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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 reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“, kurioje iškelti 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslai, pabrėžiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, kurios yra pagrindiniai
socialinio ir ekonominio klestėjimo bei 
aplinkos tvarumo užtikrinimo veiksniai, 
svarba, be to, joje Sąjunga iškelia sau tikslą 
išlaidas moksliniams tyrimams ir plėtrai 
padidinti tiek, kad iki 2020 m. jos sudarytų 
3 % bendrojo vidaus produkto, ir parengti 
inovacijų intensyvumo rodiklį. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“ išdėstoma 
strateginė ir integruota mokslinių tyrimų ir 
inovacijų koncepcija, nustatoma sistema 
bei tikslai, kurių siekiant turėtų būti 
prisidedama naudojant būsimą Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą. 
Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
svarbūs kitų strategijos “Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, visų pirma „Tausiai 
išteklius naudojančios Europos“, 
„Globalizacijos eros pramonės politikos“ ir 
„Europos skaitmeninės darbotvarkės“, 
įgyvendinimo veiksniai. Siekiant su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“, kurioje iškelti 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslai, pabrėžiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei jų rezultatų, kaip 
pagrindinių socialinio ir ekonominio 
klestėjimo bei aplinkos tvarumo 
užtikrinimo veiksnių, taikymo svarba, be 
to, joje Sąjunga iškelia sau tikslą išlaidas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai padidinti 
tiek, kad iki 2020 m. jos sudarytų 3 % 
bendrojo vidaus produkto, ir parengti 
inovacijų intensyvumo rodiklį. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“ išdėstoma 
strateginė ir integruota mokslinių tyrimų ir 
inovacijų koncepcija, nustatoma sistema 
bei tikslai, kurių siekiant turėtų būti 
prisidedama naudojant būsimą Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą. 
Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
svarbūs kitų strategijos “Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, visų pirma „Tausiai 
išteklius naudojančios Europos“, 
„Globalizacijos eros pramonės politikos“ ir 
„Europos skaitmeninės darbotvarkės“, 
įgyvendinimo veiksniai. Siekiant su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
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sudaryti pažangumui būtinas sąlygas; politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Sąjungos bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje 
„Horizontas 2020“ (toliau –
„Horizontas 2020“) iškelti trys pagrindiniai 
prioritetai, t. y. mokslo pažangumo 
užtikrinimas siekiant stiprinti pasaulinio 
lygio Sąjungos mokslo pažangumą, 
pramonės pirmavimo skatinimas, kad būtų 
remiamas verslas, įskaitant mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ), ir inovacijos bei 
visuomenės uždavinių sprendimas siekiant 
tiesiogiai spręsti strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytas užduotis ir šiuo 
tikslu remiant visą sritį – nuo mokslinių 
tyrimų iki rinkos – apimančią veiklą. 
Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
būtų remiami visi inovacijos grandinės 
etapai, visų pirma su rinka glaudžiai 
susijusi veikla (įskaitant naujoviškas 
finansavimo priemones) ir ne 
technologinės bei socialinės inovacijos, ir 
siekiama patenkinti įvairiausių Sąjungos 
politikos sričių mokslinių tyrimų poreikius, 
šiuo tikslu kuo plačiau naudojant bei 
skleidžiant žinias, sukurtas vykdant veiklą, 
kuriai teikiama parama, dar prieš pradedant 
jas naudoti komerciniais tikslais. 
Programos „Horizontas 2020“ prioritetai 
taip pat turėtų būti remiami pagal 
Euratomo sutarties branduolinių mokslinių 
tyrimų ir mokymo programą;

(11) Europos Sąjungos bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje 
„Horizontas 2020“ (toliau –
„Horizontas 2020“) iškelti trys pagrindiniai 
prioritetai, t. y. mokslo pažangumo 
užtikrinimas siekiant stiprinti pasaulinio 
lygio Sąjungos mokslo ir ūkininkavimo
pažangumą, pramonės pirmavimo 
skatinimas, kad būtų remiamas verslas, 
įskaitant mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ), ir inovacijos bei visuomenės 
uždavinių sprendimas siekiant tiesiogiai 
spręsti strategijoje „Europa 2020“ 
nurodytas užduotis ir šiuo tikslu remiant 
visą sritį – nuo mokslinių tyrimų iki rinkos 
– apimančią veiklą. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ būtų remiami visi 
inovacijos grandinės etapai, visų pirma su 
rinka glaudžiai susijusi veikla (įskaitant 
naujoviškas finansavimo priemones) ir ne 
technologinės bei socialinės inovacijos, ir 
siekiama patenkinti įvairiausių Sąjungos 
politikos sričių mokslinių tyrimų poreikius, 
šiuo tikslu kuo plačiau naudojant bei 
skleidžiant žinias, sukurtas vykdant veiklą, 
kuriai teikiama parama, dar prieš pradedant 
jas naudoti komerciniais tikslais. 
Programos „Horizontas 2020“ prioritetai 
taip pat turėtų būti remiami pagal 
Euratomo sutarties branduolinių mokslinių 
tyrimų ir mokymo programą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) pabrėžia, kad daugelis Sąjungos 
ūkių yra MVĮ ir kad šiuo metu 
neužtikrinamas pakankamas mokslinių 
tyrimų ir technologijų inovacijų bei 
Sąjungos teisės aktų, taikomų žemės ūkio 
produktams, suderinamumas, todėl 
Europos MVĮ vis sudėtingiau aktyviai 
taikyti technologijų naujoves. Norint 
užtikrinti, kad būtų galima visapusiškai 
pasinaudoti Sąjungos moksliniais tyrimais 
žemės ūkio srityje, teisės aktai turėtų būti 
atitinkamai pritaikyti, kad Europos 
ūkiuose būtų galima greičiau įdiegti ir 
veiksmingiau taikyti naujas technologijas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) supaprastinimas yra pagrindinis 
programos „Horizontas 2020“ tikslas, į 
kurį turėtų būt visapusiškai atsižvelgta 
kuriant programą, nustatant taisykles, 
valdant jos lėšas požiūriu ir ją 
įgyvendinant. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti siekiama 
paskatinti universitetus, mokslinių tyrimų 
centrus, pramonę ir visų pirma mažąsias ir 
vidutines įmones aktyviai joje dalyvauti ir 
priimti naujus dalyvius; pagal šią programą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirta visų rūšių parama sujungiama į vieną 
bendrą strateginę programą, į kurią 
įtrauktos supaprastintos paramos formos ir 
kuri grindžiama dalyvavimo taisyklėmis, 
kurių principai taikomi visiems pagal šią 
programą vykdomiems veiksmams. 
Paprastesnės finansavimo taisyklės turėtų 
sumažinti administracinę dalyvavimo naštą 
ir padės mažinti finansines klaidas;

(15) supaprastinimas yra pagrindinis 
programos „Horizontas 2020“ tikslas, į 
kurį turėtų būt visapusiškai atsižvelgta 
kuriant programą, nustatant taisykles, 
valdant jos lėšas požiūriu ir ją 
įgyvendinant. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti siekiama 
paskatinti universitetus, mokslinių tyrimų 
centrus, pramonę ir visų pirma mažąsias ir 
vidutines įmones, taip pat pilietinę 
visuomenę aktyviai joje dalyvauti ir priimti 
naujus dalyvius; pagal šią programą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirta visų rūšių parama sujungiama į vieną 
bendrą strateginę programą, į kurią 
įtrauktos supaprastintos paramos formos ir 
kuri grindžiama dalyvavimo taisyklėmis, 
kurių principai taikomi visiems pagal šią 
programą vykdomiems veiksmams. 
Paprastesnės finansavimo taisyklės turėtų 
sumažinti administracinę dalyvavimo naštą 
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ir padės mažinti finansines klaidas;

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų veikla svarbi ne tik mokslininkams, valdžios institucijoms ir įmonėms, bet ir 
pilietinei visuomenei.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ gali būti rengiamos 
papildomos programos, kurios gali 
dalyvauti tik tam tikros valstybės narės, 
Sąjunga gali dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės;

(19) įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ gali būti rengiamos 
papildomos programos, kurios gali 
dalyvauti tik tam tikros valstybės narės, 
Sąjunga gali dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės, tačiau jas 
įgyvendinant turi būti suteikta galimybė 
dalyvauti kitoms valstybėms narėms ir 
numatytos procedūros, kuriomis būtų 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
dalyvauti naujoms šalims;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, 
t. y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, sudaromos palankios sąlygos 

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir
visuomenės ryšius bei atkurti ir padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama aktyviam
piliečių ir pilietinės visuomenės 
dalyvavimui sprendžiant mokslinių tyrimų 
ir inovacijų klausimus, t. y. turėtų būti 
populiarinami dalyvaujamieji moksliniai 
tyrimai, mokslinis švietimas, sudaromos 
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gauti mokslinių žinių, rengiamos į piliečių 
ir pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos patikimos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir 
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

palankios sąlygos gauti mokslinių žinių, 
rengiamos į piliečių ir pilietinės 
visuomenės problemas bei lūkesčius 
orientuotos patikimos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei jų rezultatų taikymo
darbotvarkės ir sudaromos palankios 
sąlygos dalyvauti programos 
„Horizontas 2020“ veikloje;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir 
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais bei regioninės plėtros politika – tai 
gali ypač padėti stiprinti nacionalinių ir 
regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas;

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sinergija su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir 
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais, regioninės plėtros politika ir 
bendra žemės ūkio politika (visų pirma 
kaimo plėtros politika) – tai gali ypač 
padėti stiprinti nacionalinių ir regioninių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus 
atsižvelgiant į pažangiosios specializacijos 
strategijas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti skatinamas 
bendrais interesais ir abipusės naudos 
principu grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityje turėtų padėti siekti 

(30) įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti skatinamas 
bendrais interesais ir abipusės naudos 
principu grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis, ypač su šalimis, 
kurioms taikoma Europos kaimynystės 
politika. Tarptautinis bendradarbiavimas 
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strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

mokslo, technologijų ir inovacijų srityje 
turėtų padėti siekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad būtina taikyti naują 
kontrolės ir rizikos valdymo Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo srityje 
koncepciją, ir paprašė iš naujo 
subalansuoti pasitikėjimą ir kontrolę bei 
rizikos ėmimąsi ir rizikos vengimą. Savo 
2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje dėl 
mokslinių tyrimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo paprastinimo Europos 
Parlamentas paragino imtis pragmatinių 
postūmių postūmių, siekiant 
administracinio ir finansinio 
supaprastinamo, ir pareiškė, kad Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo valdymas 
turėtų būti labiau pagrįstas pasitikėjimu 
dalyviais ir rizikos toleravimu. Septintosios 
bendrosios mokslinių tyrimų programos 
(2007−2013 m.) tarpinio vertinimo 
ataskaitoje daroma išvada, kad, norint 
padaryti pastebimą pažangą paprastinimo 
srityje, reikia radikalesnės koncepcijos ir 
kad reikia atkurti rizikos ir pasitikėjimo 
pusiausvyrą;

(32) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad būtina taikyti naują 
koncepciją siekiant parengti faktais 
grindžiamą rizikos valdymo strategiją, 
kaip Sąjungos mokslinių tyrimų 
finansavimo strategijos dalį. Tuo metu 
Taryba paprašė iš naujo pasiekti 
pasitikėjimo ir kontrolės, taip pat rizikos 
ėmimosi ir rizikos vengimo pusiausvyrą. 
Savo 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje 
dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo paprastinimo Europos 
Parlamentas paragino imtis pragmatinių 
postūmių postūmių, siekiant 
administracinio ir finansinio 
supaprastinamo, ir pareiškė, kad Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo valdymas 
turėtų būti labiau pagrįstas pasitikėjimu 
mokslininkais tyrėjais ir rizikos 
toleravimu. Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų programos 
(2007−2013 m.) tarpinio vertinimo 
ataskaitoje daroma išvada, kad, norint 
padaryti pastebimą pažangą procedūrų
paprastinimo srityje ir taip pademonstruoti 
Sąjungos pasitikėjimą mokslininkais 
tyrėjais bei paskatinti juos imtis rizikos, 
būtinos siekiant spartesnės mokslo ir 
technologijų pažangos, reikia radikalesnės 
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koncepcijos;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014−2020 m.) bei 
nustatoma sistema, kuria reglamentuojama 
Sąjungos parama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklai, taip pat skatinama geriau 
išnaudoti inovacijų, mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros politikos galimybes 
pramonėje.

Šiuo reglamentu sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014−2020 m.) bei 
nustatoma sistema, kuria reglamentuojama 
Sąjungos parama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei jų rezultatų taikymo veiklai, 
taip pat skatinama geriau išnaudoti 
inovacijų, mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros politikos galimybes 
pramonėje.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pramonės pirmavimas; (b) pirmavimas pramonės ir ūkininkavimo 
srityse;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ atsižvelgiama į 
patarimus ir informaciją, kurių šaltiniai 
yra: Komisijos sudarytos nepriklausomų 
aukšto lygio ekspertų patariamosios 
grupės; pagal tarptautinius mokslo ir 
technologijų susitarimus sukurtos dialogo 
struktūros; prognozavimo veikla; tikslinės 
viešosios konsultacijos ir skaidrūs bei 

1. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ atsižvelgiama į 
patarimus ir informaciją, kurių šaltiniai 
yra: Komisijos sudarytos nepriklausomų 
aukšto lygio ekspertų patariamosios 
grupės; pagal tarptautinius mokslo ir 
technologijų susitarimus sukurtos dialogo 
struktūros; prognozavimo veikla; tikslinės 
viešosios konsultacijos, įskaitant su 
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interaktyvūs procesai, kuriais užtikrinamas 
atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rėmimas.

nevyriausybinėmis organizacijomis 
(NVO) ir kitomis pilietinės visuomenės 
grupėmis, ir skaidrūs bei interaktyvūs 
procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas.

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų veikla svarbi ne tik mokslininkams, valdžios institucijoms ir įmonėms, bet ir 
pilietinei visuomenei.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika;

(b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir 
jūrininkystės moksliniai tyrimai ir 
bioekonomika;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

FET programa turi būti imtasi įvairių 
mokslinių inovacijų: „iš apačios į viršų“, 
nedidelių, ankstyvo etapo, vos 
užsimezgusių ir trapių idėjų tyrinėjimus, 
siekiant kurti naujas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenes transformatyvių 
besiformuojančių mokslinių tyrimų srityse 
ir didelių bei bendrų mokslinių tyrimų 
iniciatyvų, sukurtų pagal mokslinių tyrimų 
darbotvarkę, kuria siekiama didelių užmojų 
ir aiškia vizija pagrįstų tikslų. Kiekvienas 
iš šių trijų veiklos lygių turi savo konkrečią 
vertę ir kartu vienas kitą papildo ir 
tarpusavyje sąveikauja. Pavyzdžiui, 
nedidelio masto tyrinėjimai gali atskleisti 
poreikius kurti naujas temas, o tai gali 
paskatinti didelio masto veiksmų planais 

FET programa turi būti imtasi įvairių 
mokslinių inovacijų: „iš apačios į viršų“, 
nedidelių, ankstyvo etapo, vos 
užsimezgusių ir trapių idėjų tyrinėjimus, 
siekiant kurti naujas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenes transformatyvių 
besiformuojančių mokslinių tyrimų srityse 
ir didelių bei bendrų mokslinių tyrimų 
iniciatyvų, sukurtų pagal mokslinių tyrimų 
darbotvarkę, kuria siekiama didelių užmojų 
ir aiškia vizija pagrįstų tikslų. Kiekvienas 
iš šių trijų veiklos lygių turi savo konkrečią 
vertę ir kartu vienas kitą papildo ir 
tarpusavyje sąveikauja. Pavyzdžiui, 
nedidelio masto tyrinėjimai gali atskleisti 
poreikius kurti naujas temas, o tai gali 
paskatinti didelio masto veiksmų planais 
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pagrįstą veiklą. Jie apima daug įvairių 
moksliniuose tyrimuose dalyvaujančių 
asmenų (įskaitant jaunus mokslo 
darbuotojus ir moksliniuose tyrimuose 
aktyviai dalyvaujančias MVĮ ir 
suinteresuotųjų asmenų bendruomenes 
(pilietinę visuomenę, politikos 
formuotojus, pramonės atstovus ir viešojo 
sektoriaus mokslo darbuotojus)), kurie 
rengia, brandina ir įvairina mokslinių 
tyrimų darbotvarkes.

pagrįstą veiklą. Jie apima daug įvairių 
moksliniuose tyrimuose dalyvaujančių 
asmenų (įskaitant jaunus mokslininkus 
tyrėjus, mokslininkes tyrėjas ir 
moksliniuose tyrimuose aktyviai 
dalyvaujančias MVĮ ir suinteresuotųjų 
subjektų bendruomenes (pilietinę 
visuomenę, politikos formuotojus, 
pramonės atstovus ir viešojo sektoriaus 
mokslininkus tyrėjus)), kurie rengia, 
brandina ir įvairina mokslinių tyrimų 
darbotvarkes.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors Europoje yra didelė ir įvairi 
kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių, 
veikiančių mokslinių tyrimų ir naujovių 
srityje, bazė, ją nuolat reikia papildyti, 
gerinti ir pritaikyti prie greitai kintančių 
darbo rinkos poreikių. Šiandien tik 46 proc. 
šių žmonių dirba verslo sektoriuje, t. y. 
daug mažiau palyginti su Europos 
pagrindiniais ekonominiais konkurentais, 
pvz. Kinija (69 proc.), Japonija (73 proc.) 
ir Jungtinės Valstijos (80 proc.). Be to, dėl 
demografinių veiksnių neproporcingas 
skaičius mokslo darbuotojų per 
artimiausius penkerius metus pasieks 
pensinį amžių. Kartu su aukštos kokybės 
mokslinių tyrimų darbo vietų poreikiu, 
kadangi Europos ekonomikos mokslinių 
tyrimų intensyvumas didėja, tai bus viena 
iš didžiausių problemų, su kuria susidurs 
mūsų Europos edukacinės, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų sistemos ateityje.

Nors Europoje yra didelė ir įvairi 
kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių, 
veikiančių mokslinių tyrimų ir naujovių 
srityje, bazė, ją nuolat reikia papildyti, 
gerinti ir pritaikyti prie greitai kintančių 
darbo rinkos poreikių. Šiandien tik 46 proc. 
šių žmonių dirba verslo sektoriuje, t. y. 
daug mažiau palyginti su Europos 
pagrindiniais ekonominiais konkurentais, 
pvz. Kinija (69 proc.), Japonija (73 proc.) 
ir Jungtinės Valstijos (80 proc.). Be to, dėl 
demografinių veiksnių neproporcingas 
skaičius mokslo darbuotojų per 
artimiausius penkerius metus pasieks 
pensinį amžių. Kartu su aukštos kokybės 
mokslinių tyrimų darbo vietų poreikiu, 
kadangi Europos ekonomikos mokslinių 
tyrimų intensyvumas didėja, tai bus viena 
iš didžiausių problemų, su kuria susidurs 
mūsų Europos edukacinės, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų sistemos ateityje. Be to, 
atsižvelgiant į tai, kad vienas bendrosios 
programos tikslų – veiksmingai skatinti 
lyčių lygybę ir integruoti lyčių aspektą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, 
būtina remti aktyvesnį moterų dalyvavimą 
ir visapusišką jų galimybių panaudojimą 
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mokslinių tyrimų sektoriuje.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daugiadalykės
žinios ir investicijoms imlios technologijos 
apima daug skirtingų sektorių ir sudaro 
sąlygas Europos pramonei turėti žymų 
konkurencinį pranašumą. Integruotas 
požiūris, derinių skatinimas, jungimas ir 
naudingas DPT bendradarbiavimo poveikis 
įvairiems inovacijų ciklams ir vertės 
grandinėms gali duoti daug žadančių 
mokslinių tyrimų rezultatų ir atverti kelią 
naujoms pramonės technologijoms, 
produktams, paslaugoms ir naujoviškam 
taikymui (pvz. kosmoso, transporto, 
aplinkos, sveikatos, žemės ūkio ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2.3 papunkčio c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėmesio sutelkimas į nanotechnologijų 
valdymą siekiant naudos visuomenei.

Dėmesio sutelkimas į nanotechnologijų 
valdymą siekiant naudos visuomenei ir 
atsižvelgiant į atsargumo principą. Greta 
rizikos vertinimo atliekamas įvairių 
konkrečių nanotechnologijų taikymo 
galimybių socialinio priimtinumo 
vertinimas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stiprus mokslinis, technologinis ir 
inovacinis biotechnologijų pagrindas padės 
užtikrinti Europos pramonės pirmavimą 
taikant šią didelio poveikio technologiją. 
Šia poziciją dar labiau sustiprintų 
integruotas saugos vertinimas ir bendrosios 
rizikos diegiant biotechnologijas valdymo 
aspektai.

Stiprus mokslinis, technologinis ir 
inovacinis biotechnologijų pagrindas padės 
užtikrinti Europos pramonės pirmavimą 
taikant šią didelio poveikio technologiją. 
Šia poziciją dar labiau sustiprintų 
integruotas saugos vertinimas ir bendrosios 
rizikos diegiant biotechnologijas valdymo
aspektai, užtikrinant saugias taikymo 
gaires.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijus galima sukurti naujus 
produktus ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytini 
pramoniniai taikmenys, įskaitant 
biochemines medžiagas, kurių užimama 
rinkos dalis iki 2015 m. turėtų padidėti iki 
12–20 proc. cheminių medžiagų gamybos 

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijus galima sukurti naujus 
produktus ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytini 
pramoniniai taikmenys, įskaitant 
biochemines medžiagas, kurių užimama 
rinkos dalis iki 2015 m. turėtų padidėti iki 
12–20 proc. cheminių medžiagų gamybos 
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rinkos. Biotechnologijų srityje taip pat 
taikomos kai kurios iš dvylikos Žaliosios 
chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 
biologinių sistemų atrankumą ir 
efektyvumą. Galimą ekonominę Sąjungos 
įmonių naštą galima sumažinti 
biotechnologijos procesų ir biologinių 
produktų teikiamas galimybes naudojant 
išmetamo CO2 kiekiui sumažinti 
(apskaičiuota, kad iki 2030 m. kasmet bus 
išmetama 1–2,5 mlrd. tonų CO2). Europos 
biofarmacijos sektoriuje jau beveik 
20 proc. dabartinių vaistų pagaminama 
naudojant biotechnologijas ir apie 50 proc. 
naujų vaistų. Biotechnologijos taip pat 
atveria didelio jūrų išteklių potencialo 
tyrinėjimo naujus kelius siekiant kurti 
naujoviškus pramonės, sveikatos ir 
aplinkos srities taikmenis. Numatoma, kad 
besikuriantis jūros (mėlynųjų) 
biotechnologijų sektorius turėtų plėstis apie 
10 proc. kiekvienais metais.

rinkos, taip pat žemės ūkio taikmenys, 
įskaitant pasėlių auginimą, kaip pradinį 
maisto gamybos vertės grandinės etapą, ir 
visa bioekonomika. Biotechnologijų srityje 
taip pat taikomos kai kurios iš dvylikos 
Žaliosios chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 
biologinių sistemų atrankumą ir 
efektyvumą. Galimą ekonominę Sąjungos 
įmonių naštą galima sumažinti 
biotechnologijos procesų ir biologinių 
produktų teikiamas galimybes naudojant 
išmetamo CO2 kiekiui sumažinti 
(apskaičiuota, kad iki 2030 m. kasmet bus 
išmetama 1–2,5 mlrd. tonų CO2). Europos 
biofarmacijos sektoriuje jau beveik 
20 proc. dabartinių vaistų pagaminama 
naudojant biotechnologijas ir apie 50 proc. 
naujų vaistų. Biotechnologijos taip pat 
atveria didelio jūrų išteklių potencialo 
tyrinėjimo naujus kelius siekiant kurti 
naujoviškus pramonės, sveikatos ir 
aplinkos srities taikmenis. Numatoma, kad 
besikuriantis jūros (mėlynųjų) 
biotechnologijų sektorius turėtų plėstis apie 
10 proc. kiekvienais metais.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4.3 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Biotechnologijomis grindžiami 
pramoniniai procesai

(b) Biotechnologijomis grindžiami procesai 
ir produktai

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4.3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pramoninių biotechnologijų, pritaikytų 
kurti konkurencingus pramoninius
produktus ir procesus (pvz., cheminių 

Biotechnologijų, pritaikytų kurti 
konkurencingus produktus ir procesus 
(pvz., cheminių medžiagų, statybos, 
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medžiagų, sveikatos, kalnakasybos, 
energijos, celiuliozės ir popieriaus, 
tekstilės, krakmolo, maisto apdorojimo), 
vystymas ir jų aplinkosauginio aspekto 
plėtojimas.

sveikatos, kalnakasybos, energijos, 
celiuliozės ir popieriaus, tekstilės, 
krakmolo, žemės ūkio produktų gamybos 
ir maisto apdorojimo), vystymas ir jų 
aplinkosauginio aspekto plėtojimas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Parama daug mokslinių tyrimų 
atliekančioms MVĮ

(b) Parama visų sričių, įskaitant žemės 
ūkį, MVĮ, atliekančioms daug mokslinių 
tyrimų

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 punkto c papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) MVĮ gebėjimo diegti inovacijas 
didinimas

(c) Visų sričių, įskaitant žemės ūkį, MVĮ 
gebėjimo diegti inovacijas didinimas

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į rinką orientuotų inovacijų rėmimas 
siekiant gerinti pagrindines inovacijų 
sąlygas ir konkrečių kliūčių, visų pirma 
trukdančių inovacijas diegiančioms MVĮ 
augti, šalinimas.

Į rinką orientuotų inovacijų rėmimas 
siekiant gerinti pagrindines inovacijų 
sąlygas ir konkrečių kliūčių, visų pirma 
trukdančių inovacijas diegiančioms MVĮ 
augti, įskaitant technologijų inovacijų ir 
Sąjungos teisės aktų suderinamumo 
trūkumo, ypač žemės ūkio srityje, 
šalinimas.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Rūpinimosi sveikata 
skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
susijusi su sveikatos sudedamųjų 
išmanymu, veiksmingomis prevencinėmis 
priemonėmis, pvz., vakcinomis, 
veiksminga sveikatos ir ligų kontrole bei 
pasirengimu bei efektyviomis diagnostikos 
programomis.

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Rūpinimosi sveikata 
skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
susijusi su sveikatos sudedamųjų 
išmanymu, įskaitant žmonių ir gyvūnų 
sveikatos sąsają, veiksmingomis 
prevencinėmis priemonėmis, pvz., 
vakcinomis, veiksminga sveikatos ir ligų 
kontrole bei pasirengimu bei efektyviomis 
diagnostikos programomis, apimančiomis 
taip pat ir antibiotikų naudojimą auginant 
gyvūnus.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir 
jūrininkystės moksliniai tyrimai ir 
bioekonomika

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
konkurencingomis ir mažai anglies 
dioksido išskiriančiomis tiekimo 
grandinėmis būtų tiekiama pakankamai 

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
konkurencingomis ir mažai anglies 
dioksido išskiriančiomis tiekimo 
grandinėmis būtų tiekiama pakankamai 
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saugių ir aukštos kokybės maisto produktų 
bei kitų biologinių produktų, o šiuo tikslu 
kuriamos našios ir tausiai išteklius 
naudojančios pirminės gamybos sistemos 
bei saugomos susijusios ekosistemų 
funkcijos. Taip būtų spartinamas perėjimas 
prie Europos tvarios bioekonomikos.

saugių ir aukštos kokybės maisto produktų 
bei kitų biologinių produktų, o šiuo tikslu 
kuriamos našios ir tausiai išteklius 
naudojančios pirminės gamybos sistemos 
bei saugomos susijusios ekosistemų 
funkcijos. Taip būtų spartinamas perėjimas 
prie konkurencingos Europos tvarios 
bioekonomikos.

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Artimiausiais dešimtmečiais Europai teks 
susidurti su padidėjusia konkurencija dėl 
riboto kiekio baigtinių gamtinių išteklių, 
klimato kaita, visų pirma paveiksiančia 
pirminės gamybos sistemas (žemės ūkį, 
miškininkystę, žuvininkystę ir 
akvakultūrą); be to, Europa privalės 
užtikrinti tvarų, saugų ir patikimą maisto 
tiekimą Europos gyventojams ir 
gausėjantiems pasaulio gyventojams. 
Norint iki 2050 m. išmaitinti 9 mlrd. 
Žemės gyventojų maisto tiekimą teks 
padidinti 70 proc. Žemės ūkis į aplinką 
išmeta apie 10 proc. Sąjungoje išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ir 
nors šis kiekis Europoje mažėja, tačiau 
numatoma, kad bendras pasaulyje žemės 
ūkio sektoriaus išmetamų šių dujų kiekis 
iki 2030 m. padidės iki 20 proc. Be to, 
mažėjant iškastinės anglies ištekliams 
(numatoma, kad naftos ir suskystintųjų 
dujų gavyba iki 2050 m. turėtų sumažėti 
apie 60 proc.), Europa privalo užtikrinti 
reikiamą žaliavų, energijos ir pramonės 
produktų tiekimą, tačiau taip pat išlaikyti 
savo konkurencingumą. Sunkiai 
sprendžiamas ir daug kainuojantis 
biologinių atliekų klausimas (apskaičiuota, 
kad Sąjungoje per metus susidaro iki 
138 mln. tonų šių atliekų, iš kurių 40 % yra 
išvežamos į sąvartynus), nors joms būdinga 

Artimiausiais dešimtmečiais Europai teks 
susidurti su padidėjusia konkurencija dėl 
riboto kiekio baigtinių gamtinių išteklių 
(visų pirma vandens, žemės ir iškastinės 
anglies išteklių), klimato kaita, visų pirma 
paveiksiančia pirminės gamybos sistemas 
(žemės ūkį, miškininkystę, žuvininkystę ir 
akvakultūrą); be to, Europa privalės 
užtikrinti tvarų, saugų ir patikimą maisto ir 
geriamo vandens tiekimą Europos 
gyventojams ir gausėjantiems pasaulio 
gyventojams. Norint iki 2050 m. išmaitinti 
9 mlrd. Žemės gyventojų maisto tiekimą 
teks padidinti 70 proc. Žemės ūkis į 
aplinką išmeta apie 10 proc. Sąjungoje 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, ir nors šis kiekis Europoje mažėja, 
visų pirma atsižvelgiant į inovacijas, 
susijusiais su gamybos veiksmingumo 
didinimo metodais, ir sumažintą 
auginamų gyvulių skaičių kai kuriuose 
regionuose, tačiau numatoma, kad bendras 
pasaulyje žemės ūkio sektoriaus išmetamų 
šių dujų kiekis iki 2030 m. padidės iki 
20 proc. Be to, mažėjant iškastinės anglies 
ištekliams (numatoma, kad naftos ir 
suskystintųjų dujų gavyba iki 2050 m. 
turėtų sumažėti apie 60 proc.), Europa 
privalo užtikrinti reikiamą žaliavų,
energijos ir pramonės produktų tiekimą, 
tačiau taip pat išlaikyti savo 
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didelė pridedamoji vertė. Pvz., 
apskaičiuota, kad 30 proc. išsivysčiusiose 
šalyse viso pagaminamo maisto produktų 
kiekio yra išmetama. Reikia imtis esminių
priemonių norint šį kiekį iki 2030 m. 
Sąjungoje sumažinti 50 proc. Be to, 
valstybinės sienos negali sustabdyti 
plintančių gyvūnų ir augalų kenkėjų bei 
ligų (įskaitant zoonotines ligas) ir maisto 
patogenų. Nors reikia imtis veiksmingų 
nacionalinių prevencijos priemonių, 
Sąjungos lygmens veiksmai yra būtini 
siekiant užtikrinti veiksmingą bendrosios 
rinkos veikimą ir didžiausią kontrolę. 
Uždavinys sudėtingas, paveiksiantis 
daugelį susijusių sektorių, o jį sprendžiant 
reikia taikyti įvairius metodus.

konkurencingumą. Sunkiai sprendžiamas ir 
daug kainuojantis biologinių atliekų 
klausimas (apskaičiuota, kad Sąjungoje per 
metus susidaro iki 138 mln. tonų šių 
atliekų, iš kurių 40 % yra išvežamos į 
sąvartynus), nors joms būdinga didelė 
pridedamoji vertė. Eurostato duomenimis, 
vien tik Europos Sąjungoje išmetamo 
maisto kiekis siekia 89 mln. tonų kasmet, 
t. y. vienam asmeniui tenka 180 kg. 
Atsižvelgiant į tai, reikia imtis priemonių 
siekiant sumažinti šį kiekį (iki 2030 m. –
bent 50 proc.), vengti maisto švaistymo ir 
užtikrinti antrinį maisto produktų, kurie 
kitu atveju būtų išmetami, panaudojimą, 
be to, būtinos tolesnės iniciatyvos norint 
gauti naudos iš žemės ūkio biologinių 
atliekų. Siekiant išanalizuoti ir 
kiekybiškai įvertinti maisto švaistymo 
reiškinį, taikant tinkamą metodologiją 
turėtų būti taip pat išnagrinėtos mokslinių 
tyrimų galimybės. Be to, valstybinės sienos 
negali sustabdyti plintančių gyvūnų ir 
augalų kenkėjų bei ligų (įskaitant 
zoonotines ligas) ir maisto patogenų. Nors 
reikia imtis veiksmingų nacionalinių 
prevencijos priemonių, Sąjungos lygmens 
veiksmai yra būtini siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendrosios rinkos veikimą ir 
didžiausią kontrolę. Uždavinys sudėtingas, 
paveiksiantis daugelį susijusių sektorių, o jį 
sprendžiant reikia užtikrinti didesnę 
įvairių sektorių sinergiją ir taikyti įvairius 
metodus.

Pagrindimas

Maisto švaistymas turi sunkių pasekmių aplinkos apsaugos, socialinės ir ekonominės raidos, 
mitybos ir etikos požiūriu. Su maisto švaistymu ir išsivysčiusiose, ir besivystančiose šalyse 
susiduriama kiekvienu maisto tiekimo grandinės etapu. Taigi būtina sumažinti švaistymą 
rengiant informavimo kampanijas ir vystant naujas technologijas, pvz., susijusias su 
pakavimo arba maisto produktų konservavimo metodais.

Pakeitimas 29

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

Biologinių išteklių ir ekologinių sistemų 
galimybės galėtų būti naudojamos kur kas 
tvariau, efektyviau ir integruotai. 
Pavyzdžiui, būtų galima geriau išnaudoti iš 
miškų gaunamą biomasę ir žemės ūkio, 
akvakultūros bei pramonės veiklos atliekas, 
taip pat komunalinės kilmės atliekos galėtų 
būti panaudotos geriau.

Biologinių išteklių ir ekologinių sistemų 
galimybės galėtų būti naudojamos kur kas 
tvariau, efektyviau ir integruotai. 
Pavyzdžiui, būtų galima geriau išnaudoti iš 
miškų ir ūkininkavimo veiklos gaunamą 
biomasę ir žemės ūkio, akvakultūros bei 
pramonės veiklos atliekas, taip pat 
komunalinės kilmės atliekos galėtų būti 
panaudotos geriau.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo III dalies 2.2 skyriaus antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai veikianti Europos bioekonomika 
– aprėpianti tvarią atsinaujinančių išteklių 
gamybą naudojant sausumos ir vandens 
aplinką ir jų pavertimą maisto produktais, 
biologiniais produktais ir bioenergija bei 
susijusiomis viešosiomis gėrybėmis –
sukurs didelę pridedamąją Europos vertę. 
Darniai valdoma ji gali sumažinti pirminės 
gamybos ir visos tiekimo grandinės poveikį 
aplinkai. Ji gali padidinti jų 
konkurencingumą ir suteikti įsidarbinimo ir 
verslo galimybių kaimo ir pakrančių 
regionams. Su maisto produktų tiekimo 
užtikrinimu, tvariu žemės ūkiu ir 
bioekonomika susiję uždaviniai yra 
europinio ir pasaulinio masto. Sąjungos 
lygmens veiksmai būtini siekiant sukurti 
grupes, galinčias užtikrinti reikiamo masto 
ir intensyvumo pastangas, kad būtų 
įmanoma užbaigti vienos valstybės narės ar 
jų grupės veiklą. Laikantis požiūrio, kad 
turi būti aprėpiama daug dalyvių, būtų 
užtikrinama reikiama abipusiai naudinga 
mokslo darbuotojų, verslo, ūkininkų ar 
gamintojų ir patarėjų bei galutinių 
vartotojų sąveika. Sąjungos lygmuo taip 
pat būtinas siekiant užtikrinti nuoseklumą 
imantis spręsti šį uždavinį visuose 

Tinkamai veikianti Europos bioekonomika 
– aprėpianti tvarią atsinaujinančių išteklių 
gamybą naudojant sausumos ir vandens 
aplinką ir jų pavertimą maisto produktais, 
pašarais, biologiniais produktais ir 
bioenergija bei susijusiomis viešosiomis 
gėrybėmis – sukurs didelę pridedamąją 
Europos vertę. Darniai valdoma ji gali 
sumažinti pirminės gamybos ir visos 
tiekimo grandinės poveikį aplinkai. Ji gali 
padidinti jų konkurencingumą ir suteikti 
įsidarbinimo ir verslo galimybių kaimo ir 
pakrančių regionams. Su maisto produktų 
tiekimo užtikrinimu, tvariu žemės ūkiu ir 
bioekonomika susiję uždaviniai yra 
europinio ir pasaulinio masto. Sąjungos 
lygmens veiksmai būtini siekiant sukurti 
grupes, galinčias užtikrinti reikiamo masto 
ir intensyvumo pastangas, kad būtų 
įmanoma užbaigti vienos valstybės narės ar 
jų grupės veiklą. Laikantis požiūrio, kad 
turi būti aprėpiama daug dalyvių, būtų 
užtikrinama reikiama abipusiai naudinga 
mokslo darbuotojų, verslo, ūkininkų ar 
gamintojų ir patarėjų bei galutinių 
vartotojų sąveika. Turėtų būti dedamos 
ypatingos pastangos siekiant užtikrinti, 
kad ūkininkai ir jiems atstovaujančios 
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sektoriuose ir užtikrinant glaudžius ryšius 
su atitinkamų sričių Sąjungos politika. 
Mokslinius tyrimus ir inovacijas 
koordinuojant Sąjungos lygiu būtų 
skatinamos reikiamos permainos Sąjungoje 
ir didinama jų sparta.

organizacijos dalyvautų žinių mainų 
veikloje ir atliktų vaidmenį nustatant 
mokslinių tyrimų prioritetus. 
Mokslininkams tyrėjams turėtų būti 
numatytos paskatos dalyvauti žinių mainų 
veikloje, net jeigu ji susijusi su jau 
atliktais moksliniais tyrimais. Sąjungos 
lygmuo taip pat būtinas siekiant užtikrinti 
nuoseklumą imantis spręsti šį uždavinį 
visuose sektoriuose ir užtikrinant glaudžius 
ryšius su atitinkamų sričių Sąjungos 
politika. Mokslinius tyrimus ir inovacijas 
koordinuojant Sąjungos lygiu būtų 
skatinamos reikiamos permainos Sąjungoje 
ir didinama jų sparta.

Pagrindimas

Žinių mainų veikla turi būti specialiai pritaikyta ūkininkams ar jiems atstovaujančioms 
organizacijoms, kadangi norėdami dalyvauti šioje veikloje jie yra nepalankesnėje padėtyje 
negu įmonės. Turėtų būti išklausytos ūkininkų nuomonės apie mokslinių tyrimų prioritetus. 
Paprastai mokslininkai sulaukia paskatų, susijusių su naujų mokslinių tyrimų vykdymu, o ne 
su atliktų mokslinių tyrimų paaiškinimu ne specialistams, kuriuos domina jų taikymas, ir jų 
aptarimu su ne specialistais.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Tvarus žemės ūkis ir miškininkystė (a) Tvarus ir konkurencingas žemės ūkis 
ir miškininkystė

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių 
išsaugojimą ir stiprinant ekosistemų 

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių 
išsaugojimą ir stiprinant ekosistemų
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funkcijas, įskaitant kovai su klimato kaita 
skirtas ir ją mažinančias priemones. 
Pirmenybė teikiama veiklai, susijusiai su 
tvaresnėmis ir našesnėmis žemės ūkio ir 
miškininkystės sistemomis, kurios taupiai
naudoja išteklius (taip pat išmeta mažai
anglies dioksido) bei yra atsparios ir pagal 
kurias plėtojamos kaimo gyventojų 
pajamas užtikrinančios paslaugos, 
koncepcijos ir politika.

funkcijas, įskaitant kovai su klimato kaita 
skirtas ir ją mažinančias priemones.
Pirmenybė teikiama veiklai, susijusiai su 
tvaresnėmis ir našesnėmis žemės ūkio ir 
miškininkystės sistemomis, kurios taupiau
naudoja išteklius (įskaitant veiksmingumo 
maistiniu ir energetiniu aspektais ir mažo 
išmetamo anglies dioksido kiekio tikslus) 
bei yra atsparesnės, kuriomis gerinama 
žemės ūkio produktų kokybė ir didinama 
jų vertė ir pagal kurias plėtojamos kaimo 
gyventojų pajamas užtikrinančios 
paslaugos, koncepcijos ir politika, taip pat 
novatoriškas kaimo MVĮ. Žinių plėtojimo 
pajėgumais ir naujovių perdavimais 
žemės ūkio srityje siekiama pakeisti 
nuolat mažėjančio našumo augimo 
potencialo Europoje tendenciją ir sudaryti 
sąveikumo ratą, kuris padėtų užtikrinti 
tvarų Europos žemės ūkio produktų 
gamybos stiprinimą. Siekiant sumažinti 
anglies pėdsaką, reikėtų pabrėžti trumpų 
tiekimo grandinių svarbą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama patenkinti piliečių poreikį gauti 
saugių, sveikų ir įperkamų maisto produktų 
bei pageidavimą, kad maisto produktų bei 
pašarų apdirbimas ir jų paskirstymas būtų 
tvaresni, o maisto produktų sektorius –
konkurencingesnis. Veikla turi būti visų 
pirma susijusi su visiems prieinamais
sveikais ir saugiais maisto produktais, 
pagrįsto pasirinkimo galimybių suteikimu 
vartotojams ir konkurencingais maisto 
produktų apdirbimo metodais, kuriems 
reikia mažiau išteklių ir kuriuos gaminant 
gaunama mažiau šalutinių produktų, 
susidaro mažiau atliekų ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų.

Siekiama patenkinti piliečių poreikį gauti 
saugių, sveikų ir įperkamų maisto produktų 
bei pageidavimą, kad maisto produktų bei 
pašarų apdirbimas, jų paskirstymas ir 
maisto produktų vartojimas būtų tvaresni, 
o maisto produktų sektorius –
konkurencingesnis. Veikla turi būti visų 
pirma susijusi su didele visiems 
prieinamų, sveikų, autentiškų, aukštos 
kokybės ir saugių maisto produktų 
įvairove, pagrįsto pasirinkimo galimybių 
suteikimu vartotojams ir konkurencingais 
maisto produktų apdirbimo metodais, 
kuriems reikia mažiau išteklių ir priedų ir 
kuriuos gaminant gaunama mažiau 
šalutinių produktų, susidaro mažiau atliekų 
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ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 
Vartotojai turi rinktis produktus 
sąmoningai ir būti informuojami ne tik 
apie saugius maisto produktus, bet ir apie 
jų pasirinkimo pasekmes aplinkos 
apsaugos, socialinės ir ekonominės raidos 
bei mitybos aspektais, taip pat apie maisto 
švaistymo pasekmes. Šiomis inovacijomis 
taip pat turėtų būti siekiama mažinti 
maisto atliekas gamybos etapu, platinimo 
grandinėje ir vartotojų lygmeniu.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama kurti mažai anglies dioksido 
išmetančius, taupiai išteklius naudojančius, 
tvarius ir konkurencingus Europos 
bioekonomikos sektorius. Vykdant veiklą 
pirmenybė teiktina bioekonomikos 
skatinimui, šiuo tikslu įprastus pramonės 
procesus ir produktus keičiant į 
biologiniais ištekliais bei efektyviu 
energijos naudojimu pagrįstus pramonės 
procesus ir produktus, kuriant integruotas
biologinio atliekų perdirbimo įmones, 
naudojant pirminės gamybos biomasę, 
biologines atliekas ir bioekonomikos 
sektorių šalutinius produktus, atveriant
naujas rinkas ir šiuo tikslu remiant 
standartizavimą, reguliavimą, 
demonstravimą ir (arba) naudojant lauko 
bandymų bei kitą veiklą, tačiau kartu 
atsižvelgiant į bioekonomikos daromą 
poveikį žemės naudojimui ir žemės 
naudojimo pokyčius.

Siekiama kurti mažai anglies dioksido 
išmetančius, taupiau išteklius 
naudojančius (įskaitant naudojimo 
veiksmingumą maistinių medžiagų, 
energijos, anglies, vandens ir dirvožemio 
aspektais), tvarius ir konkurencingus 
Europos bioekonomikos sektorius, 
išgaunant naudos iš biologinių atliekų ir 
visapusiškai panaudojant jų potencialą. 
Itin svarbu sukurti uždarą grandinę tarp 
miesto ir kaimo vietovių. Vykdant veiklą 
pirmenybė teiktina bioekonomikos 
skatinimui, šiuo tikslu įprastus pramonės 
procesus ir produktus keičiant į 
biologiniais ištekliais bei efektyviu 
energijos naudojimu pagrįstus pramonės 
procesus ir produktus, kuriant integruotas 
antrosios ir trečiosios kartos biologinio 
atliekų perdirbimo įmones, gaminant ir 
naudojant pirminės žemės ūkio ir 
miškininkystės gamybos biomasę ir kitas 
atliekas, biologines atliekas ir 
bioekonomikos sektorių šalutinius 
produktus ir veiksmingai perdirbant 
miesto vietovių biologines atliekas, kad jas 
būtų galima panaudoti žemės ūkio srityje.
Tai padės atverti naujas rinkas ir sukurti 
potencialius naujus pajamų šaltinius 
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pirminiams gamintojams, šiuo tikslu 
remiant standartizavimą, sertifikavimo 
sistemas, reguliavimą, demonstravimą 
ir (arba) naudojant lauko bandymų bei kitą 
veiklą, tačiau kartu atsižvelgiant į 
bioekonomikos daromą poveikį žemės 
naudojimui ir žemės naudojimo pokyčius.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti žaliavų prieinamumo 
klausimą privaloma imtis suderintos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos,
aprėpiančios daugelį disciplinų ir sektorių, 
kad būtų parengti saugūs, ekonomiškai 
pagrįsti, suderinti su aplinka ir socialiniu 
atžvilgiu priimtini sprendimai visoje vertės 
grandinėje (išteklių žvalgymas, gavyba, 
perdirbimas, pakartotinis naudojimas, 
grąžinamasis perdirbimas ir pakaitalų 
taikymas). Į šias sritis diegiant inovacijas 
būtų suteikiamos galimybės augimui ir 
darbo vietų kūrimui bei naujoviškoms 
pasirinktims, aprėpiančioms mokslą, 
technologiją, ekonomiką, politiką ir 
valdymą. Todėl numatoma įsteigti Europos 
žaliavų srities inovacijų partnerystę.

Siekiant spręsti žaliavų prieinamumo 
klausimą privaloma imtis suderintos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
aprėpiančios daugelį disciplinų ir sektorių, 
kad būtų parengti saugūs, ekonomiškai 
pagrįsti, suderinti su aplinka ir socialiniu 
atžvilgiu priimtini sprendimai visose vertės 
kūrimo grandyse (išteklių žvalgymas, 
gavyba, perdirbimas, pakartotinis 
naudojimas, antrinis perdirbimas ir 
pakaitalų taikymas). Ypatingos inovacijų 
diegimo pastangos visų pirma turėtų būti 
skiriamos vandens išteklių panaudojimui 
žemės ūkio srityje, atsižvelgiant į 
augančias vandens reikmes šiame 
sektoriuje ir į tai, kad didelių sausrų 
laikotarpiai kartojaisi dažniau ir kad 
sausros plinta vis didesnėse pasaulio 
dalyse, įskaitant, pvz., Europos 
Viduržemio jūros regioną. Į šias sritis 
diegiant inovacijas būtų suteikiamos 
galimybės augimui ir darbo vietų kūrimui 
bei naujoviškoms pasirinktims, 
aprėpiančioms mokslą, technologiją, 
ekonomiką, politiką ir valdymą. Todėl 
numatoma įsteigti Europos žaliavų srities 
inovacijų partnerystę.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika

(b) Aprūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis 
ir miškininkystė, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai, bioekonomika

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 3 punkto 3.3 papunkčio e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

(e) Kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir jų išsaugojimas 
bei tvarus žaliavų naudojimas
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