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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kaip minėta Komisijos komunikate, priimtame kartu su programa „Horizontas 2020“, šia 
programa siekiama įgyvendinti pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“ tikslus, 
daugiausia dėmesio skiriant dabartiniams visuomenės uždaviniams ir stiprinant principais „iš 
apačios į viršų“ ir „iš viršaus į apačią“ grindžiamų mokslinių tyrimų ir komercializacijos 
sąryšius. Taip pat siekiama dar labiau supaprastinti ir sustiprinti MVĮ dalyvavimą. Daugelis 
visuomenės uždavinių yra susiję su Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto veikla, t. y. klimatu, išteklių efektyvumu, švaria energija ir transportu, 
sveikata ir maisto sauga. Nuomonės referentas labai palankiai vertina Komisijos pasiūlymus, 
bet pageidauja labiau pabrėžti kai kuriuos aptartus aspektus.

Nuomonės referento manymu, siekiant dar labiau sustiprinti Aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto prioritetus, šioje nuomonėje geriausia laikytis holistinio 
požiūrio. Šis pirmasis pranešimas taip pat turėtų būti laikomas pradžia diskusijų apie šią 
sudėtingą programą, kuri yra labai svarbi tvaresniam ir ekologiškesniam ekonomikos augimui 
Europos Sąjungoje užtikrinti, kartu propaguojant visuomenės sveikatą. 
Nuomonėje daugiausia dėmesio skiriama visuomenės uždaviniams ir siūloma labiau pabrėžti 
kai kuriuos su sveikata, maisto sauga, klimatu ir aplinka susijusius aspektus.

Sveikata 
Atsižvelgiant į didelę kamieninių ląstelių tyrimų naudą kuriant naujoviškus gydymo metodus, 
pavyzdžiui regeneracinės medicinos srityje, jie toliau turėtų būti remiami, siekiant nustatyti 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių naudojimo alternatyvas ir atsižvelgiant į etinius 
aspektus. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ir moksliniams tyrimams bei inovacijoms 
ligų gydymo srityje. Turėtų būti didinama valstybės parama infekcijų ir retų ligų moksliniams 
tyrimams ir technologinei plėtrai ir turėtų būti skatinamas dalijimasis žiniomis. Sveikatos 
srities inovacijų ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros finansavimo variklis turėtų būti 
pacientų poreikiai. Be to, reikėtų deramai finansuoti aplinkos sveikatos mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir inovacijas. 

Maisto sauga
Siūloma išplėsti su maisto sauga susijusius visuomenės uždavinius, atskleidžiant visus maisto 
saugos aspektus.  

Klimatas ir aplinka 
Reikėtų reguliariai ir veiksmingai kontroliuoti mokslinių tyrimų ir inovacijų ekonominių, 
socialinių ir ekologinių aspektų pusiausvyrą. Turėtų būti padidinta parama atsinaujinančiųjų 
išteklių energijai. Padidinus atsinaujinančių išteklių energijos efektyvumą, ji taptų 
ekonomiškai patrauklesnė ir kartu būtų kovojama su klimato kaita, mažinama priklausomybė 
nuo iškastinio kuro ir skatinama mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika.  

„Horizontas 2020“ yra labai svarbi programa, galinti padėti ES toliau mažinti išmetamą 
aplinkai ir sveikatai kenksmingų dujų ir dalelių kiekį, neužkraunant naštos pramonės 
įmonėms arba valstybėms narėms. 

Horizontalieji aspektai 
Reikia dar labiau susieti pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų Sąjunga“ ir „Tausiai išteklius 
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naudojanti Europa“ uždavinius su programa „Horizontas 2020“, todėl šis klausimas įtrauktas į 
pateiktą nuomonę. Siekiant maksimalios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 
projektų naudos visoje ES, reikėtų griežtai kontroliuoti programos „Horizontas 2020“ ir kitų 
ES ir nacionalinių fondų papildomumą. Be to, siūloma dar labiau sustiprinti MVĮ dalyvavimą, 
nes jos gali tapti ekologiško ir tvaraus ekonomikos augimo varomoji jėga.  Nuomonėje taip 
pat paminėtas vienas svarbus veiklos rodiklių, pagal kuriuos tikrinama, kaip įgyvendinami 
programos „Horizontas 2020“ tikslai, aspektas. 
Kiti pakeitimai, susiję su mokslinių tyrimų biudžetų suskaidymu, inovacijų grandinės tikslais 
ir supaprastinimu, paliekami iki Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
būsimų diskusijų dėl programos „Horizontas 2020“.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) „Horizonte 2020“ nurodyti bendrieji tos 
bendrosios programos tikslai, prioritetai ir 
bendrais bruožais išdėstyti specialieji 
tikslai bei pagrindinės atliktinos veiklos, o 
specialiojoje programoje turėtų būti 
apibrėžiami specialieji kiekvienos dalies 
tikslai ir bendrais bruožais nusakytos 
kiekvienai daliai būdingos veiklos. 
Įgyvendinimo nuostatų, išdėstytų 
programoje „Horizontas 2020“, turi būti 
laikomasi ir įgyvendinant šią specialiąją 
programą, įskaitant su etikos principais 
susijusias nuostatas;

(3) „Horizonte 2020“ nurodyti bendrieji tos 
bendrosios programos tikslai, prioritetai ir 
bendrais bruožais išdėstyti specialieji 
tikslai bei pagrindinės atliktinos veiklos, o 
specialiojoje programoje turėtų būti 
apibrėžiami specialieji kiekvienos dalies 
tikslai ir bendrais bruožais nusakytos 
kiekvienai daliai būdingos veiklos. 
Įgyvendinimo nuostatų, išdėstytų 
programoje „Horizontas 2020“, turi būti 
laikomasi ir įgyvendinant šią specialiąją 
programą, įskaitant su etikos principais 
susijusias nuostatas; Siekiant, kad su 
programa „Horizontas 2020“ susijusi 
informacija būtų prieinama ir kad būtų 
vykdomi komunikacijos veiksmai, 
įskaitant komunikaciją, susijusią su 
remiamais projektais ir rezultatais, reikia 
pateikti juos visiems prieinama forma. 
Prieinama forma apima stambų šriftą, 
Brailio raštą, lengvai įskaitomą tekstą, 
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garso, vaizdo ir elektroninius formatus, 
tačiau neapsiriboja vien tik jais;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) norint išlaikyti ir padidinti Europos 
Sąjungos pirmavimą pramonės srityje, 
būtina skubiau skatinti privačiojo 
sektoriaus investicijas į mokslinius 
tyrimus, plėtrą ir investicijas, skatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas į verslą 
orientuota darbotvarke ir spartinti naujų 
technologijų, kurios parems ateities verslus 
ir ekonomikos augimą, plėtrą. II dalis
„Pirmavimas pramonės srityje“ turėtų 
skatinti investuoti į išskirtinius mokslinius 
tyrimus ir inovacijas pagrindinėse didelio 
poveikio technologijose ir kitose pramonės 
technologijose, pagerinti inovatyvių 
bendrovių ir projektų galimybes gauti 
rizikos kapitalo ir suteikti paramą 
inovacijoms mažose ir vidutinėse įmonėse 
visoje Sąjungoje;

(8) norint išlaikyti ir padidinti Europos 
Sąjungos pirmavimą pramonės, ypač 
draugiškos aplinkai, srityje, būtina 
skubiau skatinti privačiojo sektoriaus 
investicijas į mokslinius tyrimus, plėtrą ir 
investicijas, skatinti mokslinius tyrimus ir 
inovacijas į verslą orientuota darbotvarke ir 
spartinti naujų technologijų, kurios parems 
ateities verslus ir ekonomikos augimą, 
plėtrą. II dalis „Pirmavimas pramonės 
srityje" turėtų skatinti investuoti į aukštos 
kokybės mokslinius tyrimus ir inovacijas 
pagrindinėse didelio poveikio 
technologijose ir kitose pramonės 
technologijose, ypač draugiškose aplinkai,
pagerinti inovatyvių bendrovių ir projektų 
galimybes gauti rizikos kapitalo ir suteikti 
paramą inovacijoms mažose ir vidutinėse 
įmonėse visoje Sąjungoje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) III dalis „Visuomenės uždaviniai“ 
turėtų paremti išskirtines kokybiškas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas ir 
šitaip padidinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumą sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius. Šios 
veiklos turėtų būti įgyvendinamos laikantis 

(11) III dalis „Visuomenės uždaviniai“ 
turėtų paremti išskirtines kokybiškas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas ir 
šitaip padidinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumą sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius. Šios 
veiklos turėtų būti įgyvendinamos laikantis 
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į iššūkius orientuotos nuostatos, kuri 
sujungia mokslinius tyrimus ir žinias iš 
skirtingų sričių, technologijų ir disciplinų. 
Moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityse yra svarbus 
šių problemų sprendimo elementas. Šios 
veiklos turėtų apimti platų spektrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, pabrėžiant 
su inovacijomis susijusias veiklas, tokias 
kaip bandomieji projektai, 
demonstravimas, bandymo stendai, parama 
viešiesiems pirkimams, prieš pradedant 
rengti standartus atliekami moksliniai 
tyrimai, standartų kūrimas ir inovacijų 
diegimas į rinką. Šios veiklos turėtų 
tiesiogiai remti atitinkamų sektorinių 
politikų kompetencijas Europos Sąjungos 
lygmeniu; Visi uždaviniai turėtų padėti 
siekti visa apimančio darnaus vystymosi 
tikslo;

į iššūkius orientuotos nuostatos, kuri 
sujungia mokslinius tyrimus ir žinias iš 
skirtingų sričių, technologijų ir disciplinų. 
Moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityse yra svarbus 
šių problemų sprendimo elementas. Šios 
veiklos turėtų apimti platų spektrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, pabrėžiant 
su inovacijomis susijusias veiklas, tokias 
kaip bandomieji projektai, 
demonstravimas, bandymo stendai, parama 
viešiesiems pirkimams, prieš pradedant 
rengti standartus atliekami moksliniai 
tyrimai, standartų kūrimas ir inovacijų 
diegimas į rinką. Šios veiklos turėtų 
tiesiogiai remti atitinkamų sektorinių 
politikų kompetencijas Europos Sąjungos 
lygmeniu. Visi uždaviniai turėtų padėti 
siekti visa apimančio darnaus vystymosi 
tikslo ir ugdyti inovacijas diegiančią ir 
saugią visuomenę;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) specialioji programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse atliekamus veiksmus ir 
kitus Sąjungos veiksmus, kurie reikalingi 
bendrai siekiant įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“, ypač veiksmus tokiose 
politikos srityse kaip sanglauda, žemės 
ūkis ir kaimo plėtra, švietimas ir profesinis 
mokymas, pramonė, visuomenės sveikata, 
vartotojų apsauga, užimtumas ir socialinė 
politika, energetika, transportas, aplinka, 
klimato kaita, saugumas, jūros ir 
žuvininkystė, vystomasis 
bendradarbiavimas, plėtra ir kaimynystės 
politika;

(15) specialioji programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse atliekamus veiksmus ir 
kitus Sąjungos veiksmus, kurie reikalingi 
bendrai siekiant įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“, ypač veiksmus tokiose 
politikos srityse kaip sanglauda, žemės 
ūkis ir kaimo plėtra, švietimas ir profesinis 
mokymas, pramonė, visuomenės sveikata, 
vartotojų apsauga, užimtumas ir socialinė 
politika, energetika, transportas, aplinka, 
klimato kaita, saugumas, jūros ir 
žuvininkystė, vystomasis 
bendradarbiavimas, plėtra ir kaimynystės 
politika; Komisija turėtų stengtis išvengti 
veiksmų, finansuojamų pagal Sąjungos 
programas ir programą 
„Horizontas 2020“, ir, kai įmanoma, 
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veiksmų, kurių imamasi nacionaliniu 
lygmeniu, ir tų, kurie remiami pagal 
programą „Horizontas 2020“, 
dubliavimo;  skatinant inovacijas ir 
mokslinius tyrimus būtina skatinti 
sinergiją tarp šių politikos sričių, nes 
patirtis rodo, kad kai kuriais atvejais 
reikšmingai spręsti visuomenei kylančias 
problemas galima tik kompleksiniais ir 
integruotais sprendimais;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) žinių mokslas ir technologijos. Gamtos 
mokslai, sveikata, žemė, aplinka, 
gamtiniai ištekliai ir maisto saugumas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) socialiniai, ekonomikos ir 
humanitariniai mokslai. Demografinių 
problemų, švietimo, teritorinių klausimų, 
valdymo, kultūros, skaitmeninio turinio, 
humanitarinių mokslų, kultūrinio 
palikimo ir nematerialių žinių sritys;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gerinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
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žinių perdavimą visų lygių švietimui;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III dalis „Visuomenės uždaviniai“ turėtų 
padėti įgyvendinti prioritetą „Visuomenės 
uždaviniai“, kuris išdėstytas Reglamento
(ES) Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 5 
straipsnio 2 dalies c punkte, įgyvendinant 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, 
demonstracijos ir inovacijų veiksmus,
kuriems padedant būtų įgyvendinami 
tokie specialieji tikslai:

III dalis „Visuomenės uždaviniai“ turėtų 
padėti įgyvendinti prioritetą „Visuomenės 
uždaviniai“, kuris išdėstytas Reglamento
(ES) Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 5 
straipsnio 2 dalies c punkte, įgyvendinant 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, 
demonstracijos ir inovacijų veiksmus ir 
sprendžiant su jais susijusius socialinius 
ir ekonominius klausimus, nes tai padėtų 
įgyvendinti tokius specialiuosius tikslus:

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sveikatos ir gerovės visą gyvenimą 
gerinimas;

a) sveikatos ir gerovės visą gyvenimą 
gerinimas ir sprendimų dėl senstančių 
asmenų savarankiškumo išsaugojimo 
gerinimas;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) perėjimas prie patikimos, tvarios ir 
konkurencingos energetikos sistemos 
atsižvelgiant į išteklių mažėjimą, 
didėjančius energijos poreikius ir klimato 
kaitą;

c) perėjimas prie patikimos, tvarios ir 
konkurencingos energetikos sistemos 
atsižvelgiant į išteklių mažėjimą, 
didėjančius energijos poreikius ir klimato 
kaitą, visų pirma diegiant inovacijas 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
srityje;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) efektyviai išteklius naudojančios ir 
klimato kaitai atsparios ekonomikos 
sukūrimas ir tvarus žaliavų tiekimas, kad 
būtų patenkinti augantys pasaulio 
populiacijos poreikiai, tvariai naudojant 
ribotus planetos gamtinius išteklius;

e) efektyviai išteklius naudojančios ir 
klimato kaitai atsparios ekonomikos 
sukūrimas, klimato kaitos poveikis 
ekosistemos struktūros kaitai ir tvarus 
žaliavų tiekimas, kad būtų patenkinti 
augantys pasaulio populiacijos poreikiai, 
tvariai naudojant ribotus planetos 
gamtinius išteklius;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) prisitaikymas prie klimato kaitos 
sukeliamų neigiamų padarinių problemų, 
susijusių su hidrologiniu ciklu, biologinės 
įvairovės nykimu ir gamtinių išteklių 
valdymu;
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) darnių miestų ir kaimo vietovių 
savitarpio ryšių skatinimas siekiant 
gerinti aplinkos tvarumą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) socialiniu požiūriu svarbių mokslinių 
tyrimų poreikių ir prioritetų nustatymas 
kuriant pilietinės visuomenės ir 
mokslininkų dialogo forumus ir 
užtikrinant pilietinės visuomenės 
dalyvavimą nustatant, vykdant ir vertinant 
su socialinėmis problemomis susijusių 
mokslinių tyrimų programas;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) žinių įvairovės kūrimas visuomenėje ir 
indėlis į socialinę inovaciją taikant 
dalyvaujamųjų mokslinių tyrimų metodą;

Pakeitimas 16
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo programose, kuriomis 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose minimos I, II ir III dalys, 
nusakomi tikslai, laukiami rezultatai, 
įgyvendinimo metodas ir galutinė suma, 
įskaitant, kai tinka, preliminarią 
informaciją apie išlaidų, siejamų su 
klimatu, dydį. Jose taip pat yra 
finansuotinų veiksmų aprašas, nurodymas, 
orientacinė kiekvieno veiksmo 
finansavimui skiriama suma, preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis, taip pat 
daugiametė koncepcija ir strateginė 
įgyvendinimo orientacija keleriais kitais 
metais. Šiose programose nurodomi 
dotacijų prioritetai, esminiai vertinimo 
kriterijai ir maksimali bendro finansavimo 
norma. Jos leidžia tikslų siekti inovatyvias 
būdais, pagrįstais iš apačios kylančia 
iniciatyva.

Darbo programose, kuriomis 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose minimos I, II ir III dalys, 
nusakomi tikslai, laukiami rezultatai, 
įgyvendinimo metodas ir galutinė suma, 
įskaitant, kai tinka, preliminarią 
informaciją apie išlaidų, siejamų su 
klimatu, dydį. Jose taip pat yra 
finansuotinų veiksmų aprašas, nurodymas, 
orientacinė kiekvieno veiksmo 
finansavimui skiriama suma, preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis, taip pat 
daugiametė koncepcija ir strateginė 
įgyvendinimo orientacija keleriais kitais 
metais. Šiose programose nurodomi 
dotacijų prioritetai, esminiai vertinimo 
kriterijai ir maksimali bendro finansavimo 
norma. Jos leidžia tikslų siekti inovatyvias 
būdais, pagrįstais atitinkamai strateginiu 
principu „iš viršaus į apačią“, taip pat iš
apačios kylančia iniciatyva.

Pagrindimas

Mažai koordinuojama iš apačios kylanti iniciatyva yra gana tinkama kai kurioms mokslinių 
tyrimų sritims, tačiau kitose reikalingas platesnis požiūris, strateginis mąstymas ir griežtas 
koordinavimas iš viršaus į apačią. Programoje „Horizontas 2020“ labiau pabrėžiant sistemų 
biologiją ir panašius mokslinių tyrimų metodus reikia pateikti nuostatų dėl sistemų „iš viršaus 
į apačią“.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
struktūrinių fondų sąsajos priemonės 
turėtų būti įgyvendinamos vykdant 
programas „Žinių regionai“ ir 
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„Pažangiosios specializacijos“, abi 
priemonės turėtų būti EMTE dalis, kad 
būtų sukurti objektyvūs kompetencijos 
pakopų rodikliai.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininką skiria Komisija po atrankos 
procedūros, kurioje dalyvauja tam 
sudarytas paieškos komitetas, skiriamas 
ketverių metų kadencijai; komitetas gali 
būti paskirtas dar vienai kadencijai. 
Įdarbinimo procedūrą ir atrinktąjį 
kandidatą tvirtina Mokslo komitetas.

Pirmininką skiria Komisija po atrankos 
procedūros, kurioje dalyvauja tam 
sudarytas paieškos komitetas, skiriamas 
ketverių metų kadencijai; komitetas gali 
būti paskirtas dar vienai kadencijai. 
Įdarbinimo procedūrą ir atrinktąjį 
kandidatą tvirtina Mokslo komitetas. Prieš 
šios procedūros užbaigimą Komisija 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai, kurie gali pateikti savo nuomonę 
apie atrinktą kandidatą.  

Pagrindimas

EMTT pirmininko paskyrimo procedūra turi būti skaidresnė. 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininkas pirmininkauja Mokslo 
komitetui, užtikrina jo vadovavimą 
tikslinei įgyvendinimo struktūrai ir 
komiteto ryšius su ta struktūra, taip pat 
atstovauja komitetui mokslo pasaulyje.

Pirmininkas pirmininkauja Mokslo 
komitetui, užtikrina jo vadovavimą 
tikslinei įgyvendinimo struktūrai ir 
komiteto ryšius su ta struktūra, yra 
atskaitingas Komisijai už savo veiklą, taip 
pat atstovauja komitetui mokslo pasaulyje.



AD\913295LT.doc 13/74 PE487.909v02-00

LT

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
netiesioginiai veiksmai bus įgyvendinami 
taikant finansiniame reglamente numatytas 
formas, ypač dotacijas, prizus, viešųjų 
pirkimų ir finansines priemones. Visos 
finansavimo priemonės bus lanksčiai 
taikomos siekiant visų programos 
„Horizontas 2020“ bendrųjų ir konkrečių 
tikslų, o jų panaudojimą lems kiekvieno 
konkretaus tikslo poreikiai ir ypatumai. 

Bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
netiesioginiai veiksmai bus įgyvendinami 
taikant finansiniame reglamente numatytas 
formas, ypač dotacijas, prizus, viešųjų 
pirkimų ir finansines priemones. Visos 
finansavimo priemonės bus lanksčiai 
taikomos siekiant visų programos 
„Horizontas 2020“ bendrųjų ir konkrečių 
tikslų, o jų panaudojimą lems kiekvieno 
konkretaus tikslo poreikiai ir ypatumai. 
Finansuojant MVĮ ypatingas dėmesys 
skiriamas procedūrų, taikomų 
finansavimui gauti ir prievolei teikti 
ataskaitas, supaprastinimui.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 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 dabartinių 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 dabartinių 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. Programos 
„Horizontas 2020“ struktūra turėtų būti 
lanksti, kad būtų galima skelbti bendrus 
kvietimus teikti paraiškas ir imtis 
veiksmų, organizuojamų ir finansuojamų 
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pagal skirtingus programos „Horizontas 
2020“ uždavinius ir dalis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė inovacija, į paklausą 
orientuotos koncepcijos, kaip antai viešieji 
pirkimai nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų 
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė inovacija, į paklausą 
orientuotos koncepcijos, kaip antai viešieji 
pirkimai nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms, 
ypač MVĮ, būtų suteikta galimybė pasiūlyti 
jų pasirinktus perspektyviausius 
sprendimus.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1.1 papunkčio penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius.
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 
programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui, 
tvarumą, klimato kaitą arba jūrų mokslus ir 
technologijas.

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius.
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 
programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui,
efektyvų išteklių naudojimą, tvarumą, 
klimato kaitą arba jūrų mokslus ir 
technologijas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 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 
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 

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
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,
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
naudojimo skatinimą, įrodymais pagrįstos 
transporto politikos rėmimą, klimato kaitos 
poveikio švelninimo ir prisitaikymo 
strategijų rėmimą, išteklių efektyvumo 



PE487.909v02-00 16/74 AD\913295LT.doc

LT

ekonomiką. iniciatyvas ir priemones, skirtas sukurti 
tausią ir tvarią ekonomiką.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausi visuomenės uždaviniai nėra 
abstraktūs, jie turi teritorinę dimensiją. Be 
to, turint omenyje miesto problemų 
kūrybiškumo, inovacijų ir socialinio bei 
ekonominio poveikio požiūriu svarbą, 
reikia konkrečiai atsižvelgti į miesto ir 
teritorinę dimensiją.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programos „Horizonto 2020“ 18 
straipsnį, konkretiesiems tikslams
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti imamasi 
tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turėtų lemti, kad maždaug 15 proc.
šiems tikslams įgyvendinti skirto biudžeto 
bus paskirta MVĮ.

Pagal programos „Horizonto 2020“ 18 
straipsnį, konkretiesiems tikslams
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti imamasi 
tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turėtų lemti, kad maždaug 20 proc. 
šiems tikslams įgyvendinti skirto biudžeto 
bus paskirta MVĮ.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 1 punkto 1.5 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą. Siekiant 
supaprastinti prieigą prie informacijos ir 
sukurti priemonę, kuri apimtų visą 
informaciją, kurios prašo mokslo 
bendruomenė, taip pat atsižvelgiant į 
skaidrumo poreikį, skaitmeninė priemonė 
CORDIS turėtų būti peržiūrėta ir 
reformuota aiškesniu ir lankstesniu būdu.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, žiūrint į tarptautinį 
bendradarbiavimą strategiškai ir 

Be to, žiūrint į tarptautinį 
bendradarbiavimą strategiškai, taikant 



PE487.909v02-00 18/74 AD\913295LT.doc

LT

atsižvelgiant į bendrą interesą ir abipusę 
naudą ir skatinant valstybių narių veiklų 
koordinavimą ir sinergiją, turėtų būti 
įgyvendinama daug tikslingų veiksmų. Jie 
apimtų bendrų kvietimų skatinimo 
mechanizmą ir galimybę rengti bendro 
finansavimo programas kartu su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis.

principą „iš viršaus į apačią“ ir 
atsižvelgiant į bendrą interesą ir abipusę 
naudą ir skatinant valstybių narių veiklų 
koordinavimą ir sinergiją, turėtų būti 
įgyvendinama daug tikslingų veiksmų. Jie 
apimtų bendrų kvietimų skatinimo 
mechanizmą ir galimybę rengti bendro 
finansavimo programas kartu su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis.

Pagrindimas

Mažai koordinuojama iš apačios kylanti iniciatyva yra tinkama kai kurioms mokslinių tyrimų 
sritims, tačiau kitose reikalingas platesnis požiūris, strateginis mąstymas ir griežtas 
koordinavimas iš viršaus į apačią. Programoje „Horizontas 2020“ labiau pabrėžiant sistemų 
biologiją ir panašius mokslinių tyrimų metodus reikia pateikti nuostatų dėl sistemų „iš viršaus 
į apačią“.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje (angl. 
EDCTP2) tąsa, atliekant klinikinius 
tyrimus, susijusius su ŽIV, maliarijos ir 
tuberkuliozės gydymu;

a) Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje (angl. 
EDCTP2) tąsa, tinkamas finansavimas ir 
geografinė plėtra įtraukiant 
besivystančius regionus atliekant I–
IV etapo klinikinius tyrimus, susijusius su 
ŽIV, maliarijos ir tuberkuliozės bei 
apleistų ligų gydymu;

Pagrindimas

Su skurdu susijusios ir apleistos ligos bei susijusios infekcijos plinta ir besivystančiose šalyse 
už Afrikos ribų (pvz., čagaso liga Lotynų Amerikoje arba leišmaniozė Azijoje), taigi būtų 
pageidautina išplėsti geografinę taikymo sritį. Tai taip pat padėtų užtikrinti, kad tos pačios 
srities mokslinius tyrimus, atliekamus kituose regionuose, būtų galima panaudoti siekiant kuo 
greičiau platinti sveikatos priežiūros produktus. EBŠKBP taip pat turėtų būti atitinkamai 
finansuojama, kad ji ir toliau būtų efektyvi.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, daugeliu atvejų tam, kad būtų galima 
efektyviai prisidėti prie strategijos „Europa 
2020“ ir jos pavyzdinės iniciatyvos 
„Inovacijų Sąjunga“ tikslų įgyvendinimo, 
reikės ieškoti tarpdisciplininių sprendimų, 
susijusių su keliais programos „Horizontas 
2020“ tikslais. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas atsakingiems moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms. Į problemas, 
susijusias su lytimi bus žiūrima kaip į 
vienas iš pagrindinių problemų, kad būtų 
sumažinami moterų ir vyrų skirtumai ir kad 
su lytimi susijusios problemos būtų 
įtrauktos į mokslinių tyrimų ir inovacijų 
planavimą ir turinį. Programoje
„Horizontas 2020“ yra specialiosios 
nuostatos, skirtos tokių svarbiausių 
veiksmų skatinimui, įskaitant ir tas 
nuostatas, kuriose siūloma efektyviai 
vienyti biudžetus. Tai taip pat apima 
galimybę pasinaudoti šiomis nuostatomis 
sprendžiant su visuomenės uždaviniais ir 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijomis susijusias problemas ir 
rengiant finansines priemones ir tikslinę 
MVĮ priemonę.

Be to, daugeliu atvejų tam, kad būtų galima 
efektyviai prisidėti prie strategijos „Europa 
2020“ ir jos pavyzdinių iniciatyvų 
„Inovacijų sąjunga“ bei „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“ tikslų įgyvendinimo, 
reikės ieškoti tarpdisciplininių sprendimų, 
susijusių su keliais programos „Horizontas 
2020“ tikslais. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas atsakingiems moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms. Į problemas, 
susijusias su lytimi bus žiūrima kaip į 
vienas iš pagrindinių problemų, kad būtų 
sumažinami moterų ir vyrų skirtumai ir kad 
su lytimi susijusios problemos būtų 
įtrauktos į mokslinių tyrimų ir inovacijų 
planavimą ir turinį. Programoje
„Horizontas 2020“ yra specialiosios 
nuostatos, skirtos tokių svarbiausių 
veiksmų skatinimui, įskaitant ir tas 
nuostatas, kuriose siūloma efektyviai 
vienyti biudžetus. Tai taip pat apima 
galimybę pasinaudoti šiomis nuostatomis 
sprendžiant su visuomenės uždaviniais ir 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijomis susijusias problemas ir 
rengiant finansines priemones ir tikslinę 
MVĮ priemonę.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
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laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: e. sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, labiau 
nuspėjamos ir žmonėms svarbios saugos 
bandymų priemonės, rizikos vertinimas ir 
moksliniai tyrimai sveikatos srityje,
lengvųjų automobilių pažangiosios 
medžiagos arba gamyboje naudojamų 
bioprocesų ar bioproduktų plėtra. Todėl 
bus skatinama stipri „Visuomenės 
uždavinių“ ir „Didelio poveikio ir 
pramonės technologijų“ sąveika. Į tai bus 
itin atsižvelgiama kuriant daugiametes 
strategijas ir nustatant kiekvieno iš šių 
specialiųjų tikslų prioritetus. Tam reikės, 
kad suinteresuotieji subjektai, 
atstovaujantys skirtingus požiūrius, turėtų 
visas teises dalyvauti įgyvendinime ir 
daugeliu atvejų taip pat reikės imtis 
veiksmų, kurie sujungia „Visuomenės 
uždavinių“ ir „Didelio poveikio ir 
pramonės technologijų“ finansavimą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: e. sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, augalinės 
genetinės technologijos, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 



AD\913295LT.doc 21/74 PE487.909v02-00

LT

poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: e. sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, energijos kaupimas,
išmaniosiomis technologijomis paremta 
transporto sistema, su klimatu susijusių 
veiksmų koordinavimas, nanomedicina, 
lengvųjų automobilių pažangiosios 
medžiagos arba gamyboje naudojamų 
bioprocesų ar bioproduktų plėtra. Todėl 
bus skatinama stipri „Visuomenės 
uždavinių“ ir „Didelio poveikio ir 
pramonės technologijų“ sąveika. Į tai bus 
itin atsižvelgiama kuriant daugiametes 
strategijas ir nustatant kiekvieno iš šių 
specialiųjų tikslų prioritetus. Tam reikės, 
kad suinteresuotieji subjektai, 
atstovaujantys skirtingus požiūrius, turėtų 
visas teises dalyvauti įgyvendinime ir 
daugeliu atvejų taip pat reikės imtis 
veiksmų, kurie sujungia „Visuomenės 
uždavinių“ ir „Didelio poveikio ir 
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finansavimą. pramonės technologijų“ finansavimą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint pasiekti tvaraus augimo Europoje, 
viešųjų ir privačiųjų dalyvių įnašas turi būti 
optimalus. Tai būtina norint sukurti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę ir sulaukti
„Inovacijų sąjungos“, „Skaitmeninės 
darbotvarkės“ ir kitų „Europos 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų rezultatų. Be to 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms reikalingi geriausi sprendimai, 
kuriuos pateikė skirtingų pažiūrų, bet 
bendrų interesų turintys partneriai.

Norint pasiekti tvaraus augimo Europoje, 
viešųjų ir privačiųjų dalyvių įnašas turi būti 
optimalus. Tai būtina norint sukurti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę ir sulaukti
„Inovacijų sąjungos“, „Tausiai išteklius 
naudojančios Europos“, „Skaitmeninės 
darbotvarkės“ ir kitų „Europos 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų rezultatų. Be to 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms reikalingi geriausi sprendimai, 
kuriuos pateikė skirtingų pažiūrų, bet 
bendrų interesų turintys partneriai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą „Horizontas 2020“ gali 
būti sukurtos kitos viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerystės ir viešojo bei 
privataus sektorių partnerystės, jei jos 
atitinka nurodytus kriterijus. Šioms 
partnerystėms gali būti priskiriamos 
informacinių ir ryšių technologijų 
partnerystės fotonikos ir robotikos srityse, 
tvaraus proceso pramonės ir biopramonės 
partnerystės bei jūros sienų priežiūros 
saugumo technologijų partnerystės.

Pagal programą „Horizontas 2020“ gali 
būti sukurtos kitos viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerystės ir viešojo bei 
privataus sektorių partnerystės, įskaitant 
produktų kūrimo partnerystes, jei jos 
atitinka nurodytus kriterijus. Šioms 
partnerystėms gali būti priskiriamos 
informacinių ir ryšių technologijų 
partnerystės fotonikos ir robotikos srityse, 
tvaraus proceso pramonės ir biopramonės 
partnerystės, farmacijos sektoriaus 
partnerystės, nuotolinės medicinos ir 
gydymo namuose prietaisų srities 
partnerystės bei jūros sienų priežiūros 
saugumo technologijų partnerystės.
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Pagrindimas

Produktų kūrimo partnerystės gali būti labai naudingos, ypač kalbant apie su skurdu 
susijusias ir apleistas ligas, kuriomis dažniausiai serga skurdesnių šalių gyventojai, todėl 
inovacinės farmacijos įmonės nelabai suinteresuotos kurti novatoriškus produktus tokiomis 
ligomis sergantiems pacientams. Programa „Horizontas 2020“ gali labai prisidėti 
sprendžiant šį trūkumą rinkoje.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo I dalies 1.1 papunkčio 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT pirmininkas ir mokslinių tyrimų 
tarybos nariai atlieka savo pareigas 
išimtinai visu etatu. 

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti EMTT skaidrumą ir nepriklausomybę, būtina aiškiai apibrėžti pagrindą, 
pagal kurį ji atliks savo pareigas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo I dalies 1.3 papunkčio pirmos pastraipos penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai informuos programos 
komitetą apie EMTT veiklų įgyvendinimą;

– reguliariai informuos programos 
komitetą, Europos Parlamentą ir Tarybą
apie EMTT veiklų įgyvendinimą;

Pagrindimas

Siekiant, kad EMTT veikla būtų skaidresnė ir užtikrinant, kad ji yra atidžiau stebima.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo I dalies 2.3 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo tyrimų iniciatyvos, susijusios su 
šia problema yra pagrįstos mokslu, didelio 
masto, tarpdisciplininės ir orientuotos į 
vieną įsivaizduojamą bendrą tikslą. Šiomis 
iniciatyvomis siekiama išspręsti 
pagrindines mokslo ir technologijų 
problemas, kurioms išspręsti būtina 
pasitelkti į pagalbą daugelį disciplinų, 
bendruomenių ir programų. Mokslo 
pažanga turėtų suteikti tvirtą ir platų 
pagrindą ateities inovacijoms ir 
ekonominiam panaudojimui, taip pat 
atnešti naujos naudos visuomenei. Tai, kad 
problemos yra visiems rūpimos ir svarbios, 
reiškia, kad jas galima išspręsti tik 
jungtinėmis ir ilgalaikėmis pastangomis
(per 10 metų).

Mokslo tyrimų iniciatyvos, susijusios su 
šia problema yra pagrįstos mokslu, didelio 
masto, tarpdisciplininės ir orientuotos į 
vieną įsivaizduojamą bendrą tikslą. Šiomis 
iniciatyvomis siekiama išspręsti 
pagrindines mokslo ir technologijų 
problemas, kurioms išspręsti būtina 
pasitelkti į pagalbą daugelį disciplinų, 
bendruomenių ir programų ir dažnai 
mokslinių tyrimų požiūrio pasikeitimą .
Mokslo pažanga turėtų suteikti tvirtą ir 
platų pagrindą ateities inovacijoms ir 
ekonominiam panaudojimui, taip pat 
atnešti naujos naudos visuomenei. Tai, kad 
problemos yra visiems rūpimos ir svarbios, 
reiškia, kad jas galima išspręsti tik 
jungtinėmis ir ilgalaikėmis pastangomis
(per 10 metų).

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo II dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labai svarbi „Pirmavimo didelio poveikio 
ir pramonės technologijų srityje“ dalis yra 
pagrindinės didelio poveikio technologijos
(angl. KETs), apimančios mikro- ir 
nanoelektroniką, fotoniką, 
nanotechnologijas, biotechnologijas, 
pažangiąsias medžiagas ir pažangiąsias 
gamybos sistemas. Dauguma novatoriškų 
produktų gaminami naudojant kelias iš šių 
technologijų vienu metu kaip atskiras arba 
bendras dalis. Kadangi kiekviena 
technologija siūlo technologinę inovaciją, 
tai nauda, gauta sujungiant kelias didelio 
poveikio technologijas, taip pat gali 
prisidėti prie technologinių šuolių.
Panaudojant pagrindines didelio poveikio 
technologijas padidės produktų 
konkurencingumas ir įtaka. Todėl daugelis 

Labai svarbi „Pirmavimo didelio poveikio 
ir pramonės technologijų srityje“ dalis yra 
pagrindinės didelio poveikio technologijos
(angl. KETs), apimančios mikro- ir 
nanoelektroniką, fotoniką, 
nanotechnologijas, biotechnologijas, 
pažangiąsias medžiagas, pažangiąsias 
gamybos sistemas ekologines inovacijas.
Dauguma novatoriškų produktų gaminami 
naudojant kelias iš šių technologijų vienu 
metu kaip atskiras arba bendras dalis.
Kadangi kiekviena technologija siūlo 
technologinę inovaciją, tai nauda, gauta 
sujungiant kelias didelio poveikio 
technologijas, taip pat gali prisidėti prie 
technologinių šuolių. Panaudojant 
pagrindines didelio poveikio technologijas 
padidės produktų konkurencingumas ir 
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šių technologijų sąveikų bus 
panaudojamos. Didesnės apimties 
bandomosioms linijoms ir demonstravimo 
projektams bus skiriama tikslinė parama.

įtaka. Todėl daugelis šių technologijų 
sąveikų bus panaudojamos. Didesnės 
apimties bandomosioms linijoms ir 
demonstravimo projektams bus skiriama 
tikslinė parama.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo II dalies 1 punkto devintos pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- tolesnė labiau nuspėjamų ir žmonėms 
svarbių saugos bandymų, rizikos 
vertinimo ir sveikatos srities mokslinių 
tyrimų priemonių plėtra ir taikymas;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo II dalies 1.1 papunkčio 1.1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – išlaikyti ir sustiprinti Europos 
pirmavimą technologijų, susijusių su 
pažangiais įterptaisiais komponentais ir 
sistemomis, srityje. Taip pat su mikro-, 
nano-, biosistemomis, organine 
elektronika, plačios erdvės integracija, 
pagrindinėmis daiktų interneto (angl. IoT) 
technologijomis, įskaitant platformas 
padedančias suteikti pažangiąsias 
paslaugas, sukurti pažangiąsias integruotas 
sistemas, sistemų sistemas ir kompleksinių 
sistemų inžineriją.

Tikslas – išlaikyti ir sustiprinti Europos 
pirmavimą technologijų, susijusių su 
pažangiais įterptaisiais komponentais ir 
sistemomis, srityje. Taip pat su mikro-, 
nano-, biosistemomis, didelio našumo in 
vitro priemonėmis, integruotais žmonių 
lustais, virtualiais organais ir kitomis 
sistemų biologijos skaičiavimo 
prietaikomis, organine elektronika, plačios 
erdvės integracija, pagrindinėmis daiktų 
interneto (angl. IoT) technologijomis, 
įskaitant platformas padedančias suteikti 
pažangiąsias paslaugas, sukurti 
pažangiąsias integruotas sistemas, sistemų 
sistemas ir kompleksinių sistemų 
inžineriją.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.3 papunkčio 1.3.5 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Medžiagos atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos efektyvumui didinti. Naujų 
produktų ir prietaisų, kurie didina 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
efektyvumą, pavyzdžiui, fotovoltinių, 
saulės, šilumos ir vėjo jėgainių, kūrimas.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo II dalies 1.4 papunkčio 1.4.1 papunkčio pirma pastraipa

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.) ir įrankius, 
pavyzdžiui, žmogaus biologija 
grindžiamus eksperimentinius ir 
skaičiavimo metodus, siekiant vartotojams 
užtikrinti saugesnius produktus.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo II dalies 1.4 papunkčio 1.4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra dvejopas: viena vertus, sudaryti 
palankias sąlygas Europos pramonei (pvz., 
chemijos, sveikatos, kalnakasybos, 
energetikos, celiuliozės ir popieriaus, 
tekstilės, krakmolo, maisto perdirbimo) 
kurti naujus produktus ir procesus, 
tenkinant pramonės ir visuomenės 
poreikius, bei konkurencingas ir išplėstas 
biotechnologijų pagrindu alternatyvas, 
kurios pakeistų jau seniai žinomas; kita 
vertus, panaudoti biotechnologijų 
potencialą taršos aptikimui, stebėjimui, 
prevencijai ir pašalinimui. Tai apima 
fermentinių ir metabolinių kelių mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, biologinių procesų 
projektavimą, pažangią fermentaciją, 
pirminį ir tolesnį apdorojimą, supratimo 
apie mikrobų bendrijų dinamiką įgijimą.
Jis taip pat apima prototipų kūrimą, 
siekiant įvertinti sukurtų produktų ir 
procesų technines ir ekonomines 
galimybes.

Tikslas yra dvejopas: viena vertus, sudaryti 
palankias sąlygas Europos pramonei (pvz., 
chemijos, sveikatos, kalnakasybos, 
energetikos, celiuliozės ir popieriaus, 
tekstilės, krakmolo, pasėlių auginimo ir
maisto perdirbimo) kurti naujus produktus 
ir procesus, tenkinant žemės ūkio, 
žuvininkystės, pramonės ir visuomenės 
poreikius, bei konkurencingas ir išplėstas 
biotechnologijų pagrindu alternatyvas, 
kurios pakeistų jau seniai žinomas; be to, 
panaudoti biotechnologijų potencialą taršos 
aptikimui, stebėjimui, prevencijai ir 
pašalinimui. Tai apima fermentinių ir 
metabolinių kelių mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, biologinių procesų 
projektavimą, pažangią fermentaciją, 
pirminį ir tolesnį apdorojimą, supratimo 
apie mikrobų bendrijų dinamiką įgijimą.
Jis taip pat apima prototipų kūrimą, 
siekiant įvertinti sukurtų produktų ir 
procesų technines ir ekonomines 
galimybes.

Pagrindimas

Svarbu biotechnologijas pridėti prie pasėlių auginimo ir prie žemės ūkio ir akvakultūros.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo II dalies 1.4 papunkčio 1.4.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, molekulines priemones), taip 

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas
(pvz., sistemų biologiją, genomiką, meta-
genomiką, proteomiką, fenomiką,



PE487.909v02-00 28/74 AD\913295LT.doc

LT

sąlygojant lyderiavimą ir konkurencinį 
pranašumą daugelyje ekonomikos sektorių.
Apimami tokie aspektai, kaip biologinių 
išteklių vystymo palaikymas 
optimizuotomis savybėmis ir programomis, 
skirtingomis nei įprastos alternatyvos;
palankios sąlygos tirti, suprasti ir tvariai 
naudoti sausumos ir jūrų biologinę įvairovę 
naujomis priemonėmis; biotechnologijomis 
paremtos sveikatos priežiūros sprendimų
(pvz., diagnostika, biologiniai preparatai, 
biologinės medicinos prietaisai) plėtojimo 
parama.

molekulines priemones), taip sąlygojant 
lyderiavimą ir konkurencinį pranašumą 
daugelyje ekonomikos sektorių. Apimami 
tokie aspektai, kaip biologinių išteklių 
vystymo palaikymas optimizuotomis 
savybėmis ir programomis, skirtingomis 
nei įprastos alternatyvos; palankios sąlygos 
tirti, suprasti ir tvariai naudoti sausumos ir 
jūrų biologinę įvairovę naujomis 
priemonėmis; biotechnologijomis paremtos 
sveikatos priežiūros sprendimų (pvz.,
farmacinė diagnostika, biologiniai 
preparatai, biologinės medicinos prietaisai, 
sveikesni augalai ir gyvūnai sveikai 
mitybai) plėtojimo parama.  Pirmenybinė 
parama bus teikiama diagnostikos 
metodams srityse, kuriose atitinkamam 
pacientui jau taikoma tinkama prevencija 
arba gydymas, arba tikėtina, kad jie bus 
sukurti netolimoje ateityje.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.5 papunkčio 1.5.3 papunkčio pirma pastraipa

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 

Didinti konkurencingumą perdirbimo 
pramonės šakose, tokiose kaip chemijos, 
celiuliozės ir popieriaus, statybos, stiklo, 
spalvotųjų metalų ir plieno, iš esmės ir 
prieinamomis kainomis 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 



AD\913295LT.doc 29/74 PE487.909v02-00

LT

sumažinimą. sukeliančių dujų emisijos intensyvumo 
sumažinimą.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo II dalies 1.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5a. Ekologinė inovacija
1.5.1 Konkretus ekologinių inovacijų 
tikslas
Konkretus ekologinių inovacijų tikslas yra 
puoselėti pažangią Europos pramonę ir 
inovacijų bendruomenę, kuri kryptingai 
kurtų naujus produktus, procesus ir 
paslaugas, kurie teiktų naudą 
ekologiškam augimui ir aplinkai ir kurie 
būtų pripažįstami kaip pirmaujantys 
pasaulyje. Tikslas – padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą, sumažinti poveikį 
aplinkai, apsaugoti (vandenį) nuo taršos 
ir (arba) efektyviau, veiksmingiau ir 
atsakingiau naudoti gamtos išteklius.
1.5.2 Pagrindimas ir Sąjungos pridėtinė 
vertė
Pramonės pirmavimas ekologinių 
inovacijų srityje padės pagerinti 
aplinkosaugos veiksmingumą ir 
atsparumą visuose ekonomikos 
sektoriuose, tuo pat metu bus 
ekonomiškai naudingas ir visapusiškai 
palankus verslui ir visuomenei, kaimo ir 
miesto gyventojams. Ekologinių pramonės 
šakų rinka (2020 m.) greitai plečiasi, o šis 
ES verslo sektorius taip pat greitai auga: 
ES ekologinė pramonė daugelyje sričių 
yra pasaulio lyderė. Programa 
„Horizontas 2020“ turi tai skatinti. 
Ekologinės inovacijos turi prasiskverbti į 
visus ekonomikos ir visuomenės sektorius, 
suteikdamos Europai didelio 
konkurencinio pranašumo pagrindą, jai 
ieškant būdų išspręsti tvarumo problemą. 
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Todėl ekologinės inovacijos yra didelio 
poveikio technologijos.
Ekologinė pramonė yra šaka, kurioje 
veikia daugybė mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ). Šių įmonių dirbantieji 
sudaro maždaug pusę visų dirbančiųjų. 
Vadinasi, MVĮ, bendradarbiaudamos su 
stambesnėmis pramonės įmonėmis, turi 
atlikti vis svarbesnį vaidmenį kuriant 
naujas pažangias technologijas bei 
priemones ir jas diegiant.
Svarbūs inovacijų šaltiniai atsiranda 
mezgantis ekologinių naujovių ir kitų 
didelio poveikio technologijų ryšiams, visų 
pirma informacinių bei ryšio technologijų 
(stebėsena ir jutiklių įdiegimas) ir 
nanotechnologijų.
1.5.3 Veiklos apmatai
Ekologinė inovacija yra bet kokio 
pobūdžio inovacija, kurios pasekmė arba 
tikslas – siekti pažangos tvarios plėtros 
srityje mažinant poveikį aplinkai, 
stiprinant atsparumą aplinkai keliamiems 
pavojams arba siekiant veiksmingesnio ir 
atsakingesnio gamtos išteklių naudojimo.
Ekologinių inovacijų veikla visų pirma 
apima tvarias inovacijas šiose srityse:
a) ekologiškos energijos tiekimo
b) energijos vartojimo efektyvumo
c) medžiagų naudojimo efektyvumo
d) ekologiško judumo
e) vandens
f) atliekų

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
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I priedo III dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmingas sveiko gyvenimo būdo 
skatinimas, pagrįstas tvirtais įrodymais, 
užkerta kelią ligoms, pagerina gerovę ir yra 
ekonomiškai naudingas. Sveiko gyvenimo 
būdo skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
priklauso nuo sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimo, veiksmingų profilaktikos 
priemonių, pavyzdžiui, vakcinų, 
veiksmingos sveikatos priežiūros, ligų 
stebėsenos, pasirengimo joms gydyti ir 
efektyvių patikros programų.

Veiksmingas sveiko gyvenimo būdo 
skatinimas, pagrįstas tvirtais įrodymais, 
užkerta kelią ligoms, sumažina socialinę 
atskirtį, pagerina gerovę ir yra 
ekonomiškai naudingas. Sveiko gyvenimo 
būdo skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
priklauso nuo sveikatą molekuliniu 
lygmeniu lemiančių veiksnių suvokimo,
pirminės ir antrinės prevencijos mokslinių 
tyrimų, veiksmingų profilaktikos 
priemonių, pavyzdžiui, elgsenos keitimo 
veiksmų siekiant mažinti rizikos veiksnius 
ir vakcinų, elgsenos keitimo veiksmų 
siekiant mažinti rizikos veiksnius, 
įskaitant nutukimą, veiksmingos sveikatos 
priežiūros, ligų stebėsenos, pasirengimo 
joms gydyti ir efektyvių patikros 
programų.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėkmingas pastangas išvengti, valdyti ir 
gydyti ligas, negalią ar sumažėjusį 
funkcionalumą palaiko jų priežasčių, 
procesų ir poveikio bei geros sveikatos ir 
gerovės pamatinių veiksnių esminis 
suvokimas. Veiksminga informacijos
sklaida ir šios informacijos susiejimas su 
realiais didelių grupių tyrimais taip pat yra 
labai svarbus, nes mokslinių tyrimų 
išvados yra perkeliamos į ligonines, 
dažniausiai klinikinių tyrimų pavidalu.

Sėkmingas pastangas išvengti,
diagnozuoti, valdyti ir gydyti ligas, negalią 
ar sumažėjusį funkcionalumą palaiko jų 
priežasčių, procesų (pvz., molekulių 
sąveikos) ir poveikio bei geros sveikatos ir 
gerovės pamatinių veiksnių esminis 
suvokimas. Veiksmingas duomenų 
rinkimas ir sklaida, standartizuotas 
duomenų tvarkymas ir šių duomenų
susiejimas su realiais didelių grupių 
tyrimais taip pat yra labai svarbus, nes 
mokslinių tyrimų išvados yra laiku
perkeliamos į ligonines, dažniausiai 
klinikinių tyrimų pavidalu ir teikiant 
paramą medicinos moksliniams tyrimams, 
kurie susiję su laikotarpiu po diagnozės 
nustatymo, ir transliaciniams 
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moksliniams tyrimams.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų spragų infekcinių, su 
skurdu susijusių ir apleistų ligų srityje 
problema turėtų būti sprendžiama vykdant 
pacientų poreikiais grindžiamą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų diegimo veiklą. 
Remiant novatoriškas pasaulines 
partnerystes siekiant kurti prevencijos, 
diagnostikos, gydymo ir nuotolinės 
medicinos priemones galima paspartinti 
mokslo pažangą, o Sąjunga galėtų laikytis 
savo pasaulinių įsipareigojimų.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis
paspartinti sprendimų priėmimą ir 
informuotumo didinimą ligų profilaktikos 
ir gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
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pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės, 
ekonominės ir psichinės gerovės trukmę.

Pakeitimas 53

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geresnis sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimas yra reikalingas tam, kad būtų 
aišku, ko reikia veiksmingam sveiko 
gyvenimo būdo skatinimui ir ligų 
profilaktikai, ir būtų galima kurti 
visapusius sveikatos ir gerovės rodiklius 
Europos Sąjungoje. Bus tiriami aplinkos, 
elgesio, įskaitant gyvenimo būdą, 
socioekonominiai ir genetiniai veiksniai 

Geresnis sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimas yra reikalingas tam, kad būtų 
aišku, ko reikia veiksmingam sveiko 
gyvenimo būdo skatinimui ir ligų 
profilaktikai, ir būtų galima kurti 
visapusius sveikatos ir gerovės rodiklius 
Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje.
Bus tiriami su klimato kaita susijusieji,
aplinkos, elgesio, įskaitant gyvenimo būdą, 
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plačiąja prasme. Požiūriai bus formuojami, 
remiantis ilgalaikiais grupių ir jų susiejimo 
su įvairių „-omikų“ mokslinių tyrimų 
duomenimis tyrimais ir kitais metodais.

socioekonominiai (įskaitant profesinius) ir 
genetiniai rizikos veiksniai plačiąja 
prasme, taip pat susijusių visuomenės 
sveikatos intervencijų trumpalaikis ir 
ilgalaikis poveikis. Požiūriai bus 
formuojami, remiantis ilgalaikiais grupių ir 
jų susiejimo su įvairių „-omikų“ mokslinių 
tyrimų duomenimis tyrimais ir kitais 
metodais.

Pakeitimas 54

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
integruotais molekuliniu biologiniu, 
epidemiologiniu ir toksikologiniu aspektais 
ištirti sveikatos ir aplinkos sąryšį, įskaitant
cheminių medžiagų veikimo būdų tyrimus, 
mišrią taršą, kitus stresą sukeliančius 
aplinkos ir klimato veiksnius, integruotus 
toksikologinius bandymus, ir surasti 
alternatyvių priemonių bandymams su 
gyvūnais. Reikia taikyti pažangius 
poveikio vertinimo metodus naudojant 
naujos kartos biologinius žymeklius, 
pagrįstus „omikų“ ir epigenetikos 
principais, žmogaus biologiniu stebėjimu, 
poveikio vertinimais ir modeliuojant 
mišraus, kaupiamojo ir atsirandančio 
poveikio suvokimą bei integruojant 
socialinius, ekonominius ir elgsenos 
veiksnius. Naudojant pažangias 
informacines sistemas bus tobulinamos 
sąsajos su aplinkos apsaugos duomenimis.

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio visą gyvenimą – nuo 
nėštumo ir vaikystės iki senatvės –
suvokimui visų pirma reikės integruotais 
molekuliniu biologiniu, riszikos poveikio 
vertinimo, epidemiologiniu ir 
toksikologiniu aspektais ištirti sveikatos ir 
aplinkos sąryšį r paaiškinti žmogaus ligų 
ir toksiškumo raidą. Tai apima cheminių 
medžiagų veikimo būdų tyrimus, ypatingą 
dėmesį skiriant vartotojams skirtuose ir 
maisto produktuose naudojamoms 
endokrininę sistemą ardančias 
medžiagoms, mišrią taršą, kitus stresą 
sukeliančius aplinkos ir klimato veiksnius
(pvz., oro taršą, vandens ir dirvožemio 
taršą, triukšmą, temperatūrą, šviesinę 
taršą), integruotus toksikologinius 
bandymus, ir surasti alternatyvių priemonių 
bandymams su gyvūnais. Reikia taikyti 
pažangius poveikio vertinimo metodus 
naudojant naujos kartos biologinius 
žymeklius, pagrįstus „omikų“ ir 
epigenetikos principais, žmogaus 
biologiniu stebėjimu, poveikio vertinimais 
ir modeliuojant mišraus, kaupiamojo ir 
atsirandančio poveikio suvokimą bei 
integruojant socialinius, ekonominius ir 
elgsenos veiksnius. Naudojant pažangias 
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informacines sistemas bus tobulinamos 
sąsajos su aplinkos apsaugos duomenimis.
Reikėtų parengti aplinkos sveikatos 
rodiklius, kurie papildytų kitus jau 
rengiamus sveikatos rodiklius.

Pakeitimas 55

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu būdu gali būti įvertintos esamos ir 
numatytos strategijos ir programos bei 
suteiktas strategijos palaikymas. Panašiai 
gali būti kuriamos pažangios elgsenos 
korekcijos intervencijos, prevencinės ir 
švietimo programos, įskaitant susijusias su 
visuomenės medicininėmis žiniomis 
mitybos, vakcinacijos klausimais ir kitomis 
pirminės priežiūros intervencijomis.

Tokiu būdu gali būti įvertintos esamos ir 
numatytos strategijos ir programos bei 
suteiktas strategijos palaikymas. Panašiai 
gali būti kuriamos pažangios elgsenos 
korekcijos intervencijos, prevencinės ir 
švietimo programos, įskaitant susijusias su 
visuomenės medicininėmis žiniomis, visų 
pirma, su mitybos, vakcinacijos klausimais 
ir kitomis pirminės priežiūros 
intervencijomis. Panašiai siekiant 
sumažinti rizikos veiksnius galima įtraukti 
su sveikata susijusius klausimus į visas 
politikos sritis, pavyzdžiui, 
reglamentuojant aplinką ir darbo vietą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikros programų kūrimas priklauso nuo 
rizikos ir ligos pradžios ankstyvųjų 
biologinių žymeklių nustatymo, o jų 
paskirstymas – nuo patikros metodų ir 
programų bandymų ir patvirtinimo. 
Galimybė nustatyti didelės ligos rizikos 
grupei priklausančius asmenis ir 
visuomenės grupes leis kurti veiksmingos 
ir ekonomiškai naudingos ligų 
profilaktikos individualias, suskirstytas ir 

Patikros programų kūrimas priklauso ne tik 
nuo rizikos, bet ir nuo pagrindinių plitimo 
kelių ir ligos pradžios ankstyvųjų 
biologinių žymeklių nustatymo, o jų 
paskirstymas – nuo patikros metodų ir 
programų bandymų ir patvirtinimo. 
Galimybė nustatyti didelės ligos rizikos 
grupei priklausančius asmenis ir 
visuomenės grupes leis kurti veiksmingos 
ir ekonomiškai naudingos ligų 
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kolektyvines strategijas. profilaktikos individualias, suskirstytas ir 
kolektyvines strategijas. Šiuo atveju 
pirmenybė bus teikiama patikros 
programoms srityse, kuriose jau taikoma 
atitinkamam pacientui tinkama prevencija 
arba gydymas, arba tikėtina, kad jie bus 
atrasti.  

Pagrindimas

Patikros programos, neduodančios jokios gydomosios ar prevencinės naudos, nėra geras 
sprendimas. Jos tik sukelia papildomų problemų, pvz., duomenų apsaugos srityje.

Pakeitimas 57

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmonijai gresia naujos atsirandančios 
infekcijos (įskaitant sukeltas klimato 
kaitos), esamų patogenų atsparumas 
vaistams, kitos tiesioginės ir netiesioginės 
klimato kaitos pasekmės. Pagerinti 
stebėsenos metodai, išankstinio įspėjimo 
tinklai, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir pasirengimo kampanijos 
yra reikalingos epidemijų modeliavimui, 
efektyviam atsakui į pandemijas, atsakui į 
dėl klimato kaitos atsirandančių 
neinfekcinių ligų pasekmes, siekiant 
išlaikyti ir sustiprinti gebėjimus kovoti su 
vaistams atspariomis infekcinėmis ligomis.

Žmonijai gresia naujos atsirandančios 
infekcijos (įskaitant sukeltas klimato 
kaitos), esamų patogenų atsparumas 
vaistams, kitos tiesioginės ir netiesioginės 
klimato kaitos pasekmės. Pagerinti 
stebėsenos metodai, įskaitant atsparumo 
medicinoje ir veterinarijoje naudojamiems 
vaistams priežiūrą, išankstinio įspėjimo 
tinklai, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir pasirengimo kampanijos 
yra reikalingos epidemijų modeliavimui, 
efektyviam atsakui į pandemijas, atsakui į 
dėl klimato kaitos atsirandančių 
neinfekcinių ligų pasekmes, siekiant
išlaikyti ir sustiprinti gebėjimus kovoti su 
vaistams atspariomis infekcinėmis ligomis.

Pakeitimas 58

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 

Norint kurti naujas ir geresnes profilaktikos 
priemones, vystyti diagnozavimo ir 
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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.

gydymo būdus, reikia, kad visų amžiaus 
grupių žmonės geriau išmanytų apie 
sveikatą ir ligas. Taikant žmogaus biologija 
pagrįstas priemones ir požiūrį vykdomi 
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. Transliacinių mokslinių 
tyrimų projektai, kuriais siekiama 
laboratorijoje gautus rezultatus greičiau 
ir veiksmingiau perkelti į medicinos 
praktiką, turėtų būti ypač remiami, visų 
pirma tokiose srityse, kuriose daug 
nepatenkintų poreikių, kaip antai 
hematologija / onkologija, retosios ligos ir 
antimikrobinis atsparumas.

Pakeitimas 59

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pamatiniai moksliniai tyrimai apims ir 
paskatins naujų priemonių ir 
biomedicininių duomenų kūrimo metodų 
vystymą ir naudojimą, apims „-omikas“, 
aukštą našumą ir sisteminės medicinos 
metodus. Šioms veikloms bus reikalingas 
glaudus pamatinių ir klinikinių tyrimų 
ryšys kartu su ilgalaikiais grupių tyrimais
(ir atitinkamomis tyrimų sritimis), kaip 
buvo parašyta pirmiau. Glaudūs ryšiai su 
mokslinių tyrimų ir medicinos
infrastruktūromis (duomenų bazėmis, 
biologiniais bankais ir pan.) taip pat bus 
reikalingi, norint standartizuoti, saugoti, 
dalintis ir prieiti prie duomenų, kurie visi 
yra labai svarbūs maksimizuojant duomenų 
naudingumą ir skatinant pažangesnius bei 
veiksmingesnius duomenų rinkinių 

Pamatiniai moksliniai tyrimai apims ir 
paskatins naujų priemonių ir 
biomedicininių duomenų kūrimo metodų 
vystymą ir naudojimą, apims žmogaus 
biologija grindžiamas „-omikas“, aukštą 
našumą ir sisteminės medicinos metodus.
Šioms veikloms bus reikalingas glaudus 
pamatinių ir klinikinių tyrimų ryšys kartu 
su ilgalaikiais grupių tyrimais (ir 
atitinkamomis tyrimų sritimis), kaip buvo 
parašyta pirmiau. Glaudūs ryšiai su 
mokslinių tyrimų ir medicinos 
infrastruktūromis (duomenų bazėmis, 
biologiniais bankais ir pan.) taip pat bus 
reikalingi, norint standartizuoti, saugoti, 
dalintis ir nemokamai prieiti prie
neapdorotų duomenų, kurie visi yra labai 
svarbūs maksimizuojant duomenų 
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analizės ir derinimo būdus. naudingumą ir skatinant pažangesnius bei 
veiksmingesnius duomenų rinkinių 
analizės ir derinimo būdus.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1.5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5. Geresnių profilaktinių vakcinų 
kūrimas

1.5. Geresnių profilaktinių priemonių 
kūrimas

Reikia daugiau veiksmingų profilaktinių 
vakcinų (ar alternatyvių profilaktinių 
intervencijų) ir įrodymais pagrįstų 
vakcinacijos schemų, taikomų įvairioms 
ligoms. Tai priklauso nuo geresnio ligos, 
ligos procesų ir jų sukeliamų epidemijų 
suvokimo bei vykdomų klinikinių ir 
jungtinių tyrimų.

Reikia remti veiksmingesnių profilaktinių 
vakcinų ir įrodymais pagrįstų vakcinacijos 
schemų, taikomų įvairioms ligoms, 
įskaitant su skurdu susijusias ligas, 
pavyzdžiui, ŽIV/AIDS, tuberkuliozę, 
maliariją ir apleistas ligas, kūrimą. 
Atitinkamai galima panaudoti žinias apie 
pagrindinius ligos rizikos faktorius ir 
elgsenos mokslus siekiant parengti 
veiksmingas prevencijos strategijas šiems 
rizikos faktoriams šalinti ir sveikam 
gyvenimo būdui skatinti. Tai suteikia 
didžiules galimybes sumažinti sergamumą 
lėtinėmis ligomis. Tai priklauso nuo 
geresnio ligos, ligos procesų ir jų 
sukeliamų epidemijų suvokimo bei 
klinikinių ir jungtinių tyrimų.

Pagrindimas

Veiksmingų profilaktinių vakcinų su skurdu susijusioms ligoms, įskaitant ŽIV/AIDS, kūrimas 
yra ekonomiškai efektyviausias sprendimas siekiant kovoti su tokiomis ligomis, nes vakcinos 
sveikatos priežiūros sistemoms kainuos pigiau nei ilgalaikis gydymas. Tyrimai šioje srityje 
būtų labai naudingi ne tik ES, bet ir viso pasaulio gyventojams, sergantiems tokiomis ligomis, 
taigi juos reikėtų skatinti.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1.6 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą. 

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą. Šiuo tikslu parama, be 
kita ko, bus teikiama toliau in vitro ir 
vaizdo diagnostikai vystyti. Taip pat bus 
sprendžiamas pacientų radiacinės saugos 
klausimas.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1.8 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.8. Ligos gydymas 1.8. Veiksmingesnis ligų gydymas
Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus; plėtoti grupinę ir tikslinę 
mediciną, kad gydymas būtų 
veiksmingesnis ir ekonomiškesnis, taip pat 
užtikrinti galimybes gauti vaistus ir 
gydymą kiek įmanoma didesniam ligų 
skaičiui; gerinti reprodukcinę sveikatą 
sprendžiant nevaisingumo priežastis ir 
plėtojant vyrams skirtas kontracepcijos 
priemones, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas; gerinti 
paliatyvųjį gydymą; išlaikyti ir didinti savo 
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efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

gebėjimus kovoti su perduodamomis, 
retomis, su skurdu susijusiomis, 
apleistomis, pagrindinėmis ir lėtinėmis 
ligomis ir imtis medicininių intervencijų, 
kurios priklauso nuo veiksmingų 
antimikrobinių vaistų prieinamumo; ir
kurti visapusius metodus visų amžiaus 
grupių bendram sergamumui gydyti ir 
išvengti polifarmacijos. Šie pagerinimai 
palengvins naujų, efektyvesnių, 
veiksmingų ir tvarių ligų gydymo ir 
negalios valdymo būdų vystymą. Be to, 
gydymo sprendimų priėmimą lemiantys 
veiksniai turi būti nustatomi, detaliau 
paaiškinami ir plėtojami vykdant 
mokslinius tyrimus.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.9 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klinikiniai tyrimai yra priemonė pritaikyti 
biomedicinos žinias gydant pacientus, todėl 
bus remiamas tyrimų vykdymas ir jų 
praktikos gerinimas. Pavyzdžiai apima 
geresnių metodologijų vystymą, kad 
klinikiniai tyrimai būtų orientuoti į 
susijusias žmonių grupes, įskaitant tas, 
kurios serga susijusiomis šalutinėmis 
ligomis ir (ar) jau yra gydomos, taip pat 
intervencijų ir sprendimų lyginamojo 
efektyvumo nustatymą bei duomenų bazių 
elektroninių sveikatos įrašų kaip duomenų 
šaltinio klinikiniams tyrimams ir žinių 
perkėlimui naudojimo didinimą. Panašiai 
bus teikiama parama kitų intervencijų rūšių 
perkėlimui, pavyzdžiui, egzistuojančiųjų 
savarankiškai perkėlimui į realią aplinką.

Klinikiniai tyrimai yra priemonė pritaikyti 
biomedicinos žinias gydant pacientus, todėl 
bus remiamas tyrimų vykdymas ir jų 
praktikos gerinimas. Pavyzdžiai apima 
geresnių metodologijų vystymą, kad 
klinikiniai tyrimai būtų orientuoti į 
susijusias žmonių grupes, įskaitant tas, 
kurios serga susijusiomis šalutinėmis 
ligomis ir (ar) jau yra gydomos, taip pat 
intervencijų ir sprendimų lyginamojo 
efektyvumo nustatymą bei duomenų bazių 
elektroninių sveikatos įrašų kaip duomenų 
šaltinio klinikiniams tyrimams ir žinių 
perkėlimui naudojimo didinimą. Panašiai 
bus teikiama parama kitų intervencijų rūšių 
perkėlimui, pavyzdžiui, egzistuojančiųjų 
savarankiškai perkėlimui į realią aplinką.
Ypač daug dėmesio bus skiriama 
klinikiniams bandymams tiriant retas 
ligas ir vaikų ligas, įskaitant ligas dėl 
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priešlaikinio gimimo.

Pagrindimas

Europos lygmens bendradarbiavimas retų ligų ir vaikų ligų srityse ypač svarbus, kadangi 
atskirose valstybėse narėse nepasitaiko daug konkrečios ligos atvejų, todėl valstybės narės 
neturi galimybių tinkamai veikti šioje srityje.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.10 papunkčio pirma pastraipa

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 nemokama
prieiga prie neapdorotų duomenų bus 
remiama, siekiant tokius duomenis 
išnaudoti tinkamai. Reikėtų atkreipti 
dėmesį į duomenų apdorojimą, žinių 
valdymą, modeliavimą ir vizualizaciją.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.11 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia remti mokslo priemonių, metodų ir 
statistikos vystymą, siekiant sveikatos 
technologijų, įskaitant naujų vaistų, 
biologinių preparatų, pažangių gydymo 
būdų ir medicinos prietaisų, saugos, 
veiksmingumo ir kokybės spartaus, tikslaus 
ir prognozuojančio vertinimo. Tai ypač 
svarbu naujiems pasiekimams tam tikrose 
srityse, įskaitant susijusias su vakcinomis, 
ląstelių / audinių ir genų terapija, organų 
transplantacija, specializuota gamyba, 
biobankais, naujais medicinos prietaisais, 

Reikia remti mokslo priemonių, metodų ir 
statistikos vystymą, siekiant sveikatos 
technologijų, įskaitant naujų vaistų, 
biologinių preparatų, pažangių gydymo 
būdų ir medicinos prietaisų, saugos, 
veiksmingumo ir kokybės spartaus, tikslaus 
ir prognozuojančio vertinimo. Tai ypač 
svarbu naujiems pasiekimams tam tikrose 
srityse, įskaitant susijusias su vakcinomis, 
ląstelių / audinių ir genų terapija, organų 
transplantacija, specializuota gamyba, 
biobankais, naujais medicinos prietaisais, 
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diagnostikos / gydymo procedūromis, 
genetiniais tyrimais, sveikatos priežiūros 
elektroninę sistemą ir jos suderinamumą, 
įskaitant privatumo aspektus. Panašiai 
reikia remti pažangias rizikos vertinimo 
metodologijas, bandymų būdus ir 
strategijas, susijusias su aplinka ir 
sveikata. Taip pat reikia remti minėtų 
sričių etikos aspektų vertinimo susijusių 
pagalbinių metodų vystymą.

diagnostikos / gydymo procedūromis, 
genetiniais tyrimais, suderinamumu,
nuotoline medicina ir e. sveikata, įskaitant 
privatumo aspektus. Panašiai reikia remti
modernias pavojų ir rizikos vertinimo 
metodologijas, bandymų būdus ir 
strategijas, susijusias su chemikalų 
poveikio aplinkai ir sveikatai įvertinimu.
Taip pat reikia remti minėtų sričių etikos 
aspektų vertinimo susijusių pagalbinių 
metodų vystymą.

Pagrindimas

ES tyrimais turėtų būti remiamas perėjimas nuo biomedicinos tyrimų ir toksiškumo bandymų, 
pagrįstų bandymais su gyvūnais, prie modernių 21-jo amžiaus toksiškumo bandymų. 
Molekulinės biologijos, biotechnologijos ir kitų sričių pažanga suteikia galimybę iš esmės 
pagerinti metodiką, kurią taiko mosklininkai, vertindami galbūt toksiškų chemikalų keliamą 
riziką. Ši pažanga leidžia greičiau, pigiau ir tikslingiau atlikti toksiškumo tyrimus 
atsižvelgiant į poveikį žmogui.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.12 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint priimti ekonomiškai naudingus, 
vartotojui palankius sprendimus dėl 
senėjančios visuomenės ir žmonių su 
negalia savarankiško gyvenimo bei 
kasdienį gyvenimą palengvinančios 
aplinkos, reikia pažangių, taikomųjų 
tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir 
elgsenos, gerontologijos, skaitmeninių ir 
kitų mokslų inovacijų. Tai susiję su 
įvairiomis situacijomis bei 
technologijomis, sistemomis ir 
paslaugomis, pagerinančiomis žmogaus 
gyvenimo kokybę, įskaitant judumą, 
pažangias individualiai pritaikytas 
pagalbines technologijas, paslaugas ir 
socialinius robotus ir kasdienį gyvenimą 
palengvinančią aplinką. Bus remiamos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bandomosios 

Norint priimti ekonomiškai naudingus, 
vartotojui palankius sprendimus dėl 
senėjančios visuomenės ir žmonių su 
negalia savarankiško gyvenimo bei 
kasdienį gyvenimą palengvinančios 
aplinkos, reikia pažangių, taikomųjų 
tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir 
elgsenos, gerontologijos, skaitmeninių ir 
kitų mokslų inovacijų. Tai susiję su 
įvairiomis situacijomis bei 
technologijomis, sistemomis ir 
paslaugomis, pagerinančiomis žmogaus 
gyvenimo kokybę, įskaitant judumą, 
pažangias individualiai pritaikytas 
pagalbines technologijas, paslaugas ir 
socialinius robotus ir kasdienį gyvenimą 
palengvinančią aplinką nesumažinant 
pacientų ir pagalbą gaunančių asmenų 
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programos sprendimų plačiam 
panaudojimui ir įgyvendinimui įvertinti.

bendravimo galimybių ir kokybės. Bus 
remiamos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bandomosios programos sprendimų 
plačiam panaudojimui ir įgyvendinimui 
įvertinti, pirmenybę teikiant projektams, į 
kuriuos įtraukiami šių sąlygų paveikti 
piliečiai.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.13 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybės žmonėms patiems rūpintis savo 
sveikata ir ją puoselėti visą gyvenimą 
suteikimas leis sutaupyti sveikatos 
priežiūros sistemų lėšų, lėtinių ligų
valdymą perkeliant už institucijų ribų, ir 
pagerinti sveikatos priežiūros rezultatus.
To siekiant, reikia tirti elgesio ir socialinius 
modelius, socialines nuostatas ir siekius, 
susijusius su asmens poreikius 
atitinkančiomis sveikatos priežiūros 
technologijomis, mobiliomis ir (ar) 
nešiojamosiomis priemonėmis, naujomis
diagnostikos ir asmens poreikiams 
pritaikytomis paslaugomis, kurios skatintų 
sveiką gyvenimo būdą, gerovę, asmeninę 
sveikatos priežiūrą, pagerintą piliečių ir 
sveikatos priežiūros profesionalų 
bendravimą, ligos ir negalios valdymui 
pritaikytas programas bei remtų žinių 
infrastruktūras.

Galimybės žmonėms patiems turėti žinių 
apie sveikatą, rūpintis ja ir ją puoselėti visą 
gyvenimą suteikimas leis sutaupyti 
sveikatos priežiūros sistemų lėšų, nes 
gyventojai ilgau išliks sveiki, taip pat dėl 
geresnės prevencijos ir lėtinių ligų
valdymo už institucijų ribų, ir pagerinti 
sveikatos priežiūros rezultatus. To siekiant, 
reikia tirti sveikatos raštingumo, 
visuomenės sveikatos intervencijos,
elgesio ir socialinius modelius, socialines 
nuostatas ir siekius, susijusius su asmens 
poreikius atitinkančiomis sveikatos 
priežiūros technologijomis, mobiliomis ir
(ar) nešiojamosiomis priemonėmis, naujais
diagnostikos būdais, priežiūros 
sprendimais ir reabilitacija bei asmens 
poreikiams pritaikytomis paslaugomis, 
kurios skatintų sveiką gyvenimo būdą, 
gerovę, asmeninę sveikatos priežiūrą,
geresnį piliečių ir sveikatos priežiūros 
profesionalų bendravimą, ligos ir negalios 
valdymui pritaikytas programas bei remtų 
žinių infrastruktūras.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.14 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėtinių ligų valdymo palaikymas už
institucijų ribų taip pat priklauso nuo 
sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
sveikatos ir socialinės ar informacinės 
priežiūros paslaugas teikiančių specialistų.
Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikomosios 
programos bus remiamos, siekiant priimti 
sprendimus, pagrįstus platinama 
informacija, ir suteikti aiškumo plataus 
masto projektams ir naujų sprendinių, 
įskaitant suderinamas nuotolines sveikatos 
priežiūros paslaugas, pritaikymui rinkoje.
Taip pat bus remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos ilgalaikės sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo organizavimui pagerinti.

Lėtinių ligų valdymo palaikymas
institucijose ir už jų ribų taip pat priklauso 
nuo sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
sveikatos ir socialinės ar informacinės 
priežiūros paslaugas teikiančių specialistų.
Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikomosios 
programos bus remiamos, siekiant priimti 
sprendimus, pagrįstus platinama 
informacija, ir suteikti aiškumo plataus 
masto projektams ir naujų sprendinių, 
įskaitant suderinamas nuotolines sveikatos 
priežiūros paslaugas, pritaikymui rinkoje.
Sveikatos paslaugų organizavimo ir 
teikimo tyrimai bus remiami siekiant 
skatinti geresnį sveikatos specialistų 
darbo ir paslaugų organizavimą ir 
koordinavimą, o tai, be kita ko, siekiant 
geresnio ligos gydymo, suteiks galimybę 
bendrosios praktikos gydytojams anksčiau 
siųsti pacientus pas specialistus. Taip pat 
bus remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos ilgalaikės sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo organizavimui pagerinti.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.15 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia remti sveikatos technologijų ir 
sveikatos priežiūros sektoriaus ekonomikos 
vertinimo vystymą, įrodymų rinkimą, 
geriausios praktikos, pažangių 
technologijų ir metodų skleidimą
sveikatos priežiūros sektoriuje, įskaitant 
IRT ir elektroninės sveikatos priežiūros 
sistemos taikomąsias programas. Bus 
remiamos Europos ir trečiųjų šalių viešųjų 
sveikatos priežiūros sistemų reformos 
lyginamosios analizės bei jų vidutinės ir 
ilgalaikės trukmės socialinio ir ekonominio 
poveikio vertinimas. Bus remiamos būsimų 

Reikia remti sveikatos technologijų ir 
sveikatos priežiūros sektoriaus ekonomikos 
vertinimo vystymą. Taip pat reikia remti 
naujų sveikatos paslaugų teikimo būdų 
tyrimą, kurie būtų veiksmingesni ir 
efektyvesni ir kuriais būtų galima remtis 
vykdant nacionalines viešųjų sveikatos 
priežiūros sistemų reformas, taip pat rinkti 
įrodymus ir skleisti geriausią praktiką 
sveikatos priežiūros sektoriuje, įskaitant 
IRT ir elektroninės sveikatos priežiūros 
sistemos taikomąsias programas. Bus 
remiamos Europos ir trečiųjų šalių viešųjų 



AD\913295LT.doc 45/74 PE487.909v02-00

LT

sveikatos priežiūros darbuotojų poreikių ir 
naujiems sveikatos priežiūros modeliams 
reikalingų įgūdžių analizės. Bus remiamas 
sveikatos priežiūros skirtumų raidos, jų 
santykio su kitais ekonominiais ir 
socialiniais skirtumais, šiems skirtumams 
Europoje ir už jos ribų mažinti skirtos 
politikos efektyvumo mokslinis tyrimas.
Galiausiai reikia remti sprendimų dėl 
pacientų saugos ir kokybės užtikrinimo 
sistemų, įskaitant pacientų vaidmens 
užtikrinant priežiūros saugą ir kokybę, 
vertinimą.

sveikatos priežiūros sistemų reformos 
lyginamosios analizės bei jų vidutinės ir 
ilgalaikės trukmės socialinio ir ekonominio 
poveikio, veiksmingumo bei efektyvumo 
viešajai sveikatos priežiūros sistemai
vertinimas. Bus remiamos būsimų 
sveikatos priežiūros darbuotojų poreikių ir 
naujiems sveikatos priežiūros modeliams 
reikalingų įgūdžių analizės. Bus remiamas 
sveikatos priežiūros skirtumų raidos, jų 
santykio su kitais ekonominiais ir 
socialiniais skirtumais, šiems skirtumams 
Europoje ir už jos ribų mažinti skirtos 
politikos efektyvumo mokslinis tyrimas.
Galiausiai reikia remti sprendimų dėl 
pacientų saugos ir kokybės užtikrinimo 
sistemų, įskaitant pacientų vaidmens 
užtikrinant priežiūros saugą ir kokybę, 
vertinimą.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.16 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turėtų būti skiriamas pakankamas 
finansavimas moksliniams tyrimams, 
kurie tiesiogiai susiję su laikotarpiu po 
diagnozės nustatymo, ypač vėžio, širdies ir 
kraujagyslių ir kvėpavimo ligų atvejais, 
taip pat gyvenimo kokybės gerinimui.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2.1 papunkčio pirma pastraipa

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, 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
galimybes integruoti agronominius ir 
aplinkos apsaugos tikslus į tvaresnę
gamybą, pvz., gerinti genetinį augalų 
gebėjimą geriau prisitaikyti prie biotinių 
ir abiotinių stresų; didės žemės ūkio 
produktyvumas ir išteklių efektyvumas,
mažės 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

Žodis „vadinasi“ keičiamas į „pvz.“ siekiant mažiau ribojančio, pozityvesnio ir platesnio 
požiūrio.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2.1 papunkčio 2.1.1 papunkčio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 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 
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 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 
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, 
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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.

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 75

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2.1 papunkčio 2.1.2 papunkčio pavadinimas

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

Pagrindimas

Daugiafunkciškumas kaip visapusiškas žemės ūkio ir jo derinimo su ekosistemos funkcijomis 
metodas; jis turi atitikti BŽŪP ir mokslinių tyrimų programas.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2.1 papunkčio 2.1.2 papunkčio pirma pastraipa

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 

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 
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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.

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. Bus imtasi 
socialinio ekonominio ir lyginamojo 
ūkininkavimo ir miškininkystės sistemų 
vertinimo. Žemės ūkio sistemų aktyvaus 
valdymo permainos, įskaitant technologijų 
panaudojimą ir praktikos pokyčius, 
sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išsiskyrimą. Pavyzdžiui, biotechnologijos 
gali pagerinti galimybes veiksmingai 
naudoti turimus Europos žemės ūkio ir 
miškininkystės išteklius gerinant 
biologinių sistemų suvokimą ir siūlant 
daugelį įvairių priemonių, kurios 
padidintų žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos tvarumą ir produktyvumą. Jos taip 
pat užtikrintų pakankamą maisto tiekimą, 
o tai itin svarbu turint omenyje 
pastaruosius ir būsimus neramumus 
pasaulinėse rinkose. Pasitelkus įvairių 
žemės ūkio technologijų teikiamą naudą 
turėtų būti siekiama realios naudos 
žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 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 

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
apsirūpinimo jais saugumo, Europos 
žemės ūkio ir maisto pramonės 
konkurencingumo, maisto gamybos ir 
tiekimo tvarumo klausimai,
tarpdisciplininiu požiūriu aktualūs 
įvairiems veikėjams, ypač ūkininkams ir 
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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 
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

žemės ūkio bei maisto sektoriaus MVĮ, 
technologijų vystytojams, 
aplinkosaugininkams, apimantys visą 
mitybos tiekimo grandinę ir susijusias 
paslaugas, nesvarbu, ar tradicines tvariai 
intensyviąsias, 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, didinant prieigą prie maistingų 
produktų ir diegiant inovacijas žemės ūkio
maisto pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto gamybos, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2.2.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mitybos poreikiai ir maisto poveikis 
fiziologinėms funkcijoms, fizinės ir 
psichinės savijautos klausimai bus 
sprendžiami, taip pat ryšiai tarp mitybos, 
senėjimo, lėtinių ligų ir sveikatos sutrikimų 
bei mitybos modelių. Bus nustatyti mitybos 
sprendimai ir inovacijos, gerinančios 
sveikatą ir gerovę. Bus įvertinta, stebima, 
valdoma cheminė ir mikrobinė maisto ir 
pašarų tarša ir jos rizika, ir sekama nuo 
maisto ir geriamojo vandens gamybos, 
laikymo, tiekimo grandinių iki apdorojimo, 
pakavimo, platinimo, maitinimo ir 
paruošimo namuose. Dėl maisto saugos 
inovacijų, pagerintų pranešimo apie riziką 
priemonių ir padidintų maisto saugos 
standartų vartotojai Europoje bus labiau 
apsaugoti. Pasauliniu mastu padidinti 
maisto saugos standartai taip pat padės 

Mitybos poreikiai ir maisto poveikis 
fiziologinėms funkcijoms, fizinės ir 
psichinės savijautos klausimai bus 
sprendžiami, taip pat ryšiai tarp mitybos, 
senėjimo, lėtinių ligų ir sveikatos sutrikimų 
bei mitybos modelių. Kokybė ir sveika 
mityba gerinamos atliekant nustatant ir 
tiriant sveikus junginius augaluose (pvz., 
antrinius metabolitus) ir auginamų 
augalų sveikatos būklę. Bus remiami 
veiksmai, suteikiantys reikiamų žinių, kad
būtų galima lengviau pakeisti daug 
riebalų, cukraus ar druskos turinčių 
maisto produktų sudėtį, siekiant skatinti 
sveiką mitybą. Bus nustatyti mitybos 
sprendimai ir inovacijos, gerinančios 
sveikatą ir gerovę. Taip pat bus rengiami 
mitybos planai, pritaikyti individualiems 
sveikatos ir mitybos poreikiams. Siekiant 
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stiprinti Europos maisto pramonės 
konkurencingumą.

suprasti mitybos įtaką vaikų vystymuisi ir 
jų sveikatai, bus tiriama mityba 
prenataliniu ir postnataliniu laikotarpiu, 
taip pat mityba ankstyvoje vaikystėje. Bus
įvertinta, stebima, valdoma cheminė ir 
mikrobinė maisto ir pašarų tarša ir jos 
rizika, ir sekama nuo maisto ir geriamojo 
vandens gamybos, laikymo, tiekimo 
grandinių iki apdorojimo, pakavimo, 
platinimo, maitinimo ir paruošimo 
namuose. Dėl maisto saugos inovacijų, 
pagerintų pranešimo apie riziką priemonių 
ir padidintų maisto saugos standartų 
vartotojai Europoje bus labiau apsaugoti.
Pasauliniu mastu padidinti maisto saugos ir 
mitybos standartai taip pat padės stiprinti 
Europos maisto pramonės 
konkurencingumą.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2.2 papunkčio 2.2.3 papunkčio pirma pastraipa

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 

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, 
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grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2.3 papunkčio 2.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akvakultūra turi didelį potencialą 
sveikiems, saugiems ir konkurencingiems 
produktams, pritaikytiems pagal vartotojų 
poreikius ir pageidavimus, kurti bei 
aplinkos apsaugos paslaugoms (biologinis 
atsinaujinimas, sausumo ir vandenų 
valdymas ir pan.) teikti ir energijai gaminti, 
tačiau ji turi būti visiškai panaudota 
Europoje. Žinios ir technologijos bus 
stiprinamos visais aspektais nustatytų rūšių 
jaukinimui ir naujų rūšių įvairinimui, 
atsižvelgiant į akvakultūros ir vandens 
ekosistemų sąsajas, klimato kaitos poveikį 
ir kaip sektorius gali prie jų prisitaikyti. 
Inovacijos taip pat bus skatinamos kuriant 
tvarias gamybos sistemas nuo jūrų 
nutolusiose teritorijose, pakrantės zonoje ir 
atviroje jūroje. Dėmesys bus atkreiptas ir į 
sektoriaus socialinių bei ekonominių 
aspektų suvokimą siekiant paremti 
sąnaudas ir energiją tausojančią gamybą, 
atitinkančią rinkos ir vartotojų poreikius, 
tuo pačiu užtikrinant konkurencingumą ir 
investuotojams bei gamintojams 
patrauklias perspektyvas.

Akvakultūra turi didelį potencialą 
sveikiems, saugiems ir konkurencingiems 
produktams, pritaikytiems pagal vartotojų 
poreikius ir pageidavimus, kurti bei 
aplinkos apsaugos paslaugoms (biologinis 
atsinaujinimas, sausumo ir vandenų 
valdymas ir pan.) teikti ir energijai gaminti, 
tačiau ji turi būti visiškai panaudota 
Europoje. Žinios ir technologijos bus 
stiprinamos visais aspektais nustatytų rūšių 
jaukinimui ir naujų rūšių įvairinimui, 
atsižvelgiant į akvakultūros ir vandens 
ekosistemų sąsajas, klimato kaitos poveikį 
ir kaip sektorius geriausiai gali prie jų 
prisitaikyti. Inovacijos taip pat bus 
skatinamos kuriant tvarias gamybos 
sistemas nuo jūrų nutolusiose teritorijose, 
pakrantės zonoje ir atviroje jūroje. 
Dėmesys bus atkreiptas ir į sektoriaus 
socialinių bei ekonominių aspektų 
suvokimą siekiant paremti sąnaudas ir 
energiją tausojančią gamybą, atitinkančią 
rinkos ir vartotojų poreikius, tuo pačiu 
užtikrinant konkurencingumą ir 
investuotojams bei gamintojams 
patrauklias perspektyvas.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2.3 papunkčio 2.3.3 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dar neištirta yra daugiau kaip 90 % 
jūrų bioįvairovės, kur yra nemažos 
galimybės atrasti naujų rūšių ir pritaikyti 
jūrų biotechnologijas, taip prognozuojama 
padidinti šio sektoriaus augimą 10 %. 
Parama bus teikiama tolesniems tyrimams 
ir jūrų bioįvairovės ir vandens biomasės 
siūlomo didelio potencialo išnaudojimui 
siekiant į rinkas atvesti naujus pažangius 
procesus, produktus, paslaugas ir pritaikyti 
tokiuose sektoriuose kaip chemijos ir 
medžiagų pramonė, farmacija, 
žuvininkystė ir akvakultūra, energijos 
tiekimas ir kosmetika.

Vis dar neištirta yra daugiau kaip 90 % 
jūrų bioįvairovės, kur yra nemažos 
galimybės atrasti naujų rūšių ir pritaikyti 
jūrų biotechnologijas, taip prognozuojama 
padidinti šio sektoriaus augimą 10 %. 
Parama bus teikiama tolesniems tyrimams 
ir jūrų bioįvairovės ir vandens biomasės 
siūlomo didelio potencialo išnaudojimui 
siekiant į rinkas atvesti naujus pažangius 
procesus, produktus, paslaugas ir pritaikyti 
tokiuose sektoriuose kaip chemijos ir 
medžiagų pramonė, farmacija, 
žuvininkystė ir akvakultūra, energijos 
tiekimas ir kosmetikos priemonių 
pramonė.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2.4 papunkčio 2.4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veikla bus remiama, siekiant skatinti 
naudoti tvarius biologinius produktus, 
tarpinius junginius ir bioenergiją ar 
biokurą, daugiausiai dėmesio kreipiant į 
perėjimo palaipsniui metodą, prioritetą 
teikiant aukštos pridėtinės vertės 
produktams. Bus kuriamos technologijos ir 
strategijos žaliavų tiekimui užtikrinti.
Biomasės rūšių, skirtų naudoti biokuro 
gamybos įmonėse, įskaitant miškininkystės 
produktus, biologines atliekas ir pramonės 
šalutinius produktus, asortimento plėtimas 
padės išvengti konfliktų dėl maisto ir
(arba) kuro ir remti Sąjungos kaimo ir 
pakrančių teritorijų ekonominę plėtrą.

Veikla bus remiama, siekiant skatinti 
naudoti tvarius biologinius produktus, 
tarpinius junginius ir bioenergiją ar 
biokurą, daugiausiai dėmesio kreipiant į 
perėjimo palaipsniui metodą, prioritetą 
teikiant aukštos pridėtinės vertės 
produktams. Bus kuriamos technologijos ir 
strategijos žaliavų tiekimui užtikrinti.
Biomasės, skirtos naudoti antrosios ir 
trečiosios kartos biokuro gamybos 
įmonėse, įskaitant žemės ūkio, 
sodininkystės, miškininkystės produktus, 
biologines atliekas ir pramonės šalutinius 
produktus, prieinamumo, asortimento ir 
ypatybių plėtimas padės išvengti konfliktų 
dėl maisto ir (arba) kuro ir remti Sąjungos 
kaimo ir pakrančių teritorijų ekonominę 
plėtrą.
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik 
neišmetama angluies dvideginio, labai 
efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų,
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą.

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik 
neišmetama angluies dvideginio, labai 
efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energija 
suteikia vieną iš ekonomiškai 
naudingiausių būdų mažinti energijos 
poreikį, taip sustiprinant energijos tiekimo 
saugumą, mažinant poveikį aplinkai ir 
klimatui ir skatinant konkurencingumą, 
kartu užtikrinant ekonomikos augimą.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3.1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.2. Efektyvių ir atsinaujinančių šildymo 
ir vėsinimo sistemų potencialo 
išnaudojimas

3.1.2. Efektyvių ir atsinaujinančių šildymo 
ir vėsinimo sistemų potencialo 
išnaudojimas

Didžioji dalis energijos Sąjungoje yra 
suvartojama šildymo arba vėsinimo 
tikslais, todėl ekonomiškai naudingų ir 
efektyvių technologijų, sistemos 
integracijos metodikų, pavyzdžiui, tinklo 
sujungimo su standartinėmis kalbomis ir 
paslaugomis toje srityje, turėtų didelį 

Didžioji dalis energijos Sąjungoje yra 
suvartojama šildymo arba vėsinimo 
tikslais, todėl ekonomiškai naudingų ir 
efektyvių technologijų, sistemos 
integracijos metodikų, pavyzdžiui, tinklo 
sujungimo su standartinėmis kalbomis ir 
paslaugomis toje srityje, turėtų didelį 
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poveikį mažinant energijos paklausą. Tam 
reikia pramoninių ir gyventojams skirtų 
taikomųjų programų naujų sistemų ir 
komponentų tyrimo ir pristatymo, 
pavyzdžiui, karšto vandens, patalpų 
šildymo ir vėsinimo decentralizuoto ir 
rajoninio tiekimo atveju. Tai turėtų apimti 
skirtingas technologijas: saulės šilumos, 
geoterminę, biomasės, šilumos siurblius, 
kombinuoą šildymo ir elektros energijos 
gamybą ir pan., ir atitikti anglies 
dvideginio beveik neišmetančių pastatų ir 
rajonų reikalavimus. Reikia naujų 
išradimų, ypač šilumos kaupimui iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, ir skatinti 
centralizuotai ir decentralizuotai taikomų 
hibridinių šildymo ir vėsinimo sistemų 
efektyvių derinių vystymą ir diegimą. 

poveikį mažinant energijos paklausą. Tam 
reikia pramoninių, viešojo sektoriaus ir 
gyventojams skirtų taikomųjų programų 
naujų sistemų ir komponentų tyrimo ir 
pristatymo, pavyzdžiui, karšto vandens, 
patalpų šildymo ir vėsinimo 
decentralizuoto ir rajoninio tiekimo atveju. 
Tai turėtų apimti skirtingas technologijas: 
saulės šilumos, fotovoltinę, geoterminę, 
biomasės, šilumos siurblius, kombinuoą 
šildymo ir elektros energijos gamybą ir 
pan., ir atitikti anglies dvideginio beveik 
neišmetančių pastatų ir rajonų 
reikalavimus. Reikia naujų išradimų, ypač 
šilumos ir elektros kaupimui iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, ir skatinti 
centralizuotai ir decentralizuotai taikomų 
hibridinių šildymo ir vėsinimo sistemų 
efektyvių derinių vystymą ir diegimą. 
Reikalingi tolesni tyrimai siekiant didinti 
saulės šilumos ir fotovoltinių sistemų 
efektyvumą.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3.1 papunkčio 3.1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miestų teritorijos yra didžiausi energijos 
vartotojai Sąjungoje ir išmeta atitinkamai 
daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, taip sukurdamos didžiulį kiekį oro 
teršalų. Tuo pat metu miestų teritorijas 
veikia prastėjanti oro kokybė, klimato 
kaita, todėl jos turi kurti savo strategijas 
klimato kaitos poveikiui sušvelninti ir prie 
jo prisitaikyti. Rasti pažangius energijos 
sprendimus (energijos efektyvumas, 
elektros, šildymo ir vėsinimo tiekimo 
sistemos), suderintus su transporto, atliekų 
ir vandens vartojimu bei IRT sprendimais, 
skirtais miesto aplinkai, yra labai svarbu, 
pereinant prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
visuomenės. Reikėtų numatyti tikslines 

Miestų teritorijos yra didžiausi energijos 
vartotojai Sąjungoje ir išmeta atitinkamai 
daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, taip sukurdamos didžiulį kiekį oro 
teršalų. Todėl reikia skatinti kompleksines 
sistemines miestų plėtros strategijas, pagal 
kurias būtų atsižvelgiama į: energijos 
vartojimo efektyvumą, prieinamumą, 
žaliąsias erdves, aplinkos prisitaikymą ir 
socialinę integraciją. Tuo pat metu miestų 
teritorijas veikia prastėjanti oro kokybė, 
klimato kaita, todėl jos turi kurti savo 
strategijas klimato kaitos poveikiui 
sušvelninti ir prie jo prisitaikyti. Rasti 
pažangius energijos sprendimus (energijos 
efektyvumas, elektros, šildymo ir vėsinimo 
tiekimo sistemos), suderintus su transporto, 
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iniciatyvas, remiančias energijos, 
transporto ir IRT sektorių pramoninių 
vertės grandinių siejimą, kuris būtų 
naudojamas pažangioms miestų 
prietaikoms. Taip pat reikia vystyti ir visa 
apimtimi pagal miestų ir gyvenviečių 
poreikius ir lėšas išbandyti naujus 
technologinius, organizacinius, planavimo 
ir verslo modelius. Moksliniai tyrimai taip 
pat yra reikalingi su šiuo perėjimu 
susijusiems socialiniams, ekonominiams ir 
kultūriniams klausimams suprasti.

atliekų ir vandens vartojimu bei IRT 
sprendimais, skirtais miesto aplinkai, yra 
labai svarbu, pereinant prie mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
visuomenės. Reikėtų numatyti tikslines 
iniciatyvas, remiančias energijos, 
transporto ir IRT sektorių pramoninių 
vertės grandinių siejimą, kuris būtų 
naudojamas pažangioms miestų 
prietaikoms. Taip pat reikia vystyti ir visa 
apimtimi pagal miestų ir gyvenviečių 
poreikius ir lėšas išbandyti naujus 
technologinius, organizacinius, planavimo 
ir verslo modelius. Moksliniai tyrimai taip 
pat yra reikalingi su šiuo perėjimu 
susijusiems socialiniams, ekonominiams ir 
kultūriniams klausimams suprasti.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Ypač dėl šių 
veiklų:

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, kad būtų galima gaminti elektrą 
už prieinamą ir konkurencingą kainą,
padidintų našumą ir tvarumą, kad būtų 
pagreitintas mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimo diegimas, taip pat svarbu vystyti 
ekonomiškai naudingus energijos 
kaupimo metodus. Ypač dėl šių veiklų:

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3.2 papunkčio 3.2.2 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant plėtoti fotoelektrą reikės atlikti
ilgalaikius pažangių koncepcijų ir sistemų 
mokslinius tyrimus, plataus masto masinės 
gamybos bandymus ir demonstracijas.

Siekiant plėtoti fotoelektrą reikės atlikti 
pažangių koncepcijų ir sistemų mokslinius 
tyrimus, plataus masto masinės gamybos 
bandymus ir demonstracijas.

Pagrindimas

Jei minėtąjį tikslą numatoma pasiekti iki 2020 m., negali būti kalbama apie ilgalaikius 
tyrimus.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3.2 papunkčio 3.2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant plėtoti koncentruotą saulės 
energiją, reikės plėtoti būdus, kaip 
padidinti efektyvumą mažinant sąnaudas ir 
aplinkos poveikį, didinant pademonstruotų 
technologijų pramoninį našumą, pastatant 
pirmąją panašaus tipo gamyklą. 
Sprendimai dėl efektyvaus saulės elektros 
gamybos derinimo su vandens gėlinimu 
bus tikrinami.

Siekiant plėtoti koncentruotą saulės 
energiją, reikės plėtoti būdus, kaip 
padidinti efektyvumą mažinant sąnaudas ir 
aplinkos poveikį, didinant pademonstruotų 
technologijų pramoninį našumą, pastatant 
pirmąją panašaus tipo gamyklą. 
Sprendimai dėl efektyvaus saulės elektros 
gamybos derinimo su vandens gėlinimu 
bus tikrinami. Taip pat bus tikrinami 
sprendimai dėl efektyvaus saulės 
energijos kaupimo.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dabartinis CO2 koncentracijos lygis 
atmosferoje yra beveik 40 proc. didesnis 
negu buvo iki pramonės revoliucijos ir 
pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 2 
milijonus metų. Kitos nei CO2 dujos taip 
pat turi įtakos klimato kaitai, ir jų vaidmuo 
vis didėja. Jeigu nebus imtasi ryžtingų 

Dabartinis CO2 koncentracijos lygis 
atmosferoje yra beveik 40 proc. didesnis 
negu buvo iki pramonės revoliucijos ir 
pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 2 
milijonus metų. Kitos nei CO2 dujos ir 
dalelės taip pat turi įtakos klimato kaitai, ir 
jų vaidmuo vis didėja. Jeigu nebus imtasi 
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veiksmų, klimato kaita pasauliui gali 
kainuoti mažiausiai 5 proc. BVP 
kiekvienais metais; o pagal tam tikrus 
scenarijus – iki 20 proc. Jeigu bus imtasi 
ankstyvų ir efektyvių veiksmų, grynosios 
sąnaudos gali būti sumažintos iki maždaug 
1 proc. BVP per metus. Norint laikytis 2 
Celsijaus laipsnių apribojimo ir išvengti 
blogiausio klimato kaitos poveikio, 
išsivysčiusioms šalims reikės sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį 80–95 proc. palyginti su 1990 
m. lygiu.

ryžtingų veiksmų, klimato kaita pasauliui 
gali kainuoti mažiausiai 5 proc. BVP 
kiekvienais metais; o pagal tam tikrus 
scenarijus – iki 20 proc. Jeigu bus imtasi 
ankstyvų ir efektyvių veiksmų, grynosios 
sąnaudos gali būti sumažintos iki maždaug 
1 proc. BVP per metus. Norint laikytis 2 
Celsijaus laipsnių apribojimo ir išvengti 
blogiausio klimato kaitos poveikio, 
išsivysčiusioms šalims reikės sumažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį 80–95 proc. palyginti su 1990 
m. lygiu. Programa „Horizontas 2020“ 
galėtų padėti Sąjungai viršyti nustatytą 
20 proc. tikslą.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl šios veiklos tikslas yra vystyti ir 
įvertinti pažangias, ekonomiškai naudingas 
ir tvarias prisitaikymo ir prevencijos 
priemones, nukreiptas į CO2 ir kitas nei 
CO2 dujas, bei akcentuojančias 
technologinius ir ne technologinius 
ekologiškus sprendimus, kuriant pagrindą 
informuotai, išankstinei ir efektyviai 
veiklai bei reikalingų kompetencijų tinklui.

Todėl šios veiklos tikslas yra vystyti ir 
įvertinti pažangias, ekonomiškai naudingas 
ir tvarias prisitaikymo ir prevencijos 
priemones, nukreiptas į CO2 ir kitas nei 
CO2 dujas ir daleles, bei akcentuojančias 
technologinius ir ne technologinius 
ekologiškus sprendimus, kuriant pagrindą 
informuotai, išankstinei ir efektyviai 
veiklai bei reikalingų kompetencijų tinklui.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5.1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klimato kaitos priežasčių ir raidos geresnis 
suvokimas ir tikslesnės klimato projekcijos 
yra labai svarbios visuomenei, norint 
apsaugoti gyvybes, vertybes, 
infrastruktūras ir užtikrinti efektyvų 
sprendimų priėmimą. Labai svarbu yra 

Klimato kaitos priežasčių ir raidos geresnis 
suvokimas ir tikslesnės klimato projekcijos 
yra labai svarbios visuomenei, norint 
apsaugoti gyvybes, vertybes, 
infrastruktūras ir užtikrinti efektyvų 
sprendimų priėmimą. Labai svarbu yra 
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toliau gilinti mokslines žinias apie 
pagrindinius klimato veiksnius, procesus, 
mechanizmus ir grįžtamąjį ryšį, susijusį su 
vandenynų, sausumos ekosistemų ir 
atmosferos funkcionavimu. Patobulintos 
klimato prognozės atitinkamais laiko ir 
vietos mastais bus remiami per tikslesnių 
veiksmų planų ir modelių vystymą, 
įskaitant visiškai susietus Žemės sistemos 
modelius. 

toliau gilinti mokslines žinias apie 
pagrindinius klimato veiksnius, procesus, 
mechanizmus ir grįžtamąjį ryšį, susijusį su 
vandenynų, sausumos ekosistemų ir 
atmosferos funkcionavimu. Patobulintos 
klimato prognozės atitinkamais laiko ir 
vietos mastais bus remiami per tikslesnių 
veiksmų planų ir modelių vystymą, 
įskaitant visiškai susietus Žemės sistemos 
modelius. Rengiant klimato prognozes 
turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į 
egzistuojantį netikrumą regioninio 
modeliavimo srityje, klimato ir ozono 
tarpusavio sąveiką, klimato kaitos ir 
ekstremalių įvykių ryšį bei su staigiais 
pokyčiais susijusią riziką. Siekiant gauti 
patikimesnius klimato scenarijus ir 
prognozes mažesniais vietos mastais, 
reikėtų dėti daugiau pastangų, kad būtų 
sukurta Europos lygmens 
superskaičiavimo įranga tyrimams 
klimato kaitos srityje atlikti.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Su klimatu susiję veiksmai, išteklių 
našumas ir žaliavos

5. Su klimatu ir vandeniu susiję veiksmai, 
išteklių našumas ir tausus žaliavų 
naudojimas

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5.1 papunkčio 5.1.2 papunkčio pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dar nėra galutinai žinoma apie visuomenės 
ir ūkio galimybes prisitaikyti prie klimato 
kaitos. Efektyvioms, teisingoms ir socialiai 
priimtinoms priemonėms dėl klimatui 

Dar nėra galutinai žinoma apie visuomenės 
ir ūkio galimybes prisitaikyti prie klimato 
kaitos. Efektyvioms, teisingoms ir socialiai 
priimtinoms priemonėms dėl klimatui 
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atsparios aplinkos ir visuomenės nustatyti 
reikia esamo ir būsimo poveikio, 
pažeidžiamumo, žmonių pažeidžiamumo, 
rizikos, sąnaudų ir galimybių, susijusių su 
klimato kaita ir nepastovumu, integruotos 
analizės, atsižvelgiant į ypatingus 
reiškinius ir susijusius klimato kaitos 
pavojus ir atsparumą jiems. Ši analizė taip 
pat bus vystoma dėl nepalankaus klimato 
kaitos poveikio biologinei įvairovei, 
ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms, 
infrastruktūroms, ūkio ir gamtos 
ištekliams. Ypatingas dėmesys bus 
teikiamas labiausiai vertinamoms gamtos 
ekosistemoms ir sukurtoms aplinkoms, taip 
pat pagrindiniams visuomeniniams,
ekonominiams ir kultūriniams sektoriams 
visoje Europoje. Šiais veiksmais bus 
tiriamas klimato kaitos poveikis, jos ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracijos lygio atmosferoje keliama 
rizika žmonių sveikatai. Moksliniais 
tyrimais bus vertinamas pažangaus, 
teisingai paskirstyto ir ekonomiškai 
naudingo prisitaikymo reagavimas į 
klimato kaitą, įskaitant gamtos išteklių ir 
ekosistemų apsaugą ir prisitaikymą, ir 
susijęs poveikis, siekiant informuoti ir 
paremti jų vystymą ir įgyvendinimą visais 
lygmenimis, įvairiu mastu. Taip pat tai 
apims geoinžinerijos galimybių potencialų 
poveikį, sąnaudas ir riziką. Sudėtingi 
tarpusavio ryšiai, konfliktai ir prisitaikymo 
ir rizikos prevencijos politikos sinergija su 
kita klimato ir sektoriaus politika bus 
nagrinėjami, įskaitant poveikį pažeidžiamų 
grupių užimtumui ir gyvenimo sąlygoms.

atsparios aplinkos ir visuomenės nustatyti 
reikia esamo ir būsimo poveikio, 
pažeidžiamumo, žmonių pažeidžiamumo, 
rizikos, sąnaudų ir galimybių, susijusių su 
klimato kaita ir nepastovumu, integruotos 
analizės, atsižvelgiant į ypatingus 
reiškinius ir susijusius klimato kaitos 
pavojus ir atsparumą jiems. Ši analizė taip 
pat bus vystoma dėl nepalankaus klimato 
kaitos poveikio biologinei įvairovei, 
ekosistemoms (taip pat jų dinamikai ir
pajėgumams) ir ekosistemų paslaugoms, 
infrastruktūroms, ūkio ir gamtos 
ištekliams. Taip pat bus tiriami su klimato 
kaita susiję vandentvarkos klausimai. 
Ypatingas dėmesys bus teikiamas 
labiausiai vertinamoms gamtos 
ekosistemoms, archeologinėms vietovėms,
sukurtoms aplinkoms ir miesto 
kraštovaizdžiams bei paveldui, taip pat
kultūriniams ištekliams, pagrindiniams 
visuomeniniams ir ekonominiams 
sektoriams visoje Europoje. Šiais 
veiksmais bus tiriamas klimato kaitos 
poveikis vandens ištekliams, žemės ūkiui 
ir miškininkystei, taip pat didėjanti jos ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracijos lygio atmosferoje keliama 
rizika žmonių sveikatai ir kiti socio-
ekonominiai aspektai. Moksliniais 
tyrimais bus vertinamas pažangaus, 
teisingai paskirstyto ir ekonomiškai 
naudingo prisitaikymo reagavimas į 
klimato kaitą, įskaitant gamtos išteklių ir 
ekosistemų apsaugą ir prisitaikymą, ir 
susijęs poveikis, siekiant informuoti ir 
paremti jų vystymą ir įgyvendinimą visais 
lygmenimis, įvairiu mastu. Taip pat tai 
apims geoinžinerijos galimybių potencialų 
poveikį, sąnaudas ir riziką. Sudėtingi 
tarpusavio ryšiai, konfliktai ir prisitaikymo 
ir rizikos prevencijos politikos sinergija su 
kita klimato ir sektoriaus politika bus 
nagrinėjami, įskaitant poveikį pažeidžiamų 
grupių užimtumui ir gyvenimo sąlygoms.

Pakeitimas 94
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5.1 papunkčio 5.1.2 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europoje skubiai reikalingos integruotų 
vandens sistemų inovacijos. Europoje 
sensta vandens infrastruktūra (tiek 
nuotekų, tiek geriamojo vandens tiekimo), 
didėja vandens stygius, potvynių 
miestuose grėsmė, vandens tarša, auga ir 
darosi ypatingesni žemės ūkio, pramonės 
šakų ir miestų gyventojų vandens 
poreikiai. Europa, norėdama išspręsti 
visuomenės iššūkius ( visiems užtikrinti 
prieinamą geros kokybės vandenį, tiekti 
tinkamą kokybišką vandenį tinkama 
kaina žemės ūkiui (pramonei) ir sumažinti 
taršą) privalo investuoti į inovacinius 
vandens sistemos keitimus.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenė savo veiksmais rizikuoja 
sukeldama aplinkos pokyčius, kurie yra 
negrįžtami ir keičiantys ekosistemų pobūdį. 
Labai svarbu numatyti tokią riziką 
vertinant, stebint ir prognozuojant žmogaus 
veiklos poveikį aplinkai ir aplinkos 
pokyčių poveikį žmogaus gerovei. Jūros 
(nuo pakrančių zonų iki giliųjų vandenų), 
gėlo vandens, sausumos ir miestų 
ekosistemų, įskaitant nuo požeminių 
vandenų priklausomas ekosistemas, 
moksliniai tyrimai pagerins mūsų 
suvokimą apie sudėtingas sąsajas tarp 
gamtos išteklių ir socialinių, ekonominių ir 
ekologinių sistemų, įskaitant persvėrimo 
tašką, bei žmogaus ir biologinių sistemų 
atsparumą ar trapumą. Jais bus tiriama, 
kaip ekosistemos veikia ir reaguoja į 
antropogeninį poveikį, kaip jas galima 
atkurti ir kokį poveikį tai turės ūkiui ir 

Visuomenė savo veiksmais rizikuoja 
sukeldama aplinkos pokyčius, kurie yra 
negrįžtami ir keičiantys ekosistemų pobūdį. 
Labai svarbu numatyti tokią riziką 
vertinant, stebint ir prognozuojant žmogaus 
veiklos poveikį aplinkai ir aplinkos 
pokyčių poveikį žmogaus gerovei. Jūros 
(nuo pakrančių zonų iki giliųjų vandenų), 
gėlo vandens, sausumos ir miestų 
ekosistemų, įskaitant nuo požeminių 
vandenų priklausomas ekosistemas, 
moksliniai tyrimai pagerins mūsų 
suvokimą apie sudėtingas sąsajas tarp 
gamtos išteklių ir socialinių, ekonominių ir 
ekologinių sistemų, įskaitant persvėrimo 
tašką, bei žmogaus ir biologinių sistemų
atsparumą ar trapumą. Jais bus tiriama, 
kaip ekosistemos veikia ir reaguoja į 
antropogeninį poveikį, kaip jas galima 
atkurti ir kokį poveikį tai turės ūkiui ir 
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žmogaus gerovei. Taip pat bus tiriami 
išteklių problemų sprendimai. Jais bus 
remiama politika ir praktika, užtikrinanti, 
kad socialinė ir ekonominė veikla būtų 
vykdoma neviršijant ekosistemų ir 
bioįvairovės tvarumo ir pritaikomumo ribų.

žmogaus gerovei. Taip pat bus tiriami 
išteklių problemų sprendimai. Siekiant 
išspręsti su vandeniu susijusius 
uždavinius reikalingi moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, visų pirma kuriant naujus 
vandentvarkos modelius, kurie atsako į 
vandens išteklių patiriamą spaudimą 
miesto ir kaimo vietovėse, remiantis 
integruotu požiūriu, pagrindinį dėmesį 
skiriant vandens ciklui, įtraukiant 
galutinius vartotojus ir suinteresuotus 
asmenis ir užtikrinant skaidrumą. Tai 
turėtų apimti: informaciją apie vandens 
kilmę, tolygų paskirstymą ir jo pardavimo 
bei naudojimo procedūrą. Jais bus 
remiama politika ir praktika, užtikrinanti, 
kad socialinė ir ekonominė veikla būtų 
vykdoma neviršijant ekosistemų ir 
bioįvairovės tvarumo ir pritaikomumo ribų.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.1 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti 
tvarų vandens išteklių ir vandens 
sektoriaus paslaugų perėjimą, valdymą ir 
naudojimą. Siekiama išplėsti inovatyvias 
žinias apie vandens tiekimą (jo pokyčius), 
vandens valymą, vandens ciklo išbaigimą, 
energijos (žaliavų) utilizavimą ir gerinti 
galutinio naudotojo dalyvavimą (elgesį) 
siekiant patenkinti būsimus poreikius. 
Apskritai vandens išteklius reikėtų 
traktuoti ir valdyti taikant visapusį 
metodą. Tai apima gamtinius regionus, 
ekologinius klausimus, ekosistemų 
paslaugų suvokimą ir geriamo vandens 
kokybės apsaugą. Reikėtų atsižvelgti taip 
pat ir į skirtingas institucines struktūras.
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Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5.1.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad Sąjunga iki 2050 m. pereitų prie 
konkurencingo, išteklius tausojančio ir 
klimato kaitai atsparaus ūkio, reikia kurti 
efektyvias, ilgalaikes, mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų 
strategijas, o svarbiausius mūsų pasiekimus 
atnaujinti. Moksliniais tyrimais bus 
įvertinta aplinkos, socialinė, ekonominė 
rizika, klimato kaitos prevencijos būdų 
poveikis ir galimybės. Moksliniais tyrimais 
bus remiamas naujų klimato, energijos ir 
ekonomikos modelių vystymas ir 
tvirtinimas, atsižvelgiant į ekonominius 
instrumentus ir susijusius išorės reiškinius, 
siekiant išbandyti prevencinės politikos 
būdus ir mažai anglies dioksido 
išskiriančių technologijų taikymą įvairiu 
mastu pagrindiniuose ekonominiuose ir 
visuomeniniuose sektoriuose Sąjungos ir 
pasauliniu lygmeniu. Šiais veiksmais bus 
palengvintas technologinių, institucinių ir 
socialinių ekonominių inovacijų kūrimas, 
stiprinant ryšius tarp mokslinių tyrimų ir 
taikymo, tarp verslininkų, galutinių 
vartotojų, mokslininkų ir žinių institucijų.

Tam, kad Sąjunga iki 2050 m. pereitų prie 
konkurencingo, išteklius tausojančio ir 
klimato kaitai atsparaus ūkio, reikia kurti 
efektyvias, ilgalaikes, mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų 
strategijas, o svarbiausius mūsų pasiekimus 
atnaujinti. Moksliniais tyrimais bus 
įvertinta aplinkos, socialinė, ekonominė 
rizika, klimato kaitos prevencijos būdų 
poveikis ir galimybės. Šalia išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimo 
priemonių, reikėtų skirti dėmesį 
strategijoms, kurias įgyvendinant būtų 
galima greičiausiu būdu reaguoti į 
klimato kaitos pokyčius (pvz., 
hidrofluorangliavandenilių, suodžių, 
troposferos ozono mažinimas, 
biosekvestracija). Tokios skubiai 
veikiančios strategijos galėtų būti greitai 
įgyvendinamos ir leistų per kelis 
dešimtmečius reaguoti į klimato kaitą. 
Vykdant mokslinius tyrimus, skirtus 
išmetamo CO2 kiekio mažinimui, visuomet 
reikia atsižvelgti į tai, kad problemą būtina 
spręsti skubiai, ir siekti pažangiausių 
kompetencijos standartų ir reagavimo 
greičio. Moksliniais tyrimais bus remiamas 
naujų klimato, energijos ir ekonomikos 
modelių vystymas ir tvirtinimas, 
atsižvelgiant į ekonominius instrumentus ir 
susijusius išorės reiškinius, siekiant 
išbandyti prevencinės politikos būdus ir 
mažai anglies dioksido išskiriančių 
technologijų taikymą įvairiu mastu 
pagrindiniuose ekonominiuose ir 
visuomeniniuose sektoriuose Sąjungos ir 
pasauliniu lygmeniu. Šiais veiksmais bus 
palengvintas technologinių, institucinių ir 
socialinių ekonominių inovacijų kūrimas, 
stiprinant ryšius tarp mokslinių tyrimų ir 
taikymo, tarp verslininkų, galutinių 
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vartotojų, mokslininkų ir žinių institucijų.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinės, ekonominės ir valdžios 
sistemos vis dar turi spręsti išteklių 
išeikvojimo ir žalos ekosistemoms 
klausimus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
parems politinius sprendimus, reikalingus 
gamtos ištekliams ir ekosistemoms valdyti, 
taip pat išvengti arba prisitaikyti prie 
ardančių klimato ar aplinkos pokyčių ir 
skatinti institucinius, ekonominius, 
elgsenos ir technologinius pokyčius, kurie 
užtikrintų tvarumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas kritinėms su politika 
susijusioms ekosistemoms ir ekosistemų 
paslaugoms, pavyzdžiui, gėlo vandens, jūrų 
ir vandenynų, oro kokybės, bioįvairovės, 
žemės panaudojimo ir dirvožemio. 
Visuomenės ir ekosistemų atsparumas 
katastrofiškiems reiškiniams, įskaitant ir 
stichines nelaimes, bus remiamas, gerinant 
prognozavimo, išankstinio įspėjimo, 
pažeidžiamumo ir poveikio, įskaitant 
įvairios rizikos dimensiją, vertinimo 
galimybių didinimu. Vadinasi, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis bus remiama 
aplinkos ir išteklių efektyvumo politika, ir 
suteikiama galimybė pasirinkti efektyvų 
įrodymais pagrįstą valdymą, neviršijant 
saugaus veikimo apribojimų. Pažangūs 
būdai bus kuriami, siekiant padidinti 
politikos sanglaudą, priimti kompromisus 
ir valdyti prieštaringus interesus, didinti 
visuomenės informuotumą apie mokslinių 
tyrimų rezultatus ir piliečių dalyvavimą 
sprendimų priėmime.

Socialinės, ekonominės ir valdžios 
sistemos vis dar turi spręsti išteklių 
išeikvojimo ir žalos ekosistemoms 
klausimus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
parems politinius sprendimus, reikalingus 
gamtos ištekliams ir ekosistemoms valdyti, 
taip pat išvengti arba prisitaikyti prie 
ardančių klimato ar aplinkos pokyčių ir 
skatinti institucinius, ekonominius, 
elgsenos ir technologinius pokyčius, kurie 
užtikrintų tvarumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas kritinėms su politika 
susijusioms ekosistemoms ir ekosistemų 
paslaugoms, pavyzdžiui, gėlo vandens, jūrų 
ir vandenynų, oro kokybės, bioįvairovės, 
žemės panaudojimo ir dirvožemio. 
Visuomenės ir ekosistemų atsparumas 
katastrofiškiems reiškiniams, įskaitant ir 
stichines nelaimes, bus remiamas, gerinant 
prognozavimo, išankstinio įspėjimo, 
pažeidžiamumo ir poveikio, įskaitant 
įvairios rizikos dimensiją, vertinimo 
galimybių didinimu. Vadinasi, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis bus remiama 
aplinkos ir išteklių efektyvumo politika, ir 
suteikiama galimybė pasirinkti efektyvų 
įrodymais pagrįstą valdymą, neviršijant 
saugaus veikimo apribojimų. Pažangūs 
būdai bus kuriami, siekiant padidinti 
politikos sanglaudą, priimti kompromisus 
ir valdyti prieštaringus interesus, didinti 
visuomenės informuotumą apie mokslinių 
tyrimų rezultatus ir piliečių dalyvavimą 
sprendimų priėmime. Visų didesnių 
išteklių prieinamumas ir produktyvumas 
turi būti analizuojami atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis: globaliniu, 
regioniniu ir vietos, o susiję socialiniai ir 
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ekonominiai padariniai turėtų būti 
analizuojami siekiant parengti politinius 
sprendimus.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 punkto 5.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl šios veikslo tikslas yra didinti žinias 
apie žaliavas ir kurti žaliavų ekonomiškai 
naudingo ir aplinką tausojančio ištyrimo, 
gavybos, apdorojimo, perdirbimo ir 
atkūrimo, taip pat jų pakeitimo 
ekonomiškai patraukliomis, mažesnį 
poveikį aplinkai turinčiomis alternatyvomis 
pažangius sprendimus.

Todėl šios veikslo tikslas yra didinti žinias 
apie žaliavas ir kurti žaliavų ekonomiškai 
naudingo, skaidraus ir aplinką tausojančio 
ištyrimo, gavybos, apdorojimo, perdirbimo 
ir atkūrimo, taip pat jų pakeitimo 
ekonomiškai patraukliomis, mažesnį 
poveikį aplinkai turinčiomis alternatyvomis 
pažangius sprendimus.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
reikalingi visą medžiagų gyvavimo ciklą, 
kad būtų užtikrintas leistinas, patikimas ir 
tvarus Europos pramonei svarbių žaliavų 
tiekimas ir valdymas. Ekonomiškai 
perspektyvių, aplinkai svarbių ir socialiai 
priimtinų išteklių tyrimo, gavybos ir 
apdorojimo technologijų vystymas ir 
diegimas sužadins efektyvų išteklių 
naudojimą. Taip pat bus išnaudojamas 
miesto telkinių potencialas. Naujos ir 
ekonomiškai perspektyvios, medžiagas 
atgaunančios technologijos, verslo 
modeliai ir procesai taip pat padės mažinti 
Sąjungos priklausomybę nuo pirminių 
žaliavų tiekimo. Ši veikla apims ilgesnio 
naudojimo, aukštos kokybės perdirbimo ir 
atgavimo poreikį bei poreikį smarkiai 
sumažinti išteklių nuostolius. Bus 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
reikalingi visą medžiagų gyvavimo ciklą, 
kad būtų užtikrintas leistinas, patikimas ir 
tvarus Europos pramonei svarbių žaliavų 
tiekimas ir valdymas. Ekonomiškai 
perspektyvių, aplinkai svarbių ir socialiai 
priimtinų išteklių tyrimo, gavybos ir 
apdorojimo technologijų vystymas ir 
diegimas sužadins efektyvų išteklių 
naudojimą. Taip pat bus išnaudojamas
miesto telkinių potencialas. Naujos ir 
ekonomiškai perspektyvios, medžiagas 
atgaunančios technologijos, verslo 
modeliai ir procesai taip pat padės mažinti 
Sąjungos priklausomybę nuo pirminių 
žaliavų tiekimo. Ši veikla apims ilgesnio 
naudojimo, aukštos kokybės perdirbimo ir 
atgavimo poreikį bei poreikį smarkiai 
sumažinti išteklių nuostolius. Bus 
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laikomasi viso gyvavimo ciklo metodo –
nuo prieinamų žaliavų tiekimo iki jų 
sunaudojimo su minimaliu energijos ir 
išteklių poreikiu.

laikomasi viso gyvavimo ciklo metodo –
nuo prieinamų žaliavų tiekimo iki jų 
sunaudojimo su minimaliu energijos ir 
išteklių poreikiu bei visiško skaidrumo ir 
atsekamumo.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laukiant galimo tam tikrų medžiagų 
prieinamumo pasaulinio sumažėjimo, 
pavyzdžiui, dėl prekybos apribojimų, 
kritinių žaliavų tvarūs pakaitalai ir 
alternatyvos bus tiriami ir vystomi. Tai 
sumažins Sąjungos priklausomybę nuo 
pirminių žaliavų tiekimo ir pagerins
poveikį aplinkai.

Laukiant galimo tam tikrų medžiagų 
prieinamumo pasaulinio sumažėjimo, 
pavyzdžiui, dėl prekybos apribojimų, 
kritinių žaliavų tvarūs pakaitalai ir 
alternatyvos bus tiriami ir vystomi. Tai 
sumažins Sąjungos priklausomybę nuo 
pirminių žaliavų tiekimo ir sumažins 
neigiamą poveikį aplinkai.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visapusiškos aplinkos stebėjimo ir 
informavimo sistemos yra esminės, 
siekiant užtikrinti šios problemos 
sprendimui reikalingos informacijos ir 
ilgalaikių duomenų tiekimą. Šios sistemos 
bus naudojamos klimato sąlygoms, būklei, 
tendencijoms, gamtos ištekliams, įskaitant 
žaliavas, ekosistemas, ekosistemų 
paslaugas, vertinti bei mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų ir 
klimato kaitos sušvelninimo bei 
prisitaikymo politikai ir būdams visuose 
ekonomikos sektoriuose įvertinti.
Informacija ir žinios iš šių sistemų bus 
naudojamos pažangiam strateginių išteklių 
naudojimui stimuliuoti, įrodymais 
pagrįstos politikos vystymui remti, 

Visapusiškos aplinkos stebėjimo ir 
informavimo sistemos yra esminės, 
siekiant užtikrinti šios problemos 
sprendimui reikalingos informacijos ir 
ilgalaikių duomenų tiekimą. Šios sistemos 
bus naudojamos klimato sąlygoms, būklei, 
tendencijoms, gamtos ištekliams, įskaitant 
žaliavas, ekosistemas, ekosistemų 
paslaugas, vertinti bei mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų ir 
klimato kaitos sušvelninimo bei 
prisitaikymo politikai ir būdams visuose 
ekonomikos sektoriuose įvertinti.
Informacija ir žinios iš šių sistemų bus 
naudojamos pažangiam strateginių išteklių 
naudojimui stimuliuoti, įrodymais 
pagrįstos politikos vystymui remti, 
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naujoms aplinkos ir klimato paslaugoms 
skatinti ir naujoms galimybėms pasaulinėse 
rinkose vystyti.

naujoms aplinkos ir klimato paslaugoms 
skatinti, skaitmeninėms palydovinio ryšio 
vandens išteklių kontrolės, stebėjimo ir
valdymo technologijoms remti ir naujoms 
galimybėms pasaulinėse rinkose vystyti.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5.5 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemė stebėjimo ir stebėsenos pajėgumai, 
technologijos ir duomenų infrastruktūros 
turi sukurti IRT, kosmoso technologijų ir 
įdiegtų tinklų, nuotoliniu būdu fiksuojamų
stebėjimo sistemų, naujų in situ jutiklių, 
mobiliųjų paslaugų, ryšių tinklų, aktyvių 
žiniatinklio paslaugų priemonių ir 
pagerintos kompiuterių ir modeliavimo 
infrastruktūros turi kurti pažangą, siekiant 
nuolatos laiku teikti tikslią informaciją, 
prognozes ir projektus. Bus skatinama 
nemokama, atvira prieiga be apribojimų 
prie suderinamų duomenų ir informacijos 
bei mokslinių tyrimų rezultatų efektyvus 
saugojimas, valdymas ir platinimas.

Žemė stebėjimo ir stebėsenos pajėgumai, 
technologijos ir duomenų infrastruktūros 
turi sukurti IRT, kosmoso technologijų ir 
įdiegtų matavimo tinklų (derinant 
antžeminius, orlaivių ir oro balionų 
matavimus, naudojant nuotolinio
stebėjimo priemones ir naujus in situ
jutiklius), mobiliųjų paslaugų, ryšių tinklų, 
aktyvių žiniatinklio paslaugų priemonių ir 
pagerintos kompiuterių ir modeliavimo 
infrastruktūros turi kurti pažangą, siekiant 
nuolatos laiku teikti tikslią informaciją, 
prognozes ir projektus. Bus skatinama 
nemokama, atvira prieiga be apribojimų 
prie suderinamų duomenų ir informacijos 
bei mokslinių tyrimų rezultatų efektyvus 
saugojimas, valdymas ir platinimas.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5.6 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veikla sustiprins Sąjungos dalyvavimą ir
finansinę paramą daugiašaliams 
procesams ir iniciatyvoms, pavyzdžiui,
Tarpvyriausybinei komisijai, 
sprendžiančiai klimato kaitos klausimus
(angl. IPCC), Tarpvyriausybinei
biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų
platformai (angl. IPBES) ir Žemės 

Mokslinių tyrimų veikla sustiprins 
Sąjungos dalyvavimą daugiašaliuose 
procesuose ir iniciatyvose, pavyzdžiui,
Tarpvyriausybinėje komisijoje, 
sprendžiančiai klimato kaitos klausimus
(angl. IPCC), Tarpvyriausybinėje
biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų
platformoje (angl. IPBES) ir Žemės 



PE487.909v02-00 68/74 AD\913295LT.doc

LT

stebėjimo grupei (angl. GEO).
Bendradarbiavimas su kitais svarbiais 
viešų ir privačių mokslinių tyrimų 
finansuotojais padidins pasaulio ir Europos 
mokslinių tyrimų efektyvumą ir prisidės 
prie pasaulinio mokslinių tyrimų valdymo.

stebėjimo grupėje (angl. GEO).
Bendradarbiavimas su kitais svarbiais 
viešų ir privačių mokslinių tyrimų 
finansuotojais padidins pasaulio ir Europos 
mokslinių tyrimų efektyvumą ir prisidės 
prie pasaulinio mokslinių tyrimų valdymo.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5.6 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas mokslo ir technologijų 
srityje prisidės prie Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(JTBKKK) pasaulinių technologijų 
mechanizmo ir palengvins technologijų 
vystymą, inovacijas ir perkėlimą, palaikant 
prisitaikymą prie klimato kaitos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą. 

Bendradarbiavimas mokslo ir technologijų 
srityje prisidės prie Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(JTBKKK) pasaulinių technologijų 
mechanizmo ir palengvins technologijų 
vystymą, inovacijas ir perkėlimą, palaikant 
prisitaikymą prie klimato kaitos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą. 
Bendradarbiaujant mokslo ir technologijų 
srityje siekiant gerinti strategines 
galimybes, pavyzdžiui, susijusias su 
hidrofluorangliavandeniliais, taip pat 
reikėtų akcentuoti Kioto ir Monrealio 
protokolų sąveiką.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6.1 papunkčio 6.1.1 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausi visuomenės uždaviniai nėra 
abstraktūs, jie turi teritorinę dimensiją. Be
to, konkrečiai į tai reikia atsižvelgti turint 
omenyje miesto problemas, susijusias su 
kūrybiškumo, inovacijų, socialiniais, 
kultūriniais ir aplinkos apsaugos 
klausimais.
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Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6.3.1 papunkčio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.1. Kova su nusikaltimais ir terorizmu 6.3.1. Kova su organizuotu 
nusikalstamumu ir terorizmu

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo IV dalies 3.1 papunkčio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujų technologijų ir cheminių medžiagų
(įskaitant nanomedžiagas) taikymo maistui, 
pašarams ir vartotojų produktams rizikos ir 
galimybių vertinimą; suderintų matavimo, 
validavimo ir kiekybinio įvertinimo 
metodų, integruotų bandymų strategijų ir 
modernių priemonių, taikomų toksinio 
pavojaus vertinimui (įskaitant alternatyvius 
bandymų su gyvūnais metodus), kūrimą ir 
įteisinimą; aplinkos taršos poveikio 
sveikatai vertinimą.

a) naujų technologijų ir cheminių medžiagų
(įskaitant nanomedžiagas) taikymo maistui, 
pašarams ir vartotojų produktams rizikos ir 
galimybių vertinimą; suderintų matavimo,
vertinimo, validavimo ir kiekybinio 
įvertinimo metodų, integruotų bandymų 
strategijų ir modernių priemonių, kurių 
tyrimuose nenaudojami gyvūnai, ir 
kompiuterinių priemonių, taikomų 
toksinio pavojaus ir rizikos vertinimui
(įskaitant alternatyvius nei bandymų su 
gyvūnais metodus siekiant nustatyti 
poveikį sveikatai ir aplinkai), kūrimą ir 
įteisinimą; aplinkos taršos poveikio 
sveikatai vertinimą.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo IV dalies 3.3 papunkčio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) energijos ir elektros energijos perdavimo 
tinklus, ypač transeuropinių energijos 
tinklų modeliavimą ir simuliavimą, 
pažangiųjų ir visa apimančių tinklų 
technologijų analizę ir energijos sistemų 
simuliavimą realiuoju laiku;

b) energijos ir elektros energijos perdavimo 
tinklus, ypač transeuropinių energijos 
tinklų modeliavimą ir simuliavimą, 
pažangiųjų ir visa apimančių tinklų 
technologijų ir energijos kaupimo 
potencialo analizę ir energijos sistemų 
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simuliavimą realiuoju laiku;

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo I dalies 1 punkto antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Mokslo darbuotojų iš įvairių 
finansavimą gaunančių valstybių narių 
skaičius

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 1 punkto pirma a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Komerciniais tikslais naudojamų 
išradimų skaičius

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 1 punkto pirma b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Dalyvaujančių MVĮ skaičius

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 1 punkto pirma c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Įnašas užtikrinant Sąjungos BVP 
augimą
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Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 1 punkto pirma d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Sukurtų darbo vietų skaičius

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 2 punkto pirma a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Paramą gaunančių MVĮ skaičius

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 3 punkto pirma a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Įnašas užtikrinant Sąjungos BVP 
augimą

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 3 punkto pirma b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Sukurtų darbo vietų skaičius

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo III dalies 2 dalies antra a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Komerciniais tikslais naudojamų 
išradimų skaičius

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo III dalies 2 dalies antra b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Dalyvaujančių MVĮ skaičius 

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo III dalies 2 dalies antra c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Pasiektų iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“ 
ir „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ 
tikslų skaičius

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo III dalies 2 dalies antra d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Įnašas užtikrinant Sąjungos BVP 
augimą

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo III dalies 2 dalies antra e įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Sukurtų darbo vietų skaičius
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