisinius ir 
etinius aspektus, prekybos problemas, 
informacijos konfidencialumo ir 
vientisumo apsaugą bei galimybę stebėti 
visas operacijas ir apdorojimą.
6a.6. Saugos socialinio lygmens didinimas 
ir privatumo bei laisvės internete 
užtikrinimas
Bet koks naujas saugos sprendimas ir 
technologija turi būti priimtina 
visuomenei, atitikti Sąjungos ir 
tarptautinę teisę, būti efektyvi ir 
proporcinga nustatant ir kreipiant dėmesį 
į grėsmę saugai. Geresnis socialinių 
ekonominių, kultūrinių ir antropologinių 
saugos lygmenų, nesaugių sąlygų 
priežasčių, žiniasklaidos ir komunikacijos 
vaidmens ir piliečių nuovokos supratimas 
yra būtinas. Bus kreipiamas dėmesys į 
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etines problemas ir žmogiškųjų vertybių 
apsaugą bei pamatines teises.
Žmogaus teisės į privatumą apsauga 
skaitmeninėje visuomenėje reikalauja 
vystyti „privatumo apsaugos visą ciklą“ 
struktūras ir technologijas nuo pat 
produktų ir paslaugų sumanymo. 
Technologijos bus vystomos leidžiant 
vartotojams valdyti jų asmens duomenis ir 
galimybes juos naudoti trečiosioms 
šalims, taip pat priemones , leidžiančias 
aptikti ir blokuoti nelegalų turinį ir 
duomenų pažeidimus ir apsaugoti 
žmogaus teises tiesiogiai užkertant kelią 
žmonių individualiai ar grupinei elgsenai, 
apribojant neteisėtas paieškas ir profilius.
6a.7. Misijų ir operacijų vykdymo pagal 
bendrą gynybos ir saugumo politiką 
pajėgumų stiprinimas
Kadangi išorės ir vidaus saugumo 
politikos skiriamoji linija tampa vis labiau 
neryški, už Europos ribų kylantys 
konfliktai ir jų padariniai gali greitai 
turėti tiesioginį poveikį Europos 
saugumui. Be to, civilinės ir į gynybą 
nukreiptos veiklos ir politikos sąsajai 
reikia skirti ypatingą dėmesį, nes yra daug 
galimybių išnaudoti civilinės saugos, 
padėties vertinimo, konfliktų valdymo ir 
jų prevencijos, taikos palaikymo ir 
stabilizavimo operacijų krizę 
išgyvenusiose valstybėse sąveikumą. Turi 
būti skatinamos investicijos į krizių 
valdymo pajėgumų kūrimą, kai 
nustatomos papildomos priemonės, 
siekiant greitai panaikinti pajėgumų 
trūkumą ir išvengti nereikalingo 
dubliavimosi, kurti sąveikumą ir remti 
standartizavimo procesą.
6a.8. Specialieji įgyvendinimo aspektai

Kadangi moksliniai tyrimai bus orientuoti 
į civilinę saugą, bus aktyviai siekiama 
derinti veiklą su Europos gynybos 
agentūra (angl. EDA), siekiant su ja 
sustiprinti bendradarbiavimą, ypač per 
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jau įsteigtą Europos pamatinį 
bendradarbiavimą (angl. European 
Framework Cooperation), pripažįstant, 
kad yra sričių, kuriose technologijų 
naudojimas naudingas ir kariškiams, ir 
civiliams. Koordinavimo mechanizmai, 
susiję su atitinkamomis Sąjungos 
agentūromis, pavyzdžiui, FRONTEX, 
EMSA ir Europolu, taip pat bus toliau 
stiprinami, kad būtų pagerintas Sąjungos 
vidaus ir išorės saugumo srities programų 
ir politikos ir kitų Sąjungos iniciatyvų 
koordinavimas.
Atsižvelgiant į ypatingą saugumo reikšmę, 
bus nustatyta speciali tvarka dėl 
programavimo ir valdymo, įskaitant 
tvarką dėl šio sprendimo 9 straipsnyje 
numatyto komiteto. Įslaptinta ir kita su 
saugumu susijusi slapta informacija bus 
apsaugota, o tarptautinio 
bendradarbiavimo konkretūs reikalavimai 
ir kriterijai gali būti išdėstyti darbo 
programose. Tai taip pat atsispindės 
programavimo ir valdymo dokumentuose, 
skirtuose Saugioms bendruomenėms 
(įskaitant komitologijos aspektus).

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo III dalies pirmos dalies pirmos pastraipos 1 d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– alkoholizmu sergančių žmonių dalis 
Europoje ir (arba) kiekvienoje 
dalyvaujančioje valstybėje;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo III dalies pirmos dalies pirmos pastraipos 1 e įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skurstančiųjų dalis Europoje ir (arba) 
kiekvienoje dalyvaujančioje valstybėje;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo III dalies pirmos dalies pirmos pastraipos 1 f įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nedarbo dalis Europoje ir (arba) 
kiekvienoje dalyvaujančioje valstybėje;
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