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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė teigiamai vertina Komisijos sukurtą programą „Horizontas 2020“, nes, 
jos įsitikinimu, ją įgyvendindama Europos Sąjunga (ES) galės įveikti skolų krizę ir, 
stiprindama savo konkurencingumą, atkurti augimą.

Remiantis programa „Horizontas 2020“, pirmą kartą pagal vieną programą kartu bus 
numatytas finansavimas ES moksliniams tyrimams ir naujovėms. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ siekiama naudotis moksliniu inovacinių produktų ir paslaugų pripažinimu, 
kurio pagrindu būtų kuriamos verslo galimybės ir gerinamas žmonių gyvenimas.
Vadovaujantis ja siekiama supaprastinti taisykles ir taikymo procedūras ir taip sumažinti 
biurokratinę naštą, kad būtų galima pritraukti daugiau mokslininkų ir inovacinių įmonių.

Programa „Horizontas 2020“ įsigalios 2014 m. sausio mėn., jos biudžetas laikotarpiu iki 
2020 m. sudarys 87,74 mlrd. eurų. Ji padalinta į tris stambias dalis: 1. „Pažangus mokslas“; 2. 
„Pirmavimas pramonės srityje“; 3. „Visuomenės uždaviniai“. Nuomonės referentė mano, kad 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didžiausią dėmesį turėtų skirti trečiajai daliai, pagal 
kurią sprendžiami būtent su žemės ūkiu susiję klausimai. Trečioji dalis padalinta į šešias 
sritis:

a) sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė (9,07 mlrd. eurų),

b) maisto sauga, tvarus žemės ūkis, jūros ir jūrininkystės moksliniai tyrimai, bioekonomika 
(4,69 mlrd. eurų),

c) saugi, švari ir efektyvi energija (6,53 mlrd. eurų),

d) pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas (7,69 mlrd. eurų),

e) klimato kaita, išteklių efektyvumas ir žaliavos (4,31 mlrd. eurų),

f) integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė (4,31 mlrd. eurų).

Nuomonės referentė pabrėžia, kad mokslininkai turi aktyviai bendradarbiauti su ūkininkais 
maisto saugos ir tvaraus žemės ūkio srityje, ypač diskutuojant dėl mokslinių tyrimų prioritetų, 
kad naujus atradimus būtų galima panaudoti tikrovėje. Taip pat svarbu, kad į šias diskusijas 
būtų įtrauktos nevyriausybinės organizacijos.

Nuomonės referentė teigiamai vertina tai, kad, palyginti su Septintąja bendrąja programa, 
gerokai padidintas biudžetas su žemės ūkiu susijusiems moksliniams tyrimams.

Nuomonės referentė, atsižvelgdama į Europoje ir pasaulyje didėjančią maisto paklausą, norėtų 
atkreipti ypatingą dėmesį į būtinybę skatinti mokslinius tyrimus maisto eikvojimo mažinimo 
srityje. Svarbu daug veiksmingiau naudoti gamtinius išteklius.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete keičiantis nuomonėmis dėl programos 
„Horizontas 2020“ buvo pažymėta, kad būtina riboti biurokratinę pagal ją numatytų 
procedūrų naštą. Nuomonės referentės manymu, savo pasiūlyme Komisija iš esmės apribojo 
biurokratinę naštą ir dėl to palengvėjo paraiškų teikimo procedūra.
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Apskritai nuomonės referentė mano, kad pasiūlymas subalansuotas ir labai gerai parengtas.
Nuomonės referentė ragina kolegas sumaniai atsižvelgti į šio pasiūlymo peržiūrą ir tikisi, jog 
programa įsigalios 2014 m. sausio 1 d., kad per ateisiančius naujuosius metus ja naudojantis 
būtų paskatinti nauji mokslininkų atradimai, kurie padidintų bendrą Europos 
konkurencingumą.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) „Horizontu 2020“ siekiama trijų tikslų:
sukurti itin aukštos kokybės mokslą 
(„Pažangus mokslas“), pirmauti pramonės 
srityje („Pirmavimas pramonės srityje“) ir 
spręsti visuomenės uždavinius 
(„Visuomenės uždaviniai“). Šie prioritetai 
įgyvendinami specialiąja programa, 
sudaryta iš trijų dalių, skirtų 
netiesioginiams veiksmams, ir vienos 
dalies, skirtos tiesioginiams Jungtinio 
tyrimų centro (JTC) veiksmams;

(2) „Horizontu 2020“ siekiama trijų tikslų:
sukurti itin aukštos kokybės mokslą 
(„Pažangus mokslas“), pirmauti pramonės 
ir žemės ūkio srityse („Pirmavimas 
pramonės ir žemės ūkio srityse“) ir spręsti 
visuomenės uždavinius („Visuomenės 
uždaviniai“). Šie prioritetai įgyvendinami 
specialiąja programa, sudaryta iš trijų 
dalių, skirtų netiesioginiams veiksmams, ir 
vienos dalies, skirtos tiesioginiams 
Jungtinio tyrimų centro (JTC) veiksmams;

Pagrindimas

Nustatomas siektinas tikslas pirmauti pramonės srityje, bet nepaminėtas žemės ūkis, nors
moksliniams tyrimams ir inovacijoms žemės ūkio srityje programos biudžete numatyta 
daugiau kaip 4,5 mlrd. EUR.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) būtina sustiprinti ir plėsti Europos 
Sąjungos mokslinės bazės pranašumą, 
puoselėti pasaulinio lygio mokslinius 

(5) būtina sustiprinti ir plėsti Europos 
Sąjungos mokslinės bazės pranašumą, 
puoselėti pasaulinio lygio mokslinius 
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tyrimus ir talentus, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis Europos konkurencingumas ir 
gerovė. Dalis „Pažangus mokslas“ turėtų 
remti Europos mokslinių tyrimų tarybos 
veiklas, susijusias su mažai tirtų sričių 
moksliniais tyrimais, ateities ir kuriamomis 
technologijomis, Marie Curie veiksmais ir 
Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis. Šios veiklos turėtų būti 
nukreiptos į ilgalaikės kompetencijos 
siekimą, didelį dėmesį kreipiant į naujos 
kartos mokslą, sistemas ir mokslo 
darbuotojus ir paremiant kylančius talentus 
Europoje ir asocijuotose šalyse. Europos 
Sąjungos veiklos, kuriomis remiamas 
aukštos kokybės mokslas galėtų padėti 
integruoti Europos mokslinių tyrimų erdvę 
ir suteikti Europos Sąjungos mokslo 
sistemai konkurencingumo ir patrauklumo 
pasaulyje;

tyrimus ir talentus, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis Europos konkurencingumas ir 
gerovė. Dalis „Pažangus mokslas“ turėtų 
remti Europos mokslinių tyrimų tarybos 
veiklas, susijusias su mažai tirtų sričių 
moksliniais tyrimais, ateities ir kuriamomis 
technologijomis, Marie Curie veiksmais ir 
valstybių narių, kuriančių bendrą 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
tinklą, mokslinių tyrimų infrastruktūromis.
Šios veiklos turėtų būti nukreiptos į 
ilgalaikės kompetencijos siekimą, didelį 
dėmesį kreipiant į naujos kartos mokslą, 
sistemas ir mokslo darbuotojus ir 
paremiant kylančius talentus Europoje ir 
asocijuotose šalyse. Europos Sąjungos 
veiklos, kuriomis remiamas aukštos 
kokybės mokslas galėtų padėti integruoti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę ir suteikti 
Europos Sąjungos mokslo sistemai 
konkurencingumo ir patrauklumo 
pasaulyje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tiesioginiai JTC veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami lanksčiai, efektyviai ir 
skaidriai, atsižvelgiant į atitinkamus JTC 
naudotojo ir Europos Sąjungos politikos 
krypčių poreikius, taip pat apsaugant 
Europos Sąjungos finansinius interesus.
Įgyvendinant šiuos mokslinių tyrimų 
veiksmus, kai tinka, reikėtų atsižvelgti į 
tuos poreikius, mokslo ir technologijų 
pasiekimus ir siekti mokslo pažangumo;

(13) tiesioginiai JTC veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami lanksčiai, efektyviai ir 
skaidriai, atsižvelgiant į atitinkamus 
Europos Sąjungos ir JTC naudotojo 
politikos krypčių poreikius, taip pat 
apsaugant Europos Sąjungos finansinius 
interesus. Įgyvendinant šiuos mokslinių 
tyrimų veiksmus, kai tinka, reikėtų 
atsižvelgti į tuos poreikius, mokslo ir 
technologijų pasiekimus ir siekti mokslo 
pažangumo;

Pagrindimas

Netinkama seka. Siūlomame tekste JTC politiniai tikslai nurodomi pirma politinių Europos 
Sąjungos uždavinių.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) JTC turėtų ir toliau generuoti 
papildomus išteklius vykdydamas su 
konkurencingumu susijusiąsias veiklas, 
tokią veiklą sudaro dalyvavimas
netiesioginėje Bendrosios programos 
veikloje, trečiųjų šalių veikloje ir –
mažesniu mastu – intelektinės nuosavybės 
išnaudojimas.

(14) JTC turėtų ir toliau generuoti 
papildomus išteklius vykdydamas su 
konkurencingumu susijusiąsias veiklas, 
tokią veiklą sudaro dalyvavimas trečiųjų 
šalių veikloje ir – mažesniu mastu –
intelektinės nuosavybės išnaudojimas.

Pagrindimas

Pasiūlymu JTC suteikiamas pranašumas kitų Sąjungos mokslinių tyrimų centrų atžvilgiu. JTC 
turėtų būti skirtas atskiras biudžetas nenumatant galimybės prašyti lėšų moksliniams 
tyrimams pagal kitas programos „Horizontas 2020“ eilutes.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų, įskaitant e. infrastruktūras,
stiprinimo.

(d) valstybių narių, kuriančių bendrą 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
tinklą, įskaitant e. infrastruktūrą, 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų stiprinimo.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 
XX/2012 („Horizontas 2020“) 5 straipsnio 
2 dalies b punkte nurodytu prioritetu 

Vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 
XX/2012 („Horizontas 2020“) 5 straipsnio 
2 dalies b punkte nurodytu prioritetu 



AD\908034LT.doc 7/22 PE489.458v02-00

LT

„Pirmavimas pramonės srityje“, pramonės 
pirmavimas ir konkurencingumas 
stiprinamas II dalimi „Pirmavimas 
pramonės srityje“ siekiant šių specialiųjų 
tikslų:

„Pirmavimas pramonės ir žemės ūkio 
srityse“, pramonės pirmavimas ir 
konkurencingumas stiprinamas II dalimi 
„Pirmavimas pramonės ir žemės ūkio 
srityse“ siekiant šių specialiųjų tikslų:

Pagrindimas

Suderinta su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) saugaus, aukštos kokybės maisto ir kitų 
biotechnologinių produktų pakankamo 
tiekimo užtikrinimas kuriant produktyvias 
ir tausiai išteklius naudojančias pirmines 
gamybos sistemas, kurios palaikytų
ekosistemų paslaugas, ir palaikant 
konkurencingas ir mažai anglies dvideginio 
į aplinką išskiriančias tiekimo grandines;

(b) saugaus, aukštos kokybės maisto ir kitų 
biotechnologinių produktų pakankamo 
tiekimo užtikrinimas kuriant produktyvias 
ir tausiai išteklius naudojančias pirmines 
gamybos sistemas (įskaitant sistemas, 
efektyviai naudojančias maisto 
medžiagas, energiją, taip pat išmetančias 
mažai anglies junginių ir tausojančias 
vandenį ir dirvožemį) ir visapusiškai 
pasinaudojant vertingu turtu –
biologinėmis žemės ūkio atliekomis, visoje 
maisto tiekimo grandinėje nuo pirminės 
gamybos iki galutinio suvartojimo 
mažinant maisto atliekas ir kartu 
palaikant ekosistemų funkcijas bei 
konkurencingas ir mažai anglies dvideginio 
į aplinką išskiriančias tiekimo grandines;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialioji programa įvertinama pagal 
rezultatus ir poveikį, matuojamus pagal 
veiklos rodiklius, įskaitant, kur tinka, 

Specialioji programa įvertinama pagal 
rezultatus ir poveikį, matuojamus pagal 
veiklos rodiklius, įskaitant, kur tinka, 
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publikacijas įtakinguose leidiniuose, 
mokslo darbuotojų judumą, mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų prieinamumą, gautas 
paskolos finansavimo ir rizikos kapitalo 
investicijas, MVI įdiegtų įmonei ar rinkai 
naujų inovacijų skaičių, nuorodas į 
atitinkamas mokslinių tyrimų veiklas 
politikos dokumentuose ir specifinio 
poveikio politikai atvejus.

publikacijas įtakinguose leidiniuose, 
mokslo darbuotojų judumą, mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų prieinamumą, gautas 
paskolos finansavimo ir rizikos kapitalo 
investicijas, MVĮ įdiegtų įmonei ar rinkai 
naujų inovacijų skaičių, nuorodas į 
atitinkamas mokslinių tyrimų veiklas 
politikos dokumentuose ir specifinio 
poveikio politikai bei mokslinių tyrimų 
pritaikymo praktikoje atvejus.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartiniu technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių ir socialinių naujovių 
diegimas. Tik esant holistiniam požiūriui į 
inovacijas įmanoma spręsti ir visuomenės 
uždavinius, sukurti konkurencingas įmones 
bei pramonės sektorius.

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartiniu technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių ir socialinių naujovių 
pritaikymas praktikoje. Tik esant 
holistiniam požiūriui į inovacijas įmanoma 
spręsti ir visuomenės uždavinius, sukurti 
konkurencingas įmones bei pramonės 
sektorius.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
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būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui:
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką.

būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant ir daugiau dalyvių 
įtraukiančiais moksliniais tyrimais būtų 
padedama rasti sprendimus. Tai apima, 
pavyzdžiui: lemiamų sveikatos veiksnių 
supratimą ir sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumo optimizavimą, politikos, 
kuri suteikia galių kaimo vietovių 
gyventojams, rėmimą, taip pat vartotojų 
skatinimą atsakingai rinktis prekes, tvirtų 
sprendimų dėl energetikos politikos ir dėl 
vartotojui patogaus elektros energijos 
tiekimo užtikrinimo priėmimą, įrodymais 
pagrįstos transporto politikos rėmimą, 
klimato kaitos poveikio švelninimo ir 
prisitaikymo strategijų rėmimą, išteklių 
efektyvumo ir pakankamumo iniciatyvas 
ir priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint sėkmingai ištirti naujus pagrindus 
radikaliai skirtingoms ateities 
technologijoms, reikia paremti didelę grupę 
embrioninių, rizikingų vizualinių mokslo ir 
technologijų bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų projektų. Kadangi ši veikla 
neteminė ir neprivaloma, atsiranda 
galimybė naujoms idėjoms, apimančioms 
platų spektrą temų ir disciplinų, nesvarbu, 
kur ir iš kur jos kiltų. Skatinant tokias 
trapias idėjas reikia laikytis paslankaus, 
nerizikingo ir itin tarpdisciplininio požiūrio 
į mokslinius tyrimus, kuris peržengia bet 
kokias griežtas technologinių sričių ribas.
Siekiant turėti mokslo ir pramonės lyderių 
ateityje, taip pat svarbu pritraukti ir skatinti 
naujus potencialius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų dalyvius, tokius kaip jaunieji 
tyrėjai ir pažangiųjų technologijų MVĮ.

Norint sėkmingai ištirti naujus pagrindus 
radikaliai skirtingoms ateities 
technologijoms, reikia paremti didelę grupę 
embrioninių, rizikingų vizualinių mokslo ir 
technologijų bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų projektų. Kadangi ši veikla 
neteminė ir neprivaloma, atsiranda 
galimybė naujoms idėjoms, apimančioms 
platų spektrą temų ir disciplinų, nesvarbu, 
kur ir iš kur jos kiltų. Skatinant tokias 
trapias idėjas reikia laikytis paslankaus, 
nerizikingo ir itin tarpdisciplininio požiūrio 
į mokslinius tyrimus, kuris peržengia bet 
kokias griežtas technologinių sričių ribas.
Siekiant turėti mokslo ir pramonės lyderių 
ateityje, taip pat svarbu pritraukti ir skatinti 
naujus potencialius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų dalyvius, tokius kaip jaunieji 
tyrėjai, pažangiųjų technologijų MVĮ ir 
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tyrėjos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra padėti tokius pagrindus 
Europos pramonei, kad ji pagal inovacijas 
būtų tarp lyderių tiek vidutiniu, tiek ir ilgu 
laikotarpiu. Tai apima naujai atsirandančių 
priemonių, tokių kaip sintetinės biologijos, 
bioinformatikos, sistemų biologijos, plėtrą 
ir konvergencijos su kitomis 
padedančiomis technologijomis, tokiomis 
kaip nanotechnologijos (pvz., 
bionanotechnologijos) ir informacijos ir 
ryšių technologijos (ICT) (pvz., 
bioelektronika), naudojimas. Šioms ir 
kitoms pažangiausioms sritims reikalingi
atitinkamos mokslinių tyrimų ir plėtros 
priemonės, palengvinančios veiksmingą 
perdavimą į naujas taikomąsias programas 
ir jų įgyvendinimą (vaistų padavimo 
sistemos, biojutikliai, biomikroschemos ir 
pan).

Tikslas yra padėti tokius pagrindus 
Europos pramonei, kad ji pagal inovacijas 
būtų tarp lyderių tiek vidutiniu, tiek ir ilgu 
laikotarpiu. Tai apima naujai atsirandančių 
priemonių, tokių kaip sintetinės biologijos, 
bioinformatikos, sistemų biologijos, plėtrą 
ir konvergencijos su kitomis 
padedančiomis technologijomis, tokiomis 
kaip nanotechnologijos (pvz., 
bionanotechnologijos), informacijos ir 
ryšių technologijos (ICT) (pvz., 
bioelektronika) ir augalinės bei žemės 
ūkio biotechnologijos, naudojimą. Šioms 
ir kitoms pažangiausioms sritims 
reikalingos atitinkamos mokslinių tyrimų ir 
plėtros priemonės, palengvinančios 
veiksmingą perdavimą į naujas taikomąsias 
programas ir jų įgyvendinimą (vaistų 
padavimo sistemos, biojutikliai, 
biomikroschemos, augalinės genetinės 
technologijos ir pan).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 papunkčio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4.2. Biotechnologijomis paremti 
pramoniniai procesai

1.4.2. Biotechnologijomis paremti 
produktai ir procesai

Pakeitimas 14
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didinti konkurencingumą perdirbimo 
pramonės šakose, tokiose kaip chemijos, 
celiuliozės ir popieriaus, stiklo, spalvotųjų 
metalų ir plieno, iš esmės pagerinant 
išteklių ir energijos efektyvumą ir mažinant 
tokios pramonės veiklos poveikį aplinkai.
Dėmesys bus skiriamas technologijų, 
sudarančių palankias sąlygas pažangioms 
medžiagoms, vystymui ir tinkamumo 
patvirtinimui, medžiagoms ir 
technologiniams sprendimams dėl 
produktų, kuriuos naudojant išmetama 
nedaug anglies dvideginio, ir mažiau 
energijos naudojantiems procesams ir 
paslaugoms vertės grandinėje, taip pat itin 
mažai anglies dvideginio išskiriančios 
gamybos technologijoms ir metodams, 
norint pasiekti konkretų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos intensyvumo 
sumažinimą.

Didinti konkurencingumą perdirbimo 
pramonės šakose, tokiose kaip chemijos, 
celiuliozės ir popieriaus, stiklo, statybos, 
spalvotųjų metalų ir plieno, iš esmės 
pagerinant išteklių ir energijos efektyvumą 
ir mažinant tokios pramonės veiklos 
poveikį aplinkai. Dėmesys bus skiriamas 
technologijų, sudarančių palankias sąlygas 
pažangioms medžiagoms, vystymui ir 
tinkamumo patvirtinimui, medžiagoms ir 
technologiniams sprendimams dėl 
produktų, kuriuos naudojant išmetama 
nedaug anglies dvideginio, ir mažiau 
energijos naudojantiems procesams ir 
paslaugoms vertės grandinėje, taip pat itin 
mažai anglies dvideginio išskiriančios 
gamybos technologijoms ir metodams, 
norint pasiekti konkretų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos intensyvumo 
sumažinimą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ priemonė apims visus mokslo, 
technologijų ir inovacijų laukus taikant 
požiūrį „iš apačios į viršų“ konkretaus 
visuomenės uždavinio arba didelio 
poveikio technologijos mastu, kad atsirastų 
pakankamai erdvės įvairioms 
perspektyvioms idėjoms, ypač 
tarpsektoriniams ir tarpdisciplininiams 
projektams finansuoti.

MVĮ priemonė apims visus mokslo, 
technologijų ir inovacijų laukus, įskaitant 
žemės ūkio sritį, taikant požiūrį „iš apačios 
į viršų“ konkretaus visuomenės uždavinio 
arba didelio poveikio technologijos mastu, 
kad atsirastų pakankamai erdvės įvairioms 
perspektyvioms idėjoms, ypač 
tarpsektoriniams ir tarpdisciplininiams 
projektams finansuoti.

Pakeitimas 16
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus teikiama parama į rinkos tendencijas 
atsižvelgiančioms inovacijoms, padidinant 
firmų pajėgumą inovacijoms, gerinant 
pagrindines inovacijos sąlygas, taip pat 
kovojant su specialiosiomis kliūtimis, 
stabdančiomis inovatyvių firmų, ypač MVĮ 
ir vidutinių įmonių, turinčių greito augimo 
potencialą, augimą. Bus teikiama 
specializuota parama inovacijoms (pvz., 
naudojimas, tiekėjų tinklai, parama 
technologijų perdavimo įstaigoms, 
strateginiam dizainui) ir su inovacija 
susijusios viešosios tvarkos įvertinimai.

Bus teikiama parama į rinkos tendencijas 
atsižvelgiančioms inovacijoms, padidinant 
įmonių pajėgumą inovacijoms, gerinant 
pagrindines inovacijos sąlygas, taip pat 
kovojant su specialiosiomis kliūtimis, 
stabdančiomis inovatyvių įmonių augimą –
prie šių kliūčių paminėtinas 
nepakankamas technologinių inovacijų ir 
ES teisės aktų derėjimas, ypač žemės ūkio
įmonių bei MVĮ ir vidutinių įmonių, 
turinčių greito augimo potencialą, srityje.
Bus teikiama specializuota parama 
inovacijoms (pvz., naudojimas, tiekėjų 
tinklai, parama technologijų perdavimo 
įstaigoms, strateginiam dizainui) ir su 
inovacija susijusios viešosios tvarkos 
įvertinimai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.4 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint kurti naujas ir geresnes profilaktikos 
priemones, vystyti diagnozavimo ir 
gydymo būdus, reikia, kad visų amžiaus 
grupių žmonės geriau išmanytų apie 
sveikatą ir ligas. Tarpdisciplininiai, 
transliaciniai ligos patofiziologijos 
moksliniai tyrimai yra labai svarbūs, 
siekiant pagerinti ligos procesų visų 
aspektų suvokimą, įskaitant įprastų 
pakitimų ir molekuliniais duomenimis 
pagrįstos ligos perklasifikavimą, ir 
patvirtinti bei naudoti mokslinių tyrimų 
rezultatus klinikinėje praktikoje.

Norint kurti naujas ir geresnes profilaktikos 
priemones, vystyti diagnozavimo ir 
gydymo būdus, reikia, kad visų amžiaus 
grupių žmonės geriau išmanytų apie 
sveikatą ir ligas. Atsižvelgiant į žmonių ir 
gyvūnų sveikatos ryšius, 
tarpdisciplininiai, transliaciniai ligos 
patofiziologijos moksliniai tyrimai yra 
labai svarbūs, siekiant pagerinti ligos 
procesų visų aspektų suvokimą, įskaitant 
įprastų pakitimų ir molekuliniais 
duomenimis pagrįstos ligos 
perklasifikavimą, ir patvirtinti bei naudoti 
mokslinių tyrimų rezultatus klinikinėje 
praktikoje.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.10 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūrų, informacijos struktūrų ir 
šaltinių (įskaitant, gautus iš grupių tyrimų, 
protokolų, duomenų rinkinių, rodiklių ir 
pan.) integravimas bei duomenų 
standartizavimas, suderinamumas, 
saugojimas, jų sklaida ir prieiga prie 
duomenų bus remiama, siekiant tokius 
duomenis išnaudoti tinkamai. Reikėtų 
atkreipti dėmesį į duomenų apdorojimą, 
žinių valdymą, modeliavimą ir 
vizualizaciją.

Infrastruktūrų, informacijos struktūrų ir 
šaltinių (įskaitant, gautus iš grupių tyrimų, 
protokolų, duomenų rinkinių, rodiklių ir 
pan.) integravimas bei duomenų 
standartizavimas, suderinamumas, 
saugojimas, jų sklaida ir prieiga prie 
duomenų ir apie žmones, ir apie gyvūnus 
bus remiama, siekiant tokius duomenis 
išnaudoti tinkamai. Reikėtų atkreipti 
dėmesį į duomenų apdorojimą, žinių 
valdymą, modeliavimą ir vizualizaciją.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Maisto sauga, tvarus žemės ūkis, jūros ir 
jūrininkystės tyrimai, bioekonomika

2. Maisto sauga, tvarus žemės ūkis ir 
miškininkystė, jūros ir jūrininkystės 
tyrimai, bioekonomika

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1. Tvarus žemės ūkis ir miškininkystė 2.1. Tvarus ir konkurencingas žemės ūkis 
ir miškininkystė

Pakeitimas 21

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

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti.
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią gamybą, vadinasi, dėl to didės 
žemės ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką, 
sumažės priklausomybė nuo užsienio 
gamyklose išgautų baltymų importo į 
Europą, padidės biologinės įvairovės lygis 
pirminėse gamybos sistemose.

Atitinkamos žinios, žinių perdavimas, 
priemonės, paslaugos ir inovacijos yra 
reikalingos produktyvesnėms, išteklius 
tausojančioms, atsparioms žemės ūkio ir 
miškininkystės sistemoms, tiekiančioms 
pakankamai maisto, pašarų, biomasės ir 
kitų žaliavų bei tuo pat metu atliekančioms
ekosistemų funkcijas ir remiančioms 
klestinčio kaimo pragyvenimo šaltinių ir 
novatoriškų kaimo MVĮ vystymą, remti.
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius, klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslus į tvaresnę gamybą, t. y., 
dėl to gerės genetinis augalų gebėjimas 
geriau prisitaikyti prie biotinių ir 
abiotinių stresų, didės žemės ūkio 
produktyvumas ir išteklių efektyvumas, 
mažės dirvožemio erozija ir žemės ūkio 
veikloje išskiriamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, didės maistinių 
medžiagų ir vandens naudojimo 
efektyvumas, sumažės priklausomybė nuo
užsienio gamyklose išgautų baltymų 
importo į Europą, padidės biologinės 
įvairovės lygis pirminėse gamybos 
sistemose.

Pagrindimas

Žemės ūkio srities moksliniai tyrimai irgi yra sprendimo dalis. Augalai, atsižvelgiant į jų 
genetinį potencialą ir gebėjimą efektyviau naudoti maistines medžiagas ir vandenį, itin 
teigiamai prisidės prie tvaraus žemės ūkio. Tai turėtų būti aiškiau nurodoma ir išdėstoma.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 papunkčio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1.1. Gamybos našumo didinimas ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
užtikrinant tvarumą ir atsparumą

2.1.1. Gamybos našumo didinimas, maisto 
kokybės ir saugos, tvarumo ir atsparumo 
didinimas, prisitaikymas prie klimato 
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kaitos ir jos poveikio švelninimas

Pagrindimas

Maisto kokybė ir sauga, pvz., augalų sveikata, sensorinės ir maistinės savybės (vitaminai, 
mikroelementai).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos padidins produktyvumą ir augalų, 
gyvūnų ir gamybos sistemų gebėjimą 
prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių 
aplinkos ir klimato sąlygų ir vis labiau 
senkančių gamtos išteklių. Sukurtos 
inovacijos visai maisto ir pašarų tiekimo 
grandinei padės pereiti prie mažai energijos 
suvartojančio, mažai teršiančio ir mažai 
atliekų išmetančio ūkio. Be to, prisidedant 
prie maisto saugos, bus sukurtos naujos 
galimybės biomasei ir žemės ūkio bei 
miškininkystės šalutiniams produktams 
panaudoti ne maisto paskirčiai.

Veiklos padidins produktyvumą ir augalų, 
gyvūnų ir gamybos sistemų gebėjimą 
prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių 
aplinkos ir klimato sąlygų ir vis labiau 
senkančių gamtos išteklių. Sukurtos 
inovacijos ir jų perdavimas visiems 
atitinkamiems ūkio subjektams visai 
maisto ir pašarų tiekimo grandinei padės 
pereiti prie mažai energijos suvartojančio, 
mažai teršiančio ir mažai atliekų 
išmetančio ūkio. Be to, prisidedant prie 
maisto saugos, bus sukurtos naujos 
galimybės biomasei, biologinėms 
atliekoms ir žemės ūkio bei miškininkystės 
atliekoms ir žemės ūkio bei miškininkystės 
šalutiniams produktams panaudoti ne 
maisto paskirčiai (ypač energetikos ir 
chemijos srityse).

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų augalų, 
gyvūnų ir mikroorganizmų savybėms 
pagerinti, užtikrinant efektyvų išteklių
(vandens, maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą. Didžiausias dėmesys bus 

Bus ieškoma tarpdisciplininių ir 
tarpsektorinių sąveikos būdų augalų, 
gyvūnų ir mikroorganizmų savybėms 
pagerinti, užtikrinant efektyvų išteklių 
(vandens, dirvožemio, maistingųjų 
medžiagų, energijos) naudojimą ir 
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skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir gyvūnų 
prisitaikymo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas pareikalaus visų 
priskirtų tradicinių ir modernių auginimo 
būdų ir geresnio genetinių išteklių 
panaudojimo. Deramas dėmesys bus 
skirtas ūkio dirvožemio tvarkymui, siekiant 
padidinti dirvožemio derlingumą kaip 
pasėlių produktyvumo pagrindą. Augalų ir 
gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais.
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

ekologinį kaimo vietovių vientisumą.
Didžiausias dėmesys bus skiriamas 
integruotoms ir įvairioms gamybos 
sistemoms ir novatoriškai agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos visų tipų žemės 
ūkiui. Augalų ir gyvūnų prisitaikymo, 
atsparumo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas bus persvarstytas ir 
atliekamas taikant tradicinius ir
modernius auginimo metodus, tad teks
geriau panaudoti genetinius išteklius.
Deramas dėmesys bus skirtas ūkio 
dirvožemio tvarkymui, siekiant padidinti 
dirvožemio derlingumą kaip pasėlių ir 
gyvūnų produktyvumo ir tvaraus 
prieaugio didinimo pagrindą. Augalų ir 
gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais.
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti logistines ir 
praktines komercinių naudotojų reikmes 
ir ES piliečių visuomenės poreikius.
Pirmiau minėtos sritys bus paremtos 
svarbesniais tyrimais, siekiant atsakyti į 
susijusius biologinius klausimus bei 
paremti Sąjungos politikos įgyvendinimą ir 
plėtrą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 papunkčio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1.2. Ekosistemos paslaugų teikimas ir 
viešosios gėrybės

2.1.2. Žemės ūkio daugiafunkciškumo 
didinimas, įtraukiant ekosistemos
funkcijas ir viešąsias gėrybes
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Pagrindimas

Daugiafunkciškumas kaip visapusiškas žemės ūkio ir jo derinimo su ekosistemos funkcijomis 
metodas; jis turi atitikti BŽŪP ir mokslinių tyrimų programas. Turi būti stiprinamas 
daugiafunkcis žemės ūkio vaidmuo – ne tik atlikti ekosistemos funkcijas ir teikti viešąsias 
gėrybes, bet ir padėti pagrindus geriau suprasti ūkininkavimo ir (arba) miškininkystės 
sistemas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą.
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Žemės ūkio 
sistemų aktyvaus valdymo permainos, 
įskaitant technologijų panaudojimą ir 
praktikos pokyčius, sumažins šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę,
rekreacinę vertę ir kraštovaizdžio estetiką) 
ir svarbias ekologines paslaugas, 
pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ įvairovė, 
apdulkinimas, vandens reguliavimas, 
kraštovaizdžio išsaugojimas, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų ir politikos 
priėmimo priemones, ją vykdant taip pat 
bus rengiami rodikliai, pagal kuriuos bus
galima tinkamai nustatyti ūkininkų 
vykdomos klimato kaitos poveikio 
švelninimo veiklos rezultatus jų ne rinkos 
vertės poveikio nustatymą. Taip pat turi 
būti sukurta ūkininkų teikiamų konkrečių 
viešųjų gėrybių ir paslaugų finansinės 
vertės apskaičiavimo sistema, nes 
ateinančiais metais žemės ūkio politikoje 
svarbesnį vaidmenį atliks aplinkos 
tausojimo priemonės, kurios tampa vis 
labiau tikslinės. Tarp uždavinių, kuriuos 
reikia išspręsti, yra įvairių ūkininkavimo ir 
miškininkystės ir ūkininkavimo sistemų ir 
kraštovaizdžio modelių, labiausiai tinkamų 
viešųjų gėrybių ir paslaugų teikimui 



PE489.458v02-00 18/22 AD\908034LT.doc

LT

optimizuoti, nustatymas ir parengimas.
Bus sprendžiamas socialinio ir 
ekonominio, taip pat lyginamojo 
ūkininkavimo ir miškininkystės sistemų 
bei jų tvarumo vertinimo klausimas.
Kaimo vietovių plėtra keičiant žemės ūkio 
sistemų aktyvų valdymą, įskaitant 
technologijų panaudojimą ir praktikos, 
ypač dirvožemio maistinių medžiagų 
reguliavimo praktikos, pokyčius, padės 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išsiskyrimą.

Pagrindimas

Socialiniai ir ekonominiai ūkininkavimo ir miškininkystės sistemų ir jų poveikio aplinkai 
tyrimai turi būti sudedamoji daugiafunkcių žemės ūkio aspektų mokslinių tyrimų dalis ir jų 
klausimas turėtų būti sprendžiamas siekiant vykdyti žemės ūkio sistemų aktyvaus valdymo 
permainas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a)
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
išnaikinti badą visame pasaulyje, (b)
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus ir diegiant inovacijas maisto 

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visų rūšių ūkininkavimo ir 
produktų visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas nuo pirminės gamybos 
iki vartojimo. Šis būdas padės a) užtikrinti 
maisto saugą ir apsirūpinimą maistu 
visiems Europos gyventojams ir išnaikinti 
badą visame pasaulyje, b) sumažinti su 
maistu ir maitinimusi susijusių ligų naštą, 
skatinant pereiti prie sveikos ir tvarios 
mitybos, šviečiant vartotojus ir diegiant 
inovacijas žemės ūkio ir maisto pramonėje, 
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pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

c) sumažinti vandens ir energijos 
suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto nuostolius.

Pagrindimas

Esama įvairių žemės ūkio rūšių ir žemės ūkio produktų rūšių – nuo tradicinių iki ekologiškų ir 
tvariai intensyviųjų. Turi būti įtrauktas visų rūšių žemės ūkis ir žemės ūkio produktai, nes jais 
visais siekiama, kad produktai būtų saugūs ir sveiki. Žemės ūkis ir pirminė gamyba –
pagrindiniai žemės ūkio ir maisto sektoriaus aspektai, o žemės ūkio žaliavų pramonės 
inovacijos gali labai padėti įtvirtinti sveiką ir tvarią mitybą, pvz., gerinant augalų sveikumą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su 
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 
visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant maisto kūrimą, apdorojimą, 
pakavimą, gamybos kontrolę, atliekų 
sumažinimą, šalutinių produktų kainų 
nustatymą ir šalutinių gyvūninių produktų 
saugų naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 
pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 
aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su 
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 
visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant žemės ūkio produktų auginimą, 
maisto kūrimą, apdorojimą, pakavimą, 
gamybos kontrolę, atliekų sumažinimą, 
šalutinių produktų kainų nustatymą ir 
šalutinių gyvūninių produktų saugų 
naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 
pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 
aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
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neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

Pagrindimas

Žemės ūkio produktų auginimas yra pačioje maisto ir pašarų gamybos grandinės pradžioje, 
todėl šis klausimas turi būti aiškiai išspręstas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.5 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartų nustatymas bus remiamas, 
siekiant pagreitinti naujų biologinių prekių 
ir paslaugų rinkos pasiskirstymą.

Standartų nustatymas bus remiamas, 
siekiant pagreitinti naujų biologinių prekių 
ir paslaugų rinkos pasiskirstymą nuo 
sausumos ir vandens aplinkos produktų 
gamybos sistemų iki galutinių vartotojų.

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad standartai bus nustatomi visoje vertės grandinėje nuo pirminės 
gamybos (sausumos ar vandens aplinkoje) iki galutinių vartotojų. Tai – vienintelis būdas 
užtikrinti, kad bendrus tikslinius rodiklius atitiktų visa vertės grandinė.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.5 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangios veiklos bus imtasi visuose 
bioekonomikos sektoriuose, įskaitant 
duomenų bazių, rodiklių ir modelių, 
atitinkančių pasaulio, Europos, 
nacionalines ir regionines dimensijas, 
vystymą. Turi būti sukurta Europos 
bioekonomikos stebėjimo sistema Sąjungos 
ir pasaulio moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms stebėti ir žymėti, 
pagrindiniams veiklos rodikliams kurti bei 
inovacijų politikai bioekonomikoje stebėti.

Pažangios veiklos bus imtasi visuose 
bioekonomikos sektoriuose, įskaitant 
duomenų bazių, rodiklių ir modelių, 
atitinkančių pasaulio, Europos, 
nacionalines ir regionines dimensijas, 
vystymą. Turi būti sukurta visus 
suinteresuotuosius mokslo, pramonės ir 
pilietinės visuomenės subjektus suburianti 
Europos bioekonomikos stebėjimo sistema
Sąjungos ir pasaulio moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms stebėti ir žymėti, 
pagrindiniams veiklos rodikliams kurti bei 
inovacijų politikai bioekonomikoje stebėti.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo IV dalies 3 punkto 3.2 papunkčio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2. Aprūpinimas maistu, tvarus žemės 
ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai, bioekonomika

3.2. Aprūpinimas maistu, tvarus žemės 
ūkis ir miškininkystė, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai, bioekonomika
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