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Pakeitimas 53
Rolandas Paksas

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, 
garso, vaizdo ir elektroninius formatus, 
tačiau neapsiriboja vien tik jais;

Or. en

Pakeitimas 54
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) norint išlaikyti ir padidinti Europos 
Sąjungos pirmavimą pramonės srityje, 

(8) norint išlaikyti ir padidinti Europos 
Sąjungos pirmavimą pramonės srityje, 
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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.

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 labai kokybiškus
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;

Or. en

Pakeitimas 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(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 
išskirtinius 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 
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visoje Sąjungoje; įmonėse visoje Sąjungoje;

Or. lt

Pakeitimas 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
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;

(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 
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, ugdyti inovacijas diegiančią ir 
saugią visuomenę;

Or. lt
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Pakeitimas 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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; 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;

Or. lt

Pakeitimas 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en



AM\905948LT.doc 7/47 PE492.557v01-00

LT

Pakeitimas 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punkto ii 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;

Or. en

Pakeitimas 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

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, 

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, 
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demonstracijos ir inovacijų veiksmus,
kuriems padedant būtų įgyvendinami 
tokie specialieji tikslai:

demonstracijos ir inovacijų veiksmus ir 
sprendžiant su jais susijusius socialinius 
ir ekonominius klausimus, nes tai padėtų 
įgyvendinti tokius specialiuosius tikslus:

Or. en

Pakeitimas 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. en

Pakeitimas 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. en
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Pakeitimas 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. en

Pakeitimas 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. en

Pakeitimas 66
Corinne Lepage

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) 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 
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su socialinėmis problemomis susijusių 
mokslinių tyrimų programas;

Or. en

Pakeitimas 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) visuomenės ir institucijų prisitaikymo 
prie mokslo pasiekimų ir inovacijų, 
demografinių ir klimato pokyčių ir kitų 
didelių socialinių problemų skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 68
Corinne Lepage

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 69
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal reglamento (ES) Nr. XX/2012 
(„Horizontas 2020“) 6 straipsnio 1 dalį 
specialiosios programos įgyvendinimui 
skirtas finansavimas – 86 198 EUR.

1. Specialiosios programos įgyvendinimui 
skirtas finansavimas atitinka reglamento 
(ES) Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 6 
straipsnio 1 dalį.

Or. it

Pakeitimas 70
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos administracinėms išlaidoms 
skiriama ne daugiau kaip 6 % Reglamento 
(EU) Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 6 
straipsnio 2 dalyje nurodytos sumos, 
skirtos specialiosios programos I, II ir II 
dalims.

3. Komisijos administracinėms išlaidoms 
skiriama ne daugiau kaip 3 % Reglamento 
(EU) Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 6 
straipsnio 2 dalyje nurodytos sumos, 
skirtos specialiosios programos I, II ir II 
dalims.

Or. it

Pagrindimas

Administracines ir valdymo išlaidas reikia sumažinti, kad daugiau išteklių galėtų būti skirta 
pastangoms siekiant tikslų, nustatytų bendrojoje programoje.

Pakeitimas 71
Chris Davies

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, 

Darbo programose, kuriomis 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose minimos I, II ir III dalys, 
nusakomi tikslai, laukiami rezultatai, 
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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.

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.

Or. en

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 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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 
„Pažangiosios specializacijos“, abi 
priemonės turėtų būti EMTE dalis, kad 
būtų sukurti objektyvūs kompetencijos 
pakopų rodikliai. 

Or. en
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Pakeitimas 73
Oreste Rossi

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. 

Or. it

Pagrindimas

EMTT pirmininko paskyrimo procedūra turi būti skaidresnė. 

Pakeitimas 74
Oreste Rossi

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.

Or. it
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Pakeitimas 75
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mokslo komitetą sudaro ne daugiau kaip 
šeši nariai, išrinkti iš kuo įvairesnėms 
mokslinių tyrimų sritims atstovaujančių 
mokslininkų, inžinierių ir kitų aukščiausią 
reputaciją ir atitinkamą kompetenciją 
įgijusių mokslo žmonių, kurie priima 
sprendimus individualiai ir nepriklausomai 
nuo išorinių interesų.

Or. it

Pakeitimas 76
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo komiteto narius skiria Komisija po 
nepriklausomos ir skaidrios, su Mokslo 
komitetu sutartos jų nustatymo procedūros, 
kurios dalis yra pasitarimas su mokslo 
bendruomene ir atsiskaitymas Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Mokslo komiteto narius skiria Komisija po 
nepriklausomos ir skaidrios, su paieškos
komitetu, nurodytu 6 straipsnio 3 dalyje,
sutartos jų nustatymo procedūros, kurios 
dalis yra pasitarimas su mokslo 
bendruomene, Europos Parlamentu ir 
Taryba.

Or. it

Pagrindimas

Mokslo komiteto narių skyrimo procedūra turi būti skaidresnė.

Pakeitimas 77
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Sprendimas Nr. 2007/134/EB 
panaikinamas.

Or. it

Pagrindimas

Derinama su 6 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

Or. en

Pakeitimas 79
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 1 punkto 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 

Pagal programos „Horizontas 2020“ 18 
straipsnį, konkretiesiems tikslams 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
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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.

uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti imamasi 
tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“ 
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turi lemti, kad maždaug 30 proc.
šiems tikslams įgyvendinti skirto biudžeto 
bus paskirta MVĮ.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas tikslas „Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“, strategiškai svarbu, kad MVĮ būtų suteiktas daug didesnis paskatinimas 
dalyvauti bendrojoje programoje negu siūlo Komisija.

Pakeitimas 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 1 punkto 1.5 papunkčio pirma pastraipa

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 

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 
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jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

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.

Or. en

Pakeitimas 81
Chris Davies

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, žiūrint į tarptautinį 
bendradarbiavimą strategiškai 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.

Be to, žiūrint į tarptautinį 
bendradarbiavimą strategiškai, taikant
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.

Or. en

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“.
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Pakeitimas 82
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I 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: e. 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.

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, 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.

Or. en

Pakeitimas 83
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto ketvirta pastraipa
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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: e. 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.

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 
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.

Or. en

Pakeitimas 84
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
I 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 

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

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 
pramonės technologijų“ finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 85
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
I 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 

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 
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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.

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, įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijas, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
nustatant atitinkamus mokslinių tyrimų 
uždavinius ir taip pat jų įgyvendinime ir 
daugeliu atvejų taip pat reikės imtis 
veiksmų, kurie sujungia „Visuomenės 
uždavinių“ ir „Didelio poveikio ir 
pramonės technologijų“ finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 86
Zofija Mazej Kukovič

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, 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, nuotolinės medicinos ir 
gydymo namuose prietaisų srities 
partnerystės bei jūros sienų priežiūros 
saugumo technologijų partnerystės.

Or. sl
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Pakeitimas 87
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo tarybos nariai gauna 
kompensacijas už įvykdytas užduotis, tai 
yra tam tikro dydžio honorarus ir prireikus 
padengiamos jų kelionių ir pragyvenimo 
išlaidos.

Mokslo tarybos nariai gauna 
kompensacijas už įvykdytas užduotis, tai 
yra tam tikro dydžio honorarus ir prireikus 
padengiamos, pateikus tinkamus 
dokumentus, 50 proc. jų kelionių ir 
pragyvenimo išlaidos.

Or. it

Pagrindimas

Būtina nustatyti  kelionių ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo ribą, siekiant išvengti 
piktnaudžiavimo ir užtikrinti, kad nebus švaistomi ištekliai.

Pakeitimas 88
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1.1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kadencijos metu EMTT pirmininkas 
reziduos Briuselyje ir skirs didžiumą savo 
laiko EMTT reikalams. Jam skiriamas 
atlyginimas palyginamas su aukščiausių 
Komisijos vadovų atlyginimu.

Kadencijos metu EMTT pirmininkas 
reziduos Briuselyje. Jam skiriamas 
atlyginimas palyginamas su aukščiausių 
Komisijos vadovų atlyginimu.

Or. it

Pakeitimas 89
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1.1 punkto šešta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo taryba iš savo narių išsirenka tris 
vicepirmininkus, kurie atstovauja tarybos 
pirmininkui ir padeda jam organizuoti savo 
darbą. Vicepirmininkai taip pat gali būti
vadinami ir Europos mokslinių tyrimų 
tarybos viceprezidentais.

Mokslo taryba iš savo narių išsirenka  
vicepirmininką, kurie atstovauja tarybos 
pirmininkui ir padeda jam organizuoti savo 
darbą. Vicepirmininkas taip pat gali būti
vadinamas ir Europos mokslinių tyrimų 
tarybos viceprezidentu.

Or. it

Pakeitimas 90
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1.1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trims vicepirmininkams bus teikiama 
pagalba, kad jie užtikrintų tinkamą 
administracinę pagalbą tuose institutuose, 
kuriuose jie dirba.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad ištekliai nebūtų švaistomi, būtina vengti administracinio dubliavimosi.

Pakeitimas 91
Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 92
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1.2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT valdymą atliks specialiai tam 
pasamdytas personalas, įskaitant, jei 
reikės, pareigūnus iš ES institucijų, ir šis 
valdymas apims tik tikruosius 
administracinius poreikius, kad būtų 
užtikrintas stabilumas ir tęstinumas, 
reikalingas veiksmingam valdymui.

EMTT valdymą atliks pareigūnai, jau 
dirbantys ES institucijose, ir šis valdymas 
apims tik tikruosius administracinius 
poreikius, kad būtų užtikrintas stabilumas 
ir tęstinumas, reikalingas veiksmingam 
valdymui.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nebus švaistomi ištekliai, pareigūnai, kurie jau dirba ES institucijose, 
turėtų būti atlaisvinami, naudojant racionalizacijos procesą, kad galėtų atlikti EMTT 
valdymą. 

Pakeitimas 93
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1.3 punkto 1 papunkčio 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;

Or. it
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 94
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2.3 punkto pirma pastraipa

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).

Or. en

Pakeitimas 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl sprendimo
I 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 

Labai svarbi „Pirmavimo didelio poveikio 
ir pramonės technologijų srityje“ dalis yra 
pagrindinės didelio poveikio technologijos 
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(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 
šių technologijų sąveikų bus 
panaudojamos. Didesnės apimties 
bandomosioms linijoms ir demonstravimo 
projektams bus skiriama tikslinė parama.

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

Or. en

Pakeitimas 96
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 9 dalies 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;

Or. en

Pakeitimas 97
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.1 punkto 1.1.1 papunkčio pirma pastraipa



AM\905948LT.doc 27/47 PE492.557v01-00

LT

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.

Or. en

Pakeitimas 98
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.4 punkto 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 

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 reikalingos 
atitinkamos mokslinių tyrimų ir plėtros 
priemonės, palengvinančios veiksmingą 
perdavimą į naujas taikomąsias programas 
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ir jų įgyvendinimą (vaistų padavimo 
sistemos, biojutikliai, biomikroschemos ir 
pan).

ir jų įgyvendinimą (vaistų padavimo 
sistemos, biojutikliai, biomikroschemos ir 
pan.) ir  įrankius, pavyzdžiui, žmogaus 
biologija grindžiamus eksperimentinius ir 
skaičiavimo metodus, siekiant vartotojams 
užtikrinti saugesnius produktus.

Or. en

Pakeitimas 99
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.4 punkto 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.).

Or. en

Pakeitimas 100
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.4 punkto 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, augalinės genetinės 
technologijos, 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.

Or. en

Pakeitimas 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.4 punkto 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 

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, 
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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.

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 102
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.4 punkto 1.4.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas 
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, 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., diagnostika, biologiniai preparatai, 
biologinės medicinos prietaisai) plėtojimo 

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas 
(pvz., genomiką, meta-genomiką, augalų, 
žemės ūkio, proteomiką, 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., diagnostika, 
biologiniai preparatai, biologinės 
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parama. medicinos prietaisai) plėtojimo parama.

Or. en

Pakeitimas 103
Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.4 punkto 1.4.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas 
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, 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., diagnostika, biologiniai preparatai, 
biologinės medicinos prietaisai) plėtojimo 
parama.

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas 
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, 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., diagnostika, biologiniai preparatai, 
biologinės medicinos prietaisai) 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.

Or. de

Pakeitimas 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.4 punkto 1.4.3 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas 
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, 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., diagnostika, biologiniai preparatai, 
biologinės medicinos prietaisai) plėtojimo 
parama.

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

Or. en

Pakeitimas 105
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.5 punkto 1.5.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumažinti energijos suvartojimą ir 
išmetamųjų CO2 dujų kiekį, plėtojant ir 
diegiant tvarios statybos technologijas, 
įgyvendinant ir pakartojant priemones, 
skirtas intensyviau naudoti energetiškai 
efektyvias sistemas ir medžiagas naujuose, 
renovuotuose ir modifikuotuose pastatuose. 
Gyvavimo ciklo aptarimas ir auganti 
koncepcijos „projektuoti-statyti-
eksploatuoti“ svarba bus labai svarbūs 
sprendžiant perėjimo prie beveik nulinės 
energijos lygio pastatų Europoje iki 2020 
m. uždavinį ir įgyvendinant energetiškai 
efektyvių rajonų planą per susitarimą su 

Padidinti energijos vartojimo efektyvumą
ir sumažinti išmetamųjų CO2 dujų kiekį, 
plėtojant ir diegiant tvarios statybos 
technologijas, įgyvendinant ir pakartojant 
priemones, skirtas intensyviau naudoti 
energetiškai efektyvias sistemas ir 
medžiagas naujuose, renovuotuose ir 
modifikuotuose pastatuose. Gyvavimo 
ciklo aptarimas ir auganti koncepcijos 
„projektuoti-statyti-eksploatuoti“ svarba 
bus labai svarbūs sprendžiant perėjimo prie 
beveik nulinės energijos lygio pastatų 
Europoje iki 2020 m. uždavinį ir 
įgyvendinant energetiškai efektyvių rajonų 
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didele suinteresuotąja bendruomene. planą per susitarimą su didele 
suinteresuotąja bendruomene.

Or. it

Pakeitimas 106
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.5 punkto 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 
sumažinimą.

Didinti konkurencingumą perdirbimo 
pramonės šakose, tokiose kaip chemijos, 
celiuliozės ir popieriaus, 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 
sukeliančių dujų emisijos intensyvumo 
sumažinimą.

Or. it

Pakeitimas 107
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1.5 punkto 1.5.3 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 108
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl sprendimo
I 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 
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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. 
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 
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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

Or. en

Pakeitimas 109
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2.2 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2. Akcijų priemonė (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pagrindimas

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 110
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo II dalies 2.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė taip pat galės investuoti 
plėtimosi ir augimo etapais kartu su Įmonių 

Priemonė taip pat galės investuoti 
plėtimosi ir augimo etapais kartu su Įmonių 
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konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta akcijų ir augimo priemone EFG, 
įskaitant investicijas į fondų fondus, kurių 
investuotojų bazė plati ir kuriuos dalyvauja 
privatūs instituciniai ir strateginiai 
investuotojai, taip pat nacionalinės 
viešosios ir pusiau viešosios finansinės 
institucijos.  Pastaruoju atveju Horizonto 
2020 akcijų priemonės investicijos 
neviršys 20 proc. visos ES investicijos, 
išskyrus daugiaetapių fondų atvejais, kai 
EFG ir Akcijų priemonės finansavimas 
teikiamas proporcingai, atsižvelgiant į
fondų investavimo politiką. Kaip ir EFG, 
Akcijų priemonė vengs įgyjamai įmonei 
išardyti skirto akcijų išpirkimo 
finansavimo. Komisija gali persvarstyti 20 
proc. ribą pagal kintančias rinkos sąlygas.

konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta akcijų ir augimo priemone EFG, 
įskaitant investicijas į fondų fondus, kurių 
investuotojų bazė plati ir kuriuos dalyvauja 
privatūs instituciniai ir strateginiai 
investuotojai, taip pat nacionalinės 
viešosios ir pusiau viešosios finansinės 
institucijos.  Pastaruoju atveju Horizonto 
2020 akcijų priemonės investicijos 
neviršys 30 proc. visos ES investicijos, 
išskyrus daugiaetapių fondų atvejais, kai 
EFG ir Akcijų priemonės finansavimas 
teikiamas proporcingai, atsižvelgiant į 
fondų investavimo politiką. Kaip ir EFG, 
Akcijų priemonė vengs įgyjamai įmonei 
išardyti skirto akcijų išpirkimo 
finansavimo. Komisija gali persvarstyti 30 
proc. ribą pagal kintančias rinkos sąlygas.

Or. it

Pakeitimas 111
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl sprendimo
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, pagerina gerovę, 
mažina negalią, priklausomybę ir 
socialinę atskirtį 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.

Or. en
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Pakeitimas 112
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
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, pagerina gerovę ir yra 
ekonomiškai naudingas. Sveiko gyvenimo 
būdo skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
priklauso nuo sveikatą molekuliniu 
lygmeniu lemiančių veiksnių suvokimo, 
veiksmingų profilaktikos priemonių, 
pavyzdžiui, vakcinų, veiksmingos 
sveikatos priežiūros, ligų stebėsenos, 
pasirengimo joms gydyti ir efektyvių 
patikros programų.

Or. en

Pakeitimas 113
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 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, pagerina gerovę ir yra 
ekonomiškai naudingas. Sveiko gyvenimo 
būdo skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
priklauso nuo sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimo, pirminės ir antrinės 
prevencijos mokslinių tyrimų, veiksmingų 
profilaktikos priemonių, pavyzdžiui, 
vakcinų, veiksmingos sveikatos priežiūros, 
ligų stebėsenos, pasirengimo joms gydyti ir 
efektyvių patikros programų.

Or. en
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Pakeitimas 114
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl sprendimo
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, pagerina gerovę ir yra 
ekonomiškai naudingas. Sveiko gyvenimo 
būdo skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
priklauso nuo sveikatą lemiančių veiksnių, 
įskaitant nutukimą, kuris yra viena iš 
pagrindinių daugelio lėtinių ligų 
priežasčių, suvokimo, veiksmingų 
profilaktikos priemonių, pavyzdžiui, 
vakcinų, veiksmingos sveikatos priežiūros, 
ligų stebėsenos, pasirengimo joms gydyti ir 
efektyvių patikros programų.

Or. da

Pakeitimas 115
Alda Sousa

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 ir poveikio bei geros 
sveikatos ir gerovės pamatinių veiksnių 
esminis suvokimas. Veiksmingas 
informacijos rinkimas ir sklaida ir šios 
informacijos 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 
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paramą medicinos moksliniams tyrimams, 
kurie susiję su laikotarpiu po diagnozės 
nustatymo, ir transliaciniams 
moksliniams tyrimams.

Or. pt

Pakeitimas 116
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 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, 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. 
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.

Or. en

Pakeitimas 117
Christel Schaldemose

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 

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 
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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.

sklaida, standartizuotas duomenų 
tvarkymas 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.

Or. da

Pakeitimas 118
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų spragų infekcinių, su 
skurdu susijusių, retų ir apleistų ligų 
srityje problema turėtų būti sprendžiama 
vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
diegimo veiklą.

Or. en

Pakeitimas 119
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
I 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.
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Or. sl

Pakeitimas 120
Edite Estrela

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.

Or. en

Pakeitimas 121
Zofija Mazej Kukovič

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 

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 
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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.

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

Or. sl

Pakeitimas 122
Edite Estrela

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 
plačiąja prasme. Požiūriai bus formuojami, 
remiantis ilgalaikiais grupių ir jų susiejimo 
su įvairių „-omikų“ mokslinių tyrimų 
duomenimis tyrimais ir kitais metodais.

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, įskaitant profesinės 
grėsmės elementus, ir genetiniai veiksniai 
plačiąja prasme. Požiūriai bus formuojami, 
remiantis ilgalaikiais grupių ir jų susiejimo 
su įvairių „-omikų“ mokslinių tyrimų 
duomenimis tyrimais ir kitais metodais.

Or. en

Pakeitimas 123
Antonyia Parvanova
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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 
plačiąja prasme. Požiūriai bus formuojami, 
remiantis ilgalaikiais grupių ir jų susiejimo 
su įvairių „-omikų“ mokslinių tyrimų 
duomenimis tyrimais ir kitais metodais.

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 
plačiąja prasme, taip pat susijusių 
visuomenės sveikatos intervencijų 
trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis ir 
nauda. Požiūriai bus formuojami, 
remiantis ilgalaikiais grupių ir jų susiejimo 
su įvairių „-omikų“ mokslinių tyrimų 
duomenimis tyrimais ir kitais metodais.

Or. en

Pakeitimas 124
Vittorio Prodi

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, 

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
integruotais molekuliniu biologiniu, 
epidemiologiniu ir toksikologiniu aspektais 
ir žmonėms svarbiais moksliniais tyrimais, 
saugos bandymais ir rizikos vertinimu 
(ilgainiui atsisakant gyvūnų naudojimo) 
ištirti sveikatos ir aplinkos sąryšį ir 
paaiškinti žmogaus ligų ir toksiškumo 
raidą, įskaitant cheminių medžiagų 
veikimo būdų tyrimus, mišrią taršą, kitus 
stresą sukeliančius aplinkos ir klimato 
veiksnius, integruotus toksikologinius 
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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.

bandymus, ir surasti alternatyvių priemonių 
bandymams su gyvūnais. Reikia taikyti 
pažangius poveikio vertinimo metodus 
naudojant naujos kartos žmonėms svarbius 
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.

Or. en

Pakeitimas 125
Christel Schaldemose

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 

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
integruotais molekuliniu biologiniu, 
epidemiologiniu ir toksikologiniu aspektais 
ištirti sveikatos ir aplinkos sąryšį, įskaitant 
vartotojams skirtuose ir maisto 
produktuose naudojamas endokrininę 
sistemą ardančias medžiagas ir 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 
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sąsajos su aplinkos apsaugos duomenimis. veiksnius. Naudojant pažangias 
informacines sistemas bus tobulinamos 
sąsajos su aplinkos apsaugos duomenimis.

Or. da

Pakeitimas 126
Edite Estrela

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 
mitybos, vakcinacijos klausimais ir kitomis 
pirminės priežiūros intervencijomis.
Panašiai siekiant sumažinti rizikos 
veiksnius galima laikytis sveikatos 
integravimo į visas politikos sritis, 
pavyzdžiui, į reglamentuojančias aplinką 
ir darbo vietą, požiūrio.

Or. en

Pakeitimas 127
Antonyia Parvanova

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 

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 
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švietimo programos, įskaitant susijusias su 
visuomenės medicininėmis žiniomis 
mitybos, vakcinacijos klausimais ir kitomis 
pirminės priežiūros intervencijomis.

švietimo programos, įskaitant susijusias su 
visuomenės medicininėmis žiniomis, visų 
pirma, su mitybos, vakcinacijos klausimais 
ir kitomis pirminės priežiūros 
intervencijomis.

Or. en


