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Pakeitimas 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos antraštinės dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslas, skirtas visuomenei, ir plėtojamas 
bendradarbiaujant su visuomene sudaro 
sąlygas visiems visuomenės veikėjams 
bendrauti per visą inovacijų gyvavimo 
ciklą ir didinti inovacijų diegimo rezultatų 
kokybę, svarbą, pritarimą joms ir jų 
tausumą, integruojant visuomenės 
interesus ir vertybes.

Or. en

Pakeitimas 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nauja priemonė: aiškios programos, 
skirtos mokslui, moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms perkelti į visų lygių ugdymo 
turinį, taip pat technologijoms pritaikyti, 
kad jas būtų galima naudoti, 
įgyvendinimas.

Or. en

Pakeitimas 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies Prioritetas „Pramonės pirmavimas“ a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama IRT 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
demonstracinei veiklai, 
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagos, biotechnologijai, pažangiajai 
gamybai ir apdirbimui bei kosmosui. 
Daugiausia dėmesio skiriama skirtingų 
technologijų sąveikai ir jungimui.

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama IRT 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
demonstracinei veiklai, 
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms, ekologinėms inovacijoms, 
biotechnologijai, pažangiajai gamybai ir 
apdirbimui bei kosmosui. Daugiausia 
dėmesio skiriama skirtingų technologijų 
sąveikai ir jungimui.

Or. en

Pakeitimas 158
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies Prioritetas „Pramonės pirmavimas“ trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 15 % gali būti 
paskirta MVĮ.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 30 % gali būti 
paskirta MVĮ.

Or. it

Pagrindimas

Strategiškai svarbu, kad MVĮ būtų daug labiau skatinamos dalyvauti įgyvendinant bendrąją 
programą, nei Komisija numatė.

Pakeitimas 159
Yves Cochet, Jill Evans
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies Prioritetas „Visuomenės uždaviniai“ pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 160
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies Prioritetas „Visuomenės uždaviniai“ pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) kova su klimato kaita, aplinkos 
apsauga, išteklių naudojimo efektyvumas 
ir išsaugojimas, tausus žaliavų 
naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies Prioritetas „Visuomenės uždaviniai“ pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) kova su klimato kaita, vandentvarka, 
išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų 
tiekimas;

Or. en
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Pakeitimas 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies Prioritetas „Visuomenės uždaviniai“ pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) kova su klimato kaita ir vandentvarka,
išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų 
tiekimas;

Or. en

Pakeitimas 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies Prioritetas „Visuomenės uždaviniai“ pirmos pastraipos f a punktas 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) kultūra ir nematerialiosios žinių sritys

Or. en

Pakeitimas 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies Prioritetas „Visuomenės uždaviniai“ pirmos pastraipos f a punktas 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) pažangūs miestai ir kultūros paveldas

Or. en

Pakeitimas 165
Yves Cochet, Jill Evans
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies Prioritetas „Visuomenės uždaviniai“ 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal kiekvieną visuomenės uždavinį bus 
skaidriai ir taikant dalyvavimo metodą 
nustatyti mokslinių tyrimų prioritetai ir 
tikslai, proporcingai įtraukiant veikėjus, 
įskaitant mokslinę bendruomenę, tyrėjus 
(taip pat iš mažesnių mokslinių tyrimų 
organizacijų), viešąjį sektorių, privatųjį 
sektorių ir ypač mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ), pilietinės visuomenės 
organizacijas ir, kai tinkama, kitas 
suinteresuotąsias šalis; visų pirma, 
Komisija parengs konkrečias platformas 
piliečių ir pilietinės visuomenės 
organizacijų dialogui su mokslinių tyrimų 
srities veikėjais dėl mokslinių tyrimų 
prioritetų pagal visuomenės uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 166
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies Prioritetas „Visuomenės uždaviniai“ trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai turi būti neatskiriama veiklos, 
kuria siekiama spręsti visus iškilusius 
uždavinius, dalis. Be to, šių disciplinų 
plėtra turi būti remiama pagal konkretų 
tikslą „Integracinė, inovacijas diegianti ir 
saugi visuomenė“. Teikiant paramą 
daugiausia dėmesio taip pat bus skiriama 
siekiant parengti patikimą politikos 
vykdymo tarptautiniu, Sąjungos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiais faktinių 
duomenų bazę. Daugelis iškilusių 

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai, taip pat pilietinės visuomenės
integracija turi būti neatskiriama veiklos, 
kuria siekiama spręsti visus iškilusius 
uždavinius, dalis. Be to, šių disciplinų 
plėtra turi būti remiama pagal konkretų 
tikslą „Integracinė, inovacijas diegianti ir 
saugi visuomenė“. Teikiant paramą 
daugiausia dėmesio taip pat bus skiriama 
siekiant parengti patikimą politikos 
vykdymo tarptautiniu, Sąjungos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiais faktinių 
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uždavinių yra pasaulinio pobūdžio, todėl 
strateginis bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis turi būti neatskiriama 
pastangų sprendžiant kiekvieną uždavinį 
dalis. Be to, tarptautiniam 
bendradarbiavimui skirta kompleksinė 
parama teikiama pagal konkretų tikslą 
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė“.

duomenų bazę. Daugelis iškilusių 
uždavinių yra pasaulinio pobūdžio, todėl 
strateginis bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis turi būti neatskiriama 
pastangų sprendžiant kiekvieną uždavinį 
dalis. Be to, tarptautiniam 
bendradarbiavimui skirta kompleksinė 
parama teikiama pagal konkretų tikslą 
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė“.

Or. en

Pakeitimas 167
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1.3 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT mokslinė taryba toliau nuolat stebės 
EMTT veiklą ir svarstys, kaip geriausia 
pasiekti šių tikslų per finansavimo 
schemas, kuriose pabrėžiamas aiškumas, 
stabilumas ir paprastumas, tiek paraiškų 
gavėjams, tiek vykdant ir valdant šias 
schemas, ir jei to reikia, tenkinant 
iškylančius poreikius. Ji sieks išlaikyti ir 
toliau tobulinti EMTT pasaulinio lygmens 
tarpusavio peržiūros sistemą, pagrįstą 
skaidriu, sąžiningu ir nešališku, pasiūlymų 
tvarkymu, kad galėtų nustatyti proveržį 
lemiančią mokslinę kompetenciją, ir atrasti 
talentus, nepaisant mokslo darbuotojo 
lyties, pilietybės ar amžiaus. Galiausiai, 
EMTT toliau sieks vykdyti savo strateginę 
analizę, kad galėtų pasiruošti paramai ir 
plėtoti savo veiklą, išlaikyti artimus 
santykius su akademine bendruomene, ir 
kitais suinteresuotais asmenimis, ir atrasti 
kaip jos veikla galėtų papildyti atliktus 
skirtingų lygmenų mokslinius tyrimus.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en
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Pakeitimas 168
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2.1 punkto įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 
pamatais tyrinėjant naujas ir labai 
rizikingas idėjas. Teikiant lanksčią paramą 
skirtingo masto į tikslus orientuotiems ir 
skirtingas disciplinas apimantiems 
moksliniams tyrimams ir priimant naujas 
mokslinių tyrimų praktikos kryptis 
siekiama nustatyti ir išnaudoti ilgalaikę 
naudą piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei teikiančias galimybes.

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 
pamatais tyrinėjant naujas ir labai 
rizikingas idėjas, įskaitant didėjantį 
suvokimą apie žmonių ligas ir toksinių 
medžiagų patekimo būdus bei žmonėms 
svarbių ląstelinių, genominių ir 
kompiuterinių priemonių ir technologijų 
taikymą ES sveikatos srities moksliniuose 
tyrimuose ir rizikos vertinimo strategijose, 
teikiant lanksčią paramą skirtingo masto į 
tikslus orientuotiems ir skirtingas 
disciplinas apimantiems moksliniams 
tyrimams ir priimant naujas mokslinių 
tyrimų praktikos kryptis siekiama nustatyti 
ir išnaudoti ilgalaikę naudą piliečiams, 
ekonomikai ir visuomenei teikiančias 
galimybes.

Or. en

Pakeitimas 169
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2.3 punkto antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Skatindama naujas idėjas (programa 
„FET Open“), FET programa padeda remti 
mokslo ir technologijų tyrimus, kuriais 
siekiama ištirti naujus pagrindus visiškai 
naujoms būsimoms technologijoms, metant 
iššūkį dabartinėms paradigmoms ir 
nuklystant į nežinomas sritis. Principu „Iš 

(a) Skatindama naujas idėjas (programa 
„FET Open“), FET programa padeda remti 
besikuriančių mokslo sričių ir 
technologijų tyrimus, kuriais siekiama 
ištirti naujus pagrindus visiškai naujoms 
būsimoms technologijoms, metant iššūkį 
dabartinėms paradigmoms, pvz., gyvūnų 
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apačios į viršų“ pagrįsta atrankos 
procedūra yra atvira visoms mokslinių 
tyrimų idėjoms ir apima įvairų tikslinių 
projektų portfelį. Bus labai svarbu iš anksto 
nustatyti naujas sritis, pokyčius ir 
tendencijas, taip pat pritraukti naujų 
asmenų, turinčių didelį potencialą tyrimų ir 
inovacijų srityje.

modelių naudojimui biomedicininiuose 
tyrimuose arba cheminių medžiagų 
bandymams siekiant ištirti neigiamą 
poveikį žmogaus sveikatai, ir nuklystant į 
nežinomas sritis. Principu „Iš apačios į 
viršų“ pagrįsta atrankos procedūra yra 
atvira visoms mokslinių tyrimų idėjoms ir 
apima įvairų tikslinių projektų portfelį. Bus 
labai svarbu iš anksto nustatyti naujas 
sritis, pokyčius ir tendencijas, taip pat 
pritraukti naujų asmenų, turinčių didelį 
potencialą tyrimų ir inovacijų srityje.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant mokslinius tyrimus ES turėtų būti remiamas esminis  perėjimas nuo bandymų su 
gyvūnais prie modernių XXI a. toksiškumo tyrimų biomedicininių tyrimų ir toksiškumo 
bandymų srityje. Dėl molekulinės biologijos, biotechnologijų ir kitų sričių pažangos galima 
itin patobulinti mokslininkų atliekamus galimai toksiškų cheminių medžiagų keliamo pavojaus 
sveikatai vertinimus. Remiantis šia pažanga toksiškumo vertinimai būtų atliekami greičiau, 
pigiau ir tiesiogiai susiejant juos su poveikiu žmonėms.

Pakeitimas 170
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3.1 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Europa siekia prilygti savo 
konkurentams mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse, reikia paskatinti daugiau 
jaunų moterų ir vyrų pradėti mokslo 
darbuotojų karjerą ir sukurti labai palankias 
sąlygas ir aplinką moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Talentingiausi asmenys iš 
Europos ir kitur turėtų matyti Europą kaip 
žinomą vietą, kurioje galima dirbti. Lyčių 
lygybės, aukštos kokybės ir patikimo 
užimtumo ir darbo sąlygos bei 
pripažinimas yra esminiai aspektai, kurių 
turi būti nuosekliai siekiama visoje 

Jei Europa siekia prilygti savo 
konkurentams mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse, reikia paskatinti daugiau 
jaunų moterų ir vyrų pradėti mokslo 
darbuotojų karjerą ir sukurti labai palankias 
sąlygas ir aplinką moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Talentingiausi asmenys iš 
Europos ir kitur turėtų matyti Europą kaip 
žinomą vietą, kurioje galima dirbti. Moterų 
ir vyrų lygios galimybės mokslinių tyrimų 
srityje, aukštos kokybės ir patikimo 
užimtumo ir darbo sąlygos bei 
pripažinimas yra esminiai aspektai, kurių 
turi būti nuosekliai siekiama visoje 
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Europoje. Europoje.

Or. en

Pakeitimas 171
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vien tik Europos Sąjungos ar atskirų 
valstybių narių finansavimu šios problemos 
išspręsti negalima. Nors valstybės narės 
priėmė reformas, siekdamos patobulinti 
savo aukštojo mokslo institucijas ir 
modernizuoti savo mokymo sistemas, 
pažanga Europoje vis dar netolygi, esama 
didelių skirtumų tarp valstybių. Apskritai 
mokslinis ir technologinis 
bendradarbiavimas tarp viešojo ir 
privačiojo sektorių Europoje iš esmės 
išlieka silpnokas. Tą patį galima pasakyti ir 
apie lyčių lygybę ir pastangas pritraukti 
studentus bei mokslo darbuotojus ne iš 
EMTE. Šiuo metu apie 20 proc. doktorantų 
Sąjungoje yra trečiųjų šalių piliečiai, o apie 
35 proc. Jungtinių Amerikos Valstijų 
doktorantų atvyksta iš užsienio. Norint 
paspartinti šį pokytį, Sąjungos lygmeniu 
būtina taikyti strategiją, kuri peržengia 
valstybių sienas. Europos Sąjungos 
finansavimas yra labai svarbus siekiant 
kurti iniciatyvas ir skatinant neišvengiamas 
struktūrines reformas.

Vien tik Europos Sąjungos ar atskirų
valstybių narių finansavimu šios problemos 
išspręsti negalima. Nors valstybės narės 
priėmė reformas, siekdamos patobulinti 
savo aukštojo mokslo institucijas ir 
modernizuoti savo mokymo sistemas, 
pažanga Europoje vis dar netolygi, esama 
didelių skirtumų tarp valstybių. Apskritai 
mokslinis ir technologinis 
bendradarbiavimas tarp viešojo ir 
privačiojo sektorių Europoje iš esmės 
išlieka silpnokas. Tą patį galima pasakyti ir 
apie moterų ir vyrų lygias galimybes 
mokslinių tyrimų srityje ir pastangas 
pritraukti abiejų lyčių studentus bei mokslo 
darbuotojus ne iš EMTE. Šiuo metu apie 
20 proc. doktorantų Sąjungoje yra trečiųjų 
šalių piliečiai, o apie 35 proc. Jungtinių 
Amerikos Valstijų doktorantų atvyksta iš 
užsienio. Norint paspartinti šį pokytį, 
Sąjungos lygmeniu būtina taikyti strategiją, 
kuri peržengia valstybių sienas. Europos 
Sąjungos finansavimas yra labai svarbus 
siekiant kurti iniciatyvas ir skatinant 
neišvengiamas struktūrines reformas.

Or. en

Pakeitimas 172
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3.3 punkto a papunkčio antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra teikti aukštos 
kokybės ir novatorišką mokymą 
pradedantiems mokslo darbuotojams, 
turintiems aukštesnį nei bakalauras laipsnio 
išsilavinimą, per tarpdalykinius projektus, 
ar doktorantūros programas, kuriose 
dalyvauja universitetai, mokslinių tyrimų 
institucijos, verslas, MVĮ ir kiti socialiniai-
ekonominiai veikėjai iš skirtingų valstybių. 
Tai pagerins karjeros galimybes jauniems 
aukštesnį nei bakalauro laipsnio 
išsilavinimą turintiems mokslo 
darbuotojams viešajame ir privačiajame 
sektoriuose.

Pagrindinė veikla yra teikti aukštos 
kokybės ir novatorišką mokymą 
pradedantiems mokslo darbuotojams, 
turintiems aukštesnį nei bakalauras laipsnio 
išsilavinimą, per tarpdalykinius projektus, 
ar doktorantūros programas, kuriose 
dalyvauja universitetai, mokslinių tyrimų 
institucijos, verslas, MVĮ ir kiti socialiniai-
ekonominiai veikėjai iš skirtingų valstybių. 
Bendrai sutarus dėl priimančiojo tinklo ir 
finansinės projekto apimties bus galima 
užtikrinti visišką lankstumą trukmės, 
priimančiosios institucijos ir stažuotojų 
skaičiaus atžvilgiu. Tai pagerins karjeros 
galimybes jauniems aukštesnį nei 
bakalauro laipsnio išsilavinimą turintiems 
mokslo darbuotojams viešajame ir 
privačiajame sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4.3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3a. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
diegimo rezultatų duomenų bazės 
sukūrimas
Tikslas – sukurti ir padaryti prieinamą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo 
rezultatų duomenų bazę. Šia baze bus 
galima naudotis plėtojant tarptautinį 
bendradarbiavimą. Mokslinių tyrimų 
grupės ir įmonės teiks informaciją šiai 
duomenų bazei, kad padėtų sukurti 
inovacijų ir bendradarbiavimo rinką ir 
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skatintų galimų partnerių susitikimus.

Or. en

Pakeitimas 174
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas – išlaikyti ir vystyti 
pasaulinį pirmavimą didelio poveikio 
technologijų ir kosmoso mokslinių tyrimų 
ir inovacijų, kuriomis didinamas įvairių 
esamų ir atsirandančių pramonės šakų ir 
sektorių konkurencingumas, srityse.

Konkretus tikslas – išlaikyti ir vystyti 
pasaulinį pirmavimą didelio poveikio 
technologijų ir kosmoso mokslinių tyrimų 
ir inovacijų, kuriomis didinamas įvairių 
esamų ir atsirandančių pramonės šakų ir 
sektorių konkurencingumas, srityse, 
įskaitant pirmavimą finansuojant 
sveikatos srities mokslinius tyrimus, kad 
būtų pasiekta pažanga vykdant žmonėms 
svarbius mokslinius tyrimus, pvz., 
„-omikos“, kompiuterinių ir kitų 
inovacinių priemonių, kuriose 
nenaudojami gyvūnai, bei technologijų, 
kuriomis galima išsamiau apibrėžti 
žmonių ligų plitimą, kaip pagrindą vaistų 
kūrimui ir saugos bandymams.

Or. en

Pakeitimas 175
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasaulinė verslo aplinka sparčiai kinta, 
taigi dėl strategijos „Europa 2020“ 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslų Europos pramonei atsiranda iššūkių 

Pasaulinė verslo aplinka sparčiai kinta, 
taigi dėl strategijos „Europa 2020“ 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslų Europos pramonei atsiranda iššūkių 
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ir naujų galimybių. Europai reikia spartinti 
inovacijas, sukauptas žinias naudojant tam, 
kad būtų tobulinami ir gerinami esantys bei 
kuriami nauji produktai, paslaugos ir 
rinkos. Inovacijos turėtų būti naudojamos 
plačiausia prasme, o jų naudojimas turėtų 
apimti ne vien tik verslo, organizacinius ir 
socialinius aspektus.

ir naujų galimybių. Europai reikia spartinti 
inovacijas, sukauptas žinias naudojant tam, 
kad būtų tobulinama ir gerinama esančių 
produktų kokybė ir tausumas bei kuriami 
nauji produktai, paslaugos ir rinkos. 
Inovacijos turėtų būti naudojamos 
plačiausia prasme, o jų naudojimas turėtų 
apimti ne vien tik verslo, organizacinius ir 
socialinius aspektus.

Or. en

Pakeitimas 176
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
vykdoma veikla pirmiausia bus grindžiama 
pramonės ir verslo bei mokslinių tyrimų 
bendruomenės nustatytomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkėmis, daug 
dėmesio skiriant privačiojo sektoriaus 
investicijų veiksmingumo didinimui.

Pagal tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
vykdoma veikla pirmiausia bus grindžiama  
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
darbotvarkėmis, nustatytomis kartu su 
pramonės ir verslo atstovais, mokslinių 
tyrimų bendruomenėmis bei kitomis 
suinteresuotųjų šalių organizacijomis, 
pvz., pilietinės visuomenės 
organizacijomis; šia veikla bus siekiama 
ne tik spręsti bendrus poreikius ir 
problemas konkrečiame sektoriuje, bet ir 
remti politikos tikslų įgyvendinimą tuose 
konkrečiuose sektoriuose; veikla bus 
vykdoma daug dėmesio skiriant privačiojo 
sektoriaus investicijų veiksmingumo 
didinimui.

Or. en

Pakeitimas 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto aštunta pastraipa „Integruotas požiūris į didelio poveikio 
technologijas“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos22 . Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos, pažangiosios 
gamybos sistemos ir ekologinės 
inovacijos22. Šios daug dalykų apimančios 
žinios ir investicijoms imlios technologijos 
apima daug skirtingų sektorių ir sudaro 
sąlygas Europos pramonei turėti žymų 
konkurencinį pranašumą. Integruotas 
požiūris, derinių skatinimas, jungimas ir 
naudingas DPT bendradarbiavimo poveikis 
įvairiems inovacijų ciklams ir vertės 
grandinėms gali duoti daug žadančių 
mokslinių tyrimų rezultatų ir atverti kelią 
naujoms pramonės technologijoms, 
produktams, paslaugoms ir naujoviškam 
taikymui (pvz. kosmoso, transporto, 
aplinkos, sveikatos ir pan. srityse). Todėl 
dažna DPT ir daug galimybių teikiančių 
technologijų tarpusavio sąveika bus 
lanksčiai panaudota kaip svarbus inovacijų 
šaltinis. Tai papildys paramą DPT 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurią gali teikti nacionalinės ar regioninės 
valdžios institucijos iš sanglaudos politikos 
fondų lėšų pagal pažangiosios 
specializacijos strategijas.

Or. en

Pagrindimas

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
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society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Pakeitimas 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto aštunta pastraipa „Integruotas požiūris į didelio poveikio 
technologijas“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos22 . Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos22. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos, žemės ūkio
ir pan. srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Or. en
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Pagrindimas

Didelio poveikio ir kelių technologijos sričių taikymas žemės ūkio srityje atveria daug 
galimybių, visų pirma pirminiame žemės ūkio sektoriuje, kuris atlieka labai svarbų vaidmenį 
skatinant Europos žemės ūkio konkurencingumą.

Pakeitimas 179
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų didelio poveikio ir pramonės 
technologijų, įskaitant DPT, atžvilgiu 
pagrindinis tikslas bus skatinti technologijų 
tarpusavio sąveiką ir jas taikyti 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinius. Į tai 
bus visapusiškai atsižvelgta rengiant ir 
įgyvendinant darbotvarkes ir prioritetus. 
Todėl reikia, kad nustatant ir įgyvendinant 
prioritetus visapusiškai dalyvautų 
skirtingus lūkesčius turinčios 
suinteresuotosios šalys. Tam tikrais 
atvejais reikės veiksmų, kurie bendrai 
finansuojami per didelio poveikio ir 
pramonės technologijas, ir sprendžiant 
atitinkamus visuomenės uždavinius. Tai 
apims bendrą finansavimą viešosioms ir 
privačioms partnerystėms, kuriomis 
siekiama sukurti technologijas ir jas taikyti 
sprendžiant visuomenės uždavinius.

Visų didelio poveikio ir pramonės 
technologijų, įskaitant DPT, atžvilgiu 
pagrindinis tikslas bus skatinti technologijų 
tarpusavio sąveiką ir jas taikyti 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinius. Į tai 
bus visapusiškai atsižvelgta rengiant ir 
įgyvendinant darbotvarkes ir prioritetus. 
Todėl reikia, kad nustatant ir įgyvendinant 
prioritetus visapusiškai dalyvautų 
skirtingus lūkesčius turinčios 
suinteresuotosios šalys, įskaitant pilietinę 
visuomenę. Tam tikrais atvejais reikės 
veiksmų, kurie bendrai finansuojami per 
didelio poveikio ir pramonės technologijas, 
ir sprendžiant atitinkamus visuomenės 
uždavinius. Tai apims bendrą finansavimą 
viešosioms ir privačioms partnerystėms bei 
partnerystėms su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, kuriomis siekiama sukurti 
technologijas bei inovacijas ir jas taikyti 
sprendžiant visuomenės uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.1.3 punkto e a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Pažangieji robotai ir technologijos, 
taikomi sveikatos ir negalios srityse.

Or. en

Pagrindimas

Tokios pažangios technologijos kaip robotai yra pagrindinis aspektas sveikatos srityje.

Pakeitimas 181
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.1.3 punkto f papunkčio i dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Energijos vartojimo efektyvumo 
gerinimas IRT srityje.

Or. en

Pakeitimas 182
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.1. punkto įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus nanotechnologijų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra išsaugoti
Europos Sąjungos pirmavimą šioje sparčiai 
augančioje pasaulinėje rinkoje, skatinant 
investicijas į nanotechnologijas ir jų 
perkėlimą į didelės pridėtinės vertės 
konkurencingus produktus ir paslaugas 
įvairioms reikmėms skirtinguose 
sektoriuose.

Konkretus nanotechnologijų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra pasirengti
Europos Sąjungos pirmavimui šioje 
sparčiai augančioje pasaulinėje rinkoje, 
skatinant investicijas į nanotechnologijas ir 
patentus ir jų perkėlimą į didelės pridėtinės 
vertės konkurencingus produktus ir 
paslaugas įvairioms reikmėms skirtinguose 
sektoriuose.

Or. en
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Pagrindimas

Tikrovė kitokia: Europa atsilieka nuo pagrindinių varžovių – JAV, Japonijos ir Pietų 
Korėjos – kurioms tenka daugiau kaip pusė investicijų ir du trečdaliai visame pasaulyje 
pateiktų paraiškų išduoti patentus.

Pakeitimas 183
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.1. punkto įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus nanotechnologijų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra išsaugoti 
Europos Sąjungos pirmavimą šioje sparčiai 
augančioje pasaulinėje rinkoje, skatinant 
investicijas į nanotechnologijas ir jų 
perkėlimą į didelės pridėtinės vertės 
konkurencingus produktus ir paslaugas 
įvairioms reikmėms skirtinguose 
sektoriuose.

Konkretus nanotechnologijų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra išsaugoti 
Europos Sąjungos pirmavimą šioje sparčiai 
augančioje pasaulinėje rinkoje, skatinant 
investicijas į saugias ir atsakingas 
nanotechnologijas ir jų perkėlimą į didelės 
pridėtinės vertės konkurencingus produktus 
ir paslaugas įvairioms reikmėms 
skirtinguose sektoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Yra daug neišspręstų klausimų dėl nanomedžiagų saugumo, o tam tikri taikmenys aiškiai kelia 
nepriimtiną pavojų žmogaus sveikatai ir (arba) aplinkai. ES turėtų finansuoti tik investicijas į 
saugias ir atsakingai naudojamas nanotechnologijas.

Pakeitimas 184
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.1. punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į nanotechnologijų naudą 
vartotojams, gebėjimą pagerinti gyvenimo 
kokybę ir indėlį į tvarų vystimąsi bei į 
dideles našumo didinimo ir efektyvesnio 

Iki 2015 m. Komisija persvarstys visus 
atitinkamus teisės aktus, kad užtikrintų 
saugą visose nanomedžiagų, naudojamų 
produktams, kurie gali daryti poveikį 
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išteklių naudojimo galimybes, kurios 
įmonėms buvo anksčiau neprieinamos, iki 
2020 m. nanotechnologijos labai išplis, t. y. 
bus integruotos į daugumą technologijų ir 
taikymo sričių.

sveikatai, aplinkai ar saugai per visą savo 
gyvavimo ciklą, taikymo srityse. 
Atsižvelgiant į nanotechnologijų naudą 
vartotojams, gebėjimą pagerinti gyvenimo 
kokybę ir indėlį į tvarų vystymąsi bei į 
dideles našumo didinimo ir efektyvesnio 
išteklių naudojimo galimybes, kurios 
įmonėms buvo anksčiau neprieinamos, iki 
2020 m. nanotechnologijos labai išplis, t. y. 
bus integruotos į daugumą technologijų ir 
taikymo sričių.

Or. en

Pagrindimas

2009 m. balandžio mėn. priimtoje rezoliucijoje Parlamentas manė, kad ypač svarbu 
visapusiškai spręsti nanomedžiagų klausimą atsižvelgiant bent į teisės aktų dėl cheminių 
medžiagų, maisto, atliekų, oro ir vandens kokybės taikymo sritį.

Pakeitimas 185
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nanotechnologijos yra atsirandančios 
technologijos, kurių galimybės įrodytos ir 
kurios daro revoliucinį poveikį, pvz., 
medžiagoms, IRT, gamtos mokslams, 
sveikatos priežiūrai ir vartojimo prekėms –
po to, kai moksliniai tyrimai paverčiami 
revoliuciniais produktais ir gamybos 
procesais.

Nanotechnologijos yra atsirandančios 
technologijos, kurių galimybės įrodytos ir 
kurios gali daryti revoliucinį poveikį, pvz., 
medžiagoms, IRT, gamtos mokslams, 
sveikatos priežiūrai ir vartojimo prekėms –
po to, kai moksliniai tyrimai paverčiami 
tausiais ir konkurencingais produktais ir 
gamybos procesais.

Or. en

Pakeitimas 186
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.2 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nanotechnologijoms tenka labai svarbus
vaidmuo sprendžiant strategijoje „Europa 
2020“ nustatytus pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo uždavinius. 
Sėkmingas šių svarbių pagrindinių didelio 
poveikio technologijų panaudojimas padės
didinti Sąjungos pramonės 
konkurencingumą, nes sudarys sąlygas 
atsirasti naujoviškiems patobulintiems 
produktams ar efektyvesniems procesams 
ir padės spręsti ateities uždavinius.

Nanotechnologijoms galėtų tekti vaidmuo
sprendžiant strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytus pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo uždavinius. 
Sėkmingas šių svarbių pagrindinių didelio 
poveikio technologijų panaudojimas gali 
padėti didinti Sąjungos pramonės 
konkurencingumą, nes sudarys sąlygas 
atsirasti naujoviškiems patobulintiems 
produktams ar efektyvesniems procesams 
ir padės spręsti ateities uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 187
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dabar Europai reikia išsaugoti savo 
poziciją pasaulinėje rinkoje ir nuo jos 
atsispirti skatinant plataus masto 
bendradarbiavimą tarp daugelio įvairių 
verčių grandinių ir tarp įvairių pramonės 
sektorių, siekiant proporcingai diegti šias 
technologijas į perspektyvius komercinius 
produktus. Kyla rizikos vertinimo ir 
valdymo bei atsakingo valdymo klausimai, 
kurie yra svarbūs veiksniai, galintys 
nulemti būsimą nanotechnologijų poveikį 
visuomenei ir ekonomikai.

Dabar Europai reikia išsaugoti savo 
poziciją pasaulinėje rinkoje ir nuo jos 
atsispirti skatinant plataus masto 
bendradarbiavimą tarp daugelio įvairių 
verčių grandinių ir tarp įvairių pramonės 
sektorių, siekiant proporcingai diegti šias 
technologijas į saugius, tausius ir 
perspektyvius komercinius produktus. 
Rizikos vertinimo ir valdymo bei atsakingo 
valdymo klausimai yra svarbūs veiksniai, 
galintys nulemti būsimą nanotechnologijų 
poveikį visuomenei ir ekonomikai, todėl 
pagal programą „Horizontas 2020“ bus 
daugiausia remiama šių sričių veikla.

Or. en



PE492.608v01-00 22/70 AM\906315LT.doc

LT

Pakeitimas 188
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taigi vykdant veiklą daugiausia dėmesio 
skiriama plačiai paplitusiam ir atsakingam
nanotechnologijų taikymui ekonomikoje, 
kad būtų sudarytos sąlygos gauti naudą, 
turinčią didelį poveikį visuomenei ir 
pramonei. Siekiant užtikrinti potencialias 
galimybes, įskaitant naujų bendrovių ir 
naujų darbo vietų kūrimą, per mokslinius 
tyrimus turėtų būti sukurtos reikalingos 
priemonės, kuriomis būtų galima tinkamai 
įgyvendinti standartizavimą ir reguliavimą.

Taigi vykdant veiklą daugiausia dėmesio 
skiriama atsakingam ir tausiam
nanotechnologijų taikymui ekonomikoje, 
kad būtų sudarytos sąlygos gauti naudą, 
turinčią didelį poveikį aplinkai, 
visuomenei ir pramonei. Siekiant užtikrinti 
potencialias galimybes, įskaitant naujų 
bendrovių ir naujų darbo vietų kūrimą, per 
mokslinius tyrimus turėtų būti sukurtos 
reikalingos priemonės, kuriomis būtų 
galima tinkamai įgyvendinti 
standartizavimą ir reguliavimą.

Or. en

Pakeitimas 189
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.3. punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Naujos kartos nanomedžiagų, 
nanoprietaisų ir nanotechnologijų vystymas

(a) Naujos kartos nanomedžiagų, 
nanoprietaisų ir nanotechnologijų 
vystymas, atsižvelgiant į atsargumo 
principą

Or. en

Pakeitimas 190
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.3. punkto a papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama sukurti visiškai naujus produktus, 
kurie padėtų rasti tvarius sprendimus 
įvairiuose sektoriuose.

Siekiama sukurti visiškai naujus produktus, 
kurie padėtų rasti tvarius sprendimus 
įvairiuose sektoriuose, ypač elektronikos, 
medicinos, naujų energijos ir medžiagų 
rūšių srityse.

Or. fr

Pagrindimas

Produktų savybių ir atsparumo stiprinimas naudojantis nanoskalėmis yra naudingesnis kai 
kuriuose pramonės ar medicinos sektoriuose (galimybė tam tikru laiku suleisti vaistų į vėžinę 
ląstelę), negu kituose sektoriuose. Vis dar kvestionuojamas šios revoliucinės technologijos 
naudojimas, pavyzdžiui, žemės ūkio maisto sektoriuje, nes dar nenustatyta, ar nanodalelės 
nekenkia sveikatai (jos gali prasiskverbti į ląsteles ir ten kauptis) ir aplinkai.

Pakeitimas 191
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.3. punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Saugaus nanotechnologijų kūrimo ir 
taikymo užtikrinimas

(b) Saugaus nanotechnologijų kūrimo ir 
taikymo užtikrinimas, ypač kai šios 
technologijos naudojamos gaminant 
produktus, kurie turi tiesioginį kontaktą 
su žmogaus kūnu.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su I priedo II dalies 1.2.3. punkto a papunkčio pirmos pastraipos 
pakeitimu ta pačia tema.

Pakeitimas 192
Daciana Octavia Sârbu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.3. punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Saugaus nanotechnologijų kūrimo ir 
taikymo užtikrinimas

(b) Saugaus nanotechnologijų kūrimo ir 
taikymo užtikrinimas bei atitinkamų 
bandymo metodų vystymas siekiant 
įvertinti nanotechnologijų ir dirbtinai 
sukurtų nanomedžiagų poveikį žmogaus 
sveikatai ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 193
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.3. punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių žinių apie galimą 
nanotechnologijų ir nanosistemų poveikį 
sveikatai ar aplinkai gerinimas ir priemonių 
rizikai vertinti bei valdyti per visą 
gyvavimo ciklą sukūrimas.

Mokslinių žinių apie galimą 
nanotechnologijų ir nanosistemų poveikį 
sveikatai ar aplinkai gerinimas ir tam 
tikram tikslui pritaikytų priemonių, kurias 
taikant nenaudojami gyvūnai ir kurios 
skirtos rizikai vertinti bei valdyti per visą 
gyvavimo ciklą, sukūrimas.

Or. en

Pagrindimas

Nanomedžiagos vis plačiau kuriamos ir naudojamos įvairiuose produktuose. Tačiau daugelis 
naudojamų toksiškumo bandymo metodų yra netinkami nanomedžiagų vertinimui, todėl 
būtina skubiai sukurti naują, žmonėms svarbų nanomedžiagų bandymo metodą, kuriame 
nebūtų naudojami gyvūnai.

Pakeitimas 194
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.3. punkto c papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėmesio sutelkimas į nanotechnologijų 
valdymą siekiant naudos visuomenei.

Dėmesio sutelkimas į nanotechnologijų 
valdymą siekiant naudos visuomenei, 
atsižvelgiant į atsargumo principą ir 
įvertinant visuomenės pritarimą 
konkrečioms taikymo sritims ir jų 
tinkamumą.

Or. en

Pakeitimas 195
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.2.3. punkto d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėmesys telkiamas į naujas operacijas, 
išmanųjį naujų ir dabartinių procesų 
sujungimą ir proporcingą didinimą, 
siekiant produktų masinės gamybos ir 
daugialypės paskirties gamyklų įrengimo, 
užtikrinant veiksmingą žinių perdavimą ir 
panaudojimą pramonės inovacijoms.

Dėmesys telkiamas į naujas operacijas, 
išmanųjį naujų ir dabartinių procesų 
sujungimą.

Or. en

Pakeitimas 196
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.3.1. punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Medžiagos yra pramonės inovacijų esmė ir 
svarbiausias galimybių šaltinis. Didesnio 
žinių turinio, naujų funkcijų ir geresnių 
eksploatavimo charakteristikų turinčios 
medžiagos yra būtinos pramonės 
konkurencingumui ir tvariam vystymuisi 

Medžiagos yra pramonės inovacijų esmė ir 
svarbiausias galimybių šaltinis. Didesnio 
žinių turinio, naujų funkcijų ir geresnių 
eksploatavimo charakteristikų turinčios 
medžiagos, visų pirma atsižvelgiant į 
išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą,
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užtikrinti įvairiose taikymo srityse ir 
sektoriuose.

yra būtinos pramonės konkurencingumui ir 
tvariam vystymuisi užtikrinti įvairiose 
taikymo srityse ir sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 197
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.3.3. punkto g papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant ištirti 
medžiagų naudojimo iniciatyvas ir
naujoviškus požiūrius į verslo modelį.

Moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant ištirti 
medžiagų naudojimo alternatyvas, 
pakaitalus svarbiausioms žaliavoms ar 
pavojingoms medžiagoms. Naujoviško 
požiūrio į verslo modelį plėtojimas.

Or. en

Pakeitimas 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.3.3. punkto g a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) Naujos medžiagos, susijusios su 
kultūros paveldo išsaugojimu ir atkūrimu

Or. en

Pakeitimas 199
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.1. punkto įžanginė pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus biotechnologijų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra kurti 
konkurencingus, tvarius ir naujoviškus 
pramonės produktus ir procesus bei padėti 
diegti inovacijas keliuose Europos 
sektoriuose, pvz., žemės ūkio, maisto, 
cheminių medžiagų ir sveikatos.

Konkretus biotechnologijų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra kurti 
konkurencingus, tvarius ir naujoviškus 
pramonės produktus ir procesus bei padėti 
diegti inovacijas keliuose Europos 
sektoriuose, pvz., žemės ūkio, maisto, 
cheminių medžiagų ir sveikatos, taip 
užtikrinant saugias gaires taikymui.

Or. en

Pakeitimas 200
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.1. punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Stiprus mokslinis, technologinis ir 
inovacinis biotechnologijų pagrindas padės 
suvokti šios technologijos taikymo 
padarinius ir poveikį. Šia poziciją 
sustiprintų integruotas sveikatos ir saugos 
vertinimas, technologijos naudojimo 
poveikio ekonomikai ir aplinkai 
vertinimas ir bendrosios bei konkrečios 
rizikos diegiant biotechnologijas valdymo 
aspektai.

Or. en

Pakeitimas 201
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.2. punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijus galima sukurti naujus 
produktus ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytini 
pramoniniai taikmenys, įskaitant 
biochemines medžiagas, kurių užimama 
rinkos dalis iki 2015 m. turėtų padidėti iki 
12–20 proc. cheminių medžiagų gamybos 
rinkos. Biotechnologijų srityje taip pat 
taikomos kai kurios iš dvylikos Žaliosios 
chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 
biologinių sistemų atrankumą ir 
efektyvumą. Sąjungos įmonėms gali būti 
naudingos biotechnologijos procesų ir 
biologinių produktų teikiamos galimybės, 
naudojamos išmetamo CO2 kiekiui 
sumažinti (apskaičiuota, kad galima būtų 
sutaupyti 1–2,5 mlrd. tonų CO2 ekvivalento 
per metus iki 2030 m.). Europos 
biofarmacijos sektoriuje jau beveik 20 
proc. dabartinių vaistų pagaminama 
naudojant biotechnologijas ir apie 50 proc. 
naujų vaistų. Biotechnologijos gali atverti
didelio jūrų išteklių naudojimo kelius
siekiant kurti naujoviškus pramonės, 
sveikatos ir aplinkos srities taikmenis. 
Numatoma, kad besikuriantis jūros 
(mėlynųjų) biotechnologijų sektorius turėtų 
plėstis apie 10 proc. kiekvienais metais.

Or. en

Pakeitimas 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.2. punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Biotechnologijos svarbios ir žemės ūkio srities taikmenims.

Pakeitimas 203
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.3. punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Pažangiausių biotechnologijų, kurios 
yra svarbiausias būsimų inovacijų 
veiksnys, kūrimo skatinimas

(a) Pažangiausių biotechnologijų, kurios 
yra svarbiausias būsimų inovacijų 
veiksnys, kūrimo skatinimas, nekeliant 
pavojaus, kad bus pakenkta natūraliai 
aplinkai, ir atsižvelgiant į atsargumo 
principą 

Or. en

Pakeitimas 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.3. punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų technologijų (pvz., sintetinės
biologijos, bioinformatikos ir sistemų 
biologijos), kurios gali padėti sukurti 
visiškai naujoviškus taikmenis, vystymas.

Naujų technologijų (pvz., biologijos 
sistemų, bioinformatikos ir sintetinės 
biologijos bei sistemų biologijos), kurios 
gali padėti sukurti visiškai naujoviškus 
taikmenis, vystymas.

Or. en

Pagrindimas

Biotechnologijos teikiamos galimybės neturi būti apribotos tik pramoniniais procesais, bet 
turėtų apimti visus svarbius produktus ir procesus.

Pakeitimas 205
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.3. punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

medžiagų, statybos, sveikatos, 
kalnakasybos, energijos, celiuliozės ir 
popieriaus, tekstilės, krakmolo, maisto 
apdorojimo), vystymas ir jų 
aplinkosauginio aspekto plėtojimas.

Or. en

Pakeitimas 206
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.3. punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Platformų technologijų (pvz., genomikos, 
metagenomikos, proteomikos, molekulinių 
priemonių) vystymas siekiant užtikrinti 
daugelio ekonomikos sektorių pirmavimą 
ir konkurencinį pranašumą.

Platformų technologijų (pvz., 
skaičiuojamosios chemijos ir sistemų 
biologijos, genomikos, metagenomikos, 
proteomikos, didelio našumo in vitro 
platformų, „žmogaus mikroschemų“ 
(angl. human-on-a-chip) ir molekulinių 
priemonių) vystymas siekiant užtikrinti 
daugelio ekonomikos sektorių pirmavimą 
ir konkurencinį pranašumą.

Or. en

Pakeitimas 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.3. punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Platformų technologijų (pvz., genomikos, 
metagenomikos, proteomikos, molekulinių 
priemonių) vystymas siekiant užtikrinti 
daugelio ekonomikos sektorių pirmavimą 
ir konkurencinį pranašumą.

Platformų technologijų (pvz., sistemų 
biologijos, genomikos, metagenomikos, 
proteomikos, fenomikos, molekulinių 
priemonių) vystymas siekiant užtikrinti 
daugelio ekonomikos sektorių pirmavimą 
ir konkurencinį pranašumą.
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Or. en

Pagrindimas

Sistemų biologija yra plačiausia sąvoka, kurią reikėtų nurodyti pirmiausia. Kitos sąvokos 
skirtos konkretesnėms sritims.

Pakeitimas 208
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.3. punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Platformų technologijų (pvz., genomikos, 
metagenomikos, proteomikos, molekulinių 
priemonių) vystymas siekiant užtikrinti 
daugelio ekonomikos sektorių pirmavimą 
ir konkurencinį pranašumą.

Platformų technologijų (pvz., genomikos, 
metagenomikos, proteomikos, molekulinių 
priemonių) vystymas siekiant užtikrinti 
daugelio ekonomikos sektorių pirmavimą 
ir konkurencinį pranašumą. Diagnostinės 
priemonės bus remiamos, jeigu bus 
susijusios su terapija.

Or. en

Pakeitimas 209
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.3. punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Aplinkos, visuomenės ir etikos 
uždaviniai
Tikslas – ištirti aplinkos, visuomenės ir 
etikos uždavinius, susijusius su tam 
tikromis technologijų rūšimis, tobulinant 
vertinimo procesus, kurie apimtų plataus 
masto konsultacijas su 
suinteresuotosiomis šalimis.

Or. en
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Pakeitimas 210
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.4.3. punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Visuomenės ir etikos uždaviniai
Apibrėžiant politikos procesus 
atsižvelgiama į visuomenės ir etikos 
uždavinius, susijusius su tam tikromis 
technologijų rūšimis, tobulinant vertinimo 
kriterijus ir procedūras, apimančias 
plataus masto konsultacijas su 
suinteresuotosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 211
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.5.1 punkto įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus pažangiosios gamybos ir 
apdirbimo mokslinių tyrimų ir inovacijų 
tikslas yra pakeisti šiandienines 
pramoninės gamybos formas tokiomis 
formomis, kurios būtų grindžiamos 
išsamesnėmis žiniomis, būtų tvarios, 
aprėptų kelis gamybos sektorius bei 
apdirbimo technologijas ir taip būtų 
sukuriami naujoviškesni produktai, 
procesai ir paslaugos.

Konkretus pažangiosios gamybos ir 
apdirbimo mokslinių tyrimų ir inovacijų 
tikslas yra pakeisti šiandienines 
pramoninės gamybos formas tokiomis 
formomis, kurios būtų grindžiamos 
išsamesnėmis žiniomis, būtų tvarios, 
efektyvios išteklių ir energijos vartojimo 
atžvilgiu, aprėptų kelis gamybos sektorius 
bei apdirbimo technologijas ir taip būtų 
sukuriami naujoviškesni produktai, 
procesai ir paslaugos.

Or. en
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Pakeitimas 212
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.5.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi ir toliau tęsti Sąjungos lygmens 
investicijas, kad išlaikytų savo pirmavimą 
ir kompetenciją gamybos technologijų 
srityje, ir pereiti prie didelės vertės, 
žinioms imlių prekių gamybos ir taip 
sukurti sąlygas bei pranašumus, reikalingus 
gamybos tvarumui užtikrinti ir teikti su 
pagamintu produktu susijusias paslaugas 
visą jo naudojimo laikotarpį. Ištekliams 
imli gamyba ir apdirbimo pramonės 
sektoriai turi toliau Sąjungos lygiu telkti 
išteklius ir žinias bei nesiliauti investavę į 
mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, 
kad užtikrintų tolesnį perėjimą prie 
konkurencingos, mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, ir laikytis 
sutartų visoje Sąjungoje galiojančių 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo pramonės 
sektoriuose iki 2050 m. normų. 
Vykdydama tinkamai pagrįstą Sąjungos 
politiką Europa užtikrintų esamų pramonės 
sektorių plėtrą ir pasirūpintų naujais 
būsimais pramonės sektoriais.

Europa turi ir toliau tęsti Sąjungos lygmens 
investicijas, kad išlaikytų savo pirmavimą 
ir kompetenciją gamybos technologijų 
srityje, ir pereiti prie didelės vertės, 
efektyvių išteklių ir energijos vartojimo 
atžvilgiu, žinioms imlių prekių gamybos ir 
taip sukurti sąlygas bei pranašumus, 
reikalingus gamybos tvarumui užtikrinti ir 
teikti su pagamintu produktu susijusias 
paslaugas visą jo naudojimo laikotarpį. 
Ištekliams imli gamyba ir apdirbimo 
pramonės sektoriai turi toliau Sąjungos 
lygiu telkti išteklius ir žinias bei nesiliauti 
investavę į mokslinius tyrimus, plėtrą ir 
inovacijas, kad užtikrintų tolesnį perėjimą 
prie konkurencingos, mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ir išteklius 
taupiai naudojančios ekonomikos, ir 
laikytis sutartų visoje Sąjungoje 
galiojančių išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
pramonės sektoriuose iki 2050 m. normų. 
Vykdydama tinkamai pagrįstą Sąjungos 
politiką Europa užtikrintų esamų pramonės 
sektorių plėtrą ir pasirūpintų naujais 
būsimais pramonės sektoriais.

Or. en

Pakeitimas 213
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.5.3. punkto a papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvaraus pramonės augimo skatinimas 
palengvinant strateginį perėjimą Europoje 
nuo išlaidomis grindžiamos gamybos prie 
požiūrio, kurį pasirinkus būtų sukuriama 
didelė pridėtinė vertė.

Tvaraus pramonės augimo skatinimas 
palengvinant strateginį perėjimą Europoje 
nuo išlaidomis grindžiamos gamybos prie 
požiūrio, kurį pasirinkus būtų sukuriama 
didelė pridėtinė vertė, medžiagų 
naudojimo efektyvumas ir uždaro ciklo 
sistemos.

Or. en

Pakeitimas 214
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.5.3. punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sunaudojamo energijos kiekio ir išmetamo 
CO2 kiekio sumažinimas plėtojant ir 
diegiant tvarias statybos technologijas.

Energijos sunaudojimo efektyvumo 
didinimas ir išmetamo CO2 kiekio 
sumažinimas plėtojant ir diegiant tvarias 
statybos technologijas.

Or. it

Pakeitimas 215
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.5.3. punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apdirbimo pramonės sektorių 
konkurencingumo didinimas iš esmės 
gerinant išteklių ir energijos naudojimo 
veiksmingumą ir šių sektorių poveikio 
aplinkai apribojimas taikant visą vertės 
grandinę, skatinant mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų diegimą.

Apdirbimo pramonės sektorių 
konkurencingumo didinimas iš esmės 
gerinant išteklių ir energijos naudojimo 
veiksmingumą ir šių sektorių poveikio 
aplinkai apribojimas taikant visą vertės 
grandinę, skatinant taupiai išteklius ir 
energiją naudojančių technologijų, 
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procesų ir medžiagų diegimą.

Or. en

Pakeitimas 216
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.6.2 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama su kosmosu susijusių taikmenų 
tyrimui ir plėtrai bus skiriama, visų 
pirma, mėginant išspręsti tokius 
visuomenės uždavinius kaip klimato kaita, 
aplinka, tausios transporto sistemos ir 
žemės ūkis. Dalijimosi žiniomis ir 
suderintos plėtros tikslai bus šiose srityse 
skiriamos paramos pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 217
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.6.3. punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti 
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, patikrinimą ir standartizavimą. 
Jeigu tvarkant ir platinant duomenis būtų 
diegiamos inovacijos, tada taip pat būtų 
įmanoma užtikrinti didesnę investicijų į 
kosmoso infrastruktūrą grąžą ir prisidėti 
sprendžiant visuomenės uždavinius, visų 
pirma tuo atveju, kai veiksmus būtų 
imamasi koordinuoti pasauliniu lygiu, pvz., 

Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti 
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, patikrinimą ir standartizavimą. 
Jeigu tvarkant, platinant ir tarpusavyje 
susiejant duomenis, visų pirma skatinant 
laisvą prieigą prie Žemės mokslų 
duomenų ir metaduomenų ir keitimąsi 
jais, būtų diegiamos inovacijos, tada taip 
pat būtų įmanoma užtikrinti didesnę 
investicijų į kosmoso infrastruktūrą grąžą ir 
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Pasaulinės Žemės stebėjimo sistemų 
sistemos (GEOSS), Europos palydovinės 
navigacijos programa „Galileo“ arba 
klimato kaitos klausimams skirta 
Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija.

prisidėti sprendžiant visuomenės 
uždavinius, visų pirma tuo atveju, kai 
veiksmus būtų imamasi koordinuoti 
pasauliniu lygiu, pvz., Pasaulinės Žemės 
stebėjimo sistemų sistemos (GEOSS), 
Europos palydovinės navigacijos programa 
„Galileo“ arba klimato kaitos klausimams 
skirta Tarpvyriausybinė klimato kaitos 
komisija.

Or. en

Pakeitimas 218
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.6.3. punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti 
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, patikrinimą ir standartizavimą. 
Jeigu tvarkant ir platinant duomenis būtų 
diegiamos inovacijos, tada taip pat būtų 
įmanoma užtikrinti didesnę investicijų į 
kosmoso infrastruktūrą grąžą ir prisidėti 
sprendžiant visuomenės uždavinius, visų 
pirma tuo atveju, kai veiksmus būtų 
imamasi koordinuoti pasauliniu lygiu, pvz., 
Pasaulinės Žemės stebėjimo sistemų 
sistemos (GEOSS), Europos palydovinės 
navigacijos programa „Galileo“ arba 
klimato kaitos klausimams skirta 
Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija.

Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti 
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, patikrinimą ir standartizavimą. 
Jeigu tvarkant ir platinant duomenis būtų 
diegiamos inovacijos, tada taip pat būtų 
įmanoma užtikrinti didesnę investicijų į 
kosmoso infrastruktūrą grąžą ir prisidėti 
sprendžiant visuomenės uždavinius, visų 
pirma tuo atveju, kai veiksmus būtų 
imamasi koordinuoti pasauliniu lygiu, pvz., 
Pasaulinės Žemės stebėjimo sistemų 
sistemos (GEOSS), Europos palydovinės 
navigacijos programa „Galileo“ arba 
klimato kaitos ir vandenynų stebėsenos 
klausimams skirta Tarpvyriausybinė 
klimato kaitos komisija.

Or. en

Pakeitimas 219
Yves Cochet, Jill Evans
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.6.3. punkto c papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama bus skiriama aplinkos pasaulinio 
stebėjimo ir informavimo išsamių bei 
tvarių sistemų kūrimui, įskaitant klimatą 
modeliuojančių bendruomenių ir aplinką 
stebinčių bei duomenis tvarkančių 
bendruomenių skatinimą 
bendradarbiauti. Labai svarbu įtraukti 
valstybes nares į šį bendradarbiavimą, nes 
dažnai nacionalinės valdžios institucijos 
yra tokių duomenų registrų savininkės.

Or. en

Pakeitimas 220
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6a. Ekologinės inovacijos
Konkretus ekologinių inovacijų tikslas
Konkretus ekologinių inovacijų tikslas –
skatinti inovacinę Europos pramonę ir 
inovacijų bendruomenę, kuri tikslingai 
kuria naujus produktus, procesus ir 
paslaugas, skatindama ekologišką augimą 
ir naudą aplinkai ir kuri pripažįstama 
pasaulio lydere. Šiomis inovacijomis 
siekiama padidinti išteklių vartojimo 
efektyvumą, sumažinti poveikį aplinkai, 
užkirsti kelią (vandens) taršai ir (arba) 
veiksmingiau, efektyviau ir atsakingiau 
naudoti gamtinius išteklius.
Pagrindimas ir Sąjungos pridėtinė vertė
Pramonės pirmavimas ekologinių 
inovacijų srityje sudarys sąlygas pagerinti 
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aplinkosauginį veiksmingumą ir 
ekonomikos atsparumą, kartu užtikrins 
ekonominį efektyvumą ir palankią 
aplinką verslui ir visai bendruomenei, 
apimančiai tiek kaime, tiek mieste 
gyvenančius piliečius. Pasaulio 
ekologiškos pramonės rinka (2020 m.) 
greitai plečiasi, ir šis ES verslo sektorius 
jau sparčiai auga: ES dažnai pirmauja 
pasaulyje savo ekologiška pramone. Tai 
turi būti programos „Horizontas 2020“ 
pagrindas. Ekologinės inovacijos turi būti 
diegiamos visuose ekonomikos ir 
visuomenės gyvenimo sektoriuose ir kurti 
svarbų konkurencinį pranašumą Europai 
susiduriant su tvarumo iššūkiais. Todėl 
ekologinės inovacijos – pagrindinė didelio 
poveikio technologija.
Ekologiškai pramonei būdingas didelis 
mažųjų ir vidutinių (MVĮ) įmonių 
skaičius. Šiose įmonėse dirba apie pusė 
visų darbuotojų. Todėl MVĮ, 
bendradarbiaudamos su didesniais 
pramonės partneriais, turi atlikti vis 
svarbesnį vaidmenį kuriant naujas 
technologijas ir sprendimus bei juos 
įgyvendinant.
Pagrindiniai inovacijų šaltiniai yra 
ekologinių inovacijų ir kitų didelio 
poveikio technologijų sąveika, pradedant 
IRT (stebėjimo ir jutimo sistemomis) ir 
nanotechnologijomis.
Veiklos apmatai
Ekologinės inovacijos yra bet kokios 
rūšies inovacijos, kuriomis kuriama ar 
siekiama reikšmingos ir įrodomos 
pažangos įgyvendinant tvaraus vystymosi 
tikslą mažinant poveikį aplinkai, didinant 
atsparumą aplinkos veiksniams ar 
veiksmingiau ir atsakingiau naudojant 
gamtinius išteklius.
Vykdant ekologinių inovacijų veiklą 
dėmesys skiriamas tvarioms inovacijoms 
toliau išvardytose srityse:
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a) Ekologiškos energijos tiekimas
b) Energijos vartojimo efektyvumas
c) Medžiagų naudojimo efektyvumas
d) Ekologiškas judumas
e) Vanduo
f) Atliekos

Or. en

Pakeitimas 221
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, nors mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms tenka didelė ekonomikos ir 
užimtumo rinkos dalis, o jų inovacijų 
diegimo galimybės yra didelės, šioms 
įmonėms kyla su jų dydžiu susijusių 
sunkumų, trukdančių joms diegti daugiau 
inovacijų ir tapti konkurencingesnėms. 
Nors Europoje atsiranda beveik toks pats 
veiklą pradedančių bendrovių skaičius kaip 
JAV, Europos MVĮ sunkiau sekasi tapti 
stambiomis bendrovėmis nei Jungtinių 
Amerikos Valstijų MVĮ. Tarptautinė verslo 
aplinka, susieta vis glaudesnėmis vertės 
grandinėmis, dar labiau padidina sunkumus 
Europos MVĮ. MVĮ turi didinti inovacijų 
diegimo pajėgumą. Jeigu šios įmonės nori 
sėkmingai konkuruoti greitai kintančiose 
pasaulinėse rinkose, jos turi sukurti naujų 
žinių, įdiegti ir paversti jas rinkai skirtais 
produktais bei verslo idėjomis sparčiau ir 
didesniu mastu. Reikia rasti būdų, kaip 
paskatinti mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
diegti daugiau inovacijų ir taip didinti jų 
konkurencingumą bei plėtrą.

Tačiau, nors mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms tenka didelė ekonomikos ir 
užimtumo rinkos dalis, o jų inovacijų 
diegimo galimybės yra didelės, šioms 
įmonėms kyla su jų dydžiu susijusių 
sunkumų, trukdančių joms diegti daugiau 
inovacijų ir tapti konkurencingesnėms. 
Nors Europoje atsiranda beveik toks pats 
veiklą pradedančių bendrovių skaičius kaip 
JAV, Europos MVĮ sunkiau sekasi tapti 
stambiomis bendrovėmis nei Jungtinių 
Amerikos Valstijų MVĮ. Tarptautinė verslo 
aplinka, susieta vis glaudesnėmis vertės 
grandinėmis, dar labiau padidina sunkumus 
Europos MVĮ. MVĮ turi didinti inovacijų 
diegimo pajėgumą ir turi turėti geresnių 
galimybių naudotis įvairių rūšių finansine 
parama (paskolos, įsipareigojimai, rizikos 
kapitalas). Jeigu šios įmonės nori 
sėkmingai konkuruoti greitai kintančiose 
pasaulinėse rinkose, jos turi sukurti naujų 
žinių, įdiegti ir paversti jas rinkai skirtais 
produktais bei verslo idėjomis sparčiau ir 
didesniu mastu. Reikia rasti būdų, kaip 
paskatinti mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
diegti daugiau inovacijų ir taip didinti jų 
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konkurencingumą bei plėtrą.

Or. fr

Pakeitimas 222
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3.3 punkto d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Į rinką orientuotų inovacijų rėmimas 
siekiant gerinti pagrindines inovacijų 
sąlygas ir konkrečių kliūčių, visų pirma 
trukdančių inovacijas diegiančioms MVĮ 
augti, įskaitant technologinių inovacijų ir 
ES teisės aktų nesuderinamumus, 
šalinimas.

Or. en

Pakeitimas 223
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viso gyvenimo trukmės sveikata ir 
visuotinė gerovė, aukštos kokybės ir 
ekonomiškai tvari sveikatos ir priežiūros 
sistema bei naujų darbo vietų galimybės ir 
augimas yra paramos moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms tikslai, kurių 
siekiama sprendžiant aptariamą uždavinį ir 
kuriuos įgyvendinant labai palengvės 
strategijos „Europa 2020“ vykdymas.

Viso gyvenimo trukmės sveikata ir 
visuotinė gerovė, aukštos kokybės ir 
ekonomiškai tvari sveikatos ir priežiūros 
sistema bei naujų darbo vietų galimybės ir 
augimas yra paramos moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms tikslai, kurių 
siekiama sprendžiant aptariamą uždavinį ir 
kuriuos įgyvendinant labai palengvės 
strategijos „Europa 2020“ vykdymas. Visų 
pirma, neįgaliųjų galimybės įsidarbinti 
yra du ar tris kartus mažesnės negu 
sveikų žmonių.
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Or. en

Pakeitimas 224
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viso gyvenimo trukmės sveikata ir 
visuotinė gerovė, aukštos kokybės ir 
ekonomiškai tvari sveikatos ir priežiūros 
sistema bei naujų darbo vietų galimybės ir 
augimas yra paramos moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms tikslai, kurių 
siekiama sprendžiant aptariamą uždavinį ir 
kuriuos įgyvendinant labai palengvės 
strategijos „Europa 2020“ vykdymas.

Viso gyvenimo trukmės sveikata ir 
visuotinė gerovė, įtrauki, aukštos kokybės 
ir ekonomiškai tvari sveikatos ir priežiūros 
sistema bei naujų darbo vietų galimybės ir 
augimas yra paramos moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms tikslai, kurių 
siekiama sprendžiant aptariamą uždavinį ir 
kuriuos įgyvendinant labai palengvės 
strategijos „Europa 2020“ vykdymas.

Or. en

Pakeitimas 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viso gyvenimo trukmės sveikata ir 
visuotinė gerovė, aukštos kokybės ir 
ekonomiškai tvari sveikatos ir priežiūros 
sistema bei naujų darbo vietų galimybės ir 
augimas yra paramos moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms tikslai, kurių 
siekiama sprendžiant aptariamą uždavinį ir 
kuriuos įgyvendinant labai palengvės 
strategijos „Europa 2020“ vykdymas.

Viso gyvenimo trukmės psichinė ir fizinė 
sveikata ir visuotinė gerovė, aukštos 
kokybės ir ekonomiškai tvari sveikatos ir 
priežiūros sistema bei naujų darbo vietų 
galimybės ir augimas yra paramos 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
tikslai, kurių siekiama sprendžiant 
aptariamą uždavinį ir kuriuos įgyvendinant 
labai palengvės strategijos „Europa 2020“ 
vykdymas.

Or. en
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Pakeitimas 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viso gyvenimo trukmės sveikata ir 
visuotinė gerovė, aukštos kokybės ir 
ekonomiškai tvari sveikatos ir priežiūros 
sistema bei naujų darbo vietų galimybės ir 
augimas yra paramos moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms tikslai, kurių 
siekiama sprendžiant aptariamą uždavinį ir 
kuriuos įgyvendinant labai palengvės 
strategijos „Europa 2020“ vykdymas.

Viso gyvenimo trukmės sveikata ir 
visuotinė gerovė, aukštos kokybės ir 
ekonomiškai tvari sveikatos ir priežiūros 
sistema, ekonomikos iššūkių, susijusių su 
senėjančia visuomene, sprendimas bei 
naujų darbo vietų galimybės ir augimas yra 
paramos moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms tikslai, kurių siekiama 
sprendžiant aptariamą uždavinį ir kuriuos 
įgyvendinant labai palengvės strategijos 
„Europa 2020“ vykdymas.

Or. en

Pagrindimas

Socialinių aspektų svarba padidės artimiausioje ateityje.

Pakeitimas 227
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viso gyvenimo trukmės sveikata ir 
visuotinė gerovė, aukštos kokybės ir 
ekonomiškai tvari sveikatos ir priežiūros 
sistema bei naujų darbo vietų galimybės ir 
augimas yra paramos moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms tikslai, kurių 
siekiama sprendžiant aptariamą uždavinį ir 
kuriuos įgyvendinant labai palengvės 
strategijos „Europa 2020“ vykdymas.

Viso gyvenimo trukmės sveikata ir 
visuotinė gerovė, tinkama, aukštos 
kokybės ir ekonomiškai tvari sveikatos ir 
priežiūros sistema, užtikrintos galimybės 
naudotis tinkama sveikatos priežiūros 
sistema Europos Sąjungos teritorijoje bei 
naujų darbo vietų galimybės ir augimas yra 
paramos moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms tikslai, kurių siekiama 
sprendžiant aptariamą uždavinį ir kuriuos 
įgyvendinant labai palengvės strategijos 
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„Europa 2020“ vykdymas.

Or. fr

Pakeitimas 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų stiprinti mokslinius tyrimus 
tiriant ligas, kurias sukelia temperatūros 
didėjimas ir klimato kaita, itin didelį 
poveikį turintys Viduržemio jūros šalims, 
bei kitas ligas.

Or. en

Pakeitimas 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai sudarys sąlygas 
pagerinti pažangiąsias terapijas ir ląstelių 
terapiją, dėmesį sutelkiant į lėtinių ir 
degeneracinių ligų gydymą.

Or. en

Pakeitimas 230
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei 
sveikatos sutrikimus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal I priedo 1 tikslą „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ „negalia“ yra 
sistemiškai susieta su „liga“. Jeigu numatoma atlikti mokslinius tyrimus dėl prevencijos ir 
reabilitacijos, susijusios su neįgaliaisiais, tokiu atveju priimtinesnė sąvoka „sveikatos 
sutrikimas“, nes ji geriau atspindi socialinį negalios modelį ar teisėmis pagrįstą požiūrį į 
negalią.

Pakeitimas 231
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
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skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.

skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.
Nevykdoma sveikatos ir kitų sričių 
politika, nukreipta į gyvenimo kokybės 
gerinimą. Be to, trūksta investicijų į 
mokslinius tyrimus dėl ligos stadijų po 
diagnozės nustatymo.

Or. pt

Pakeitimas 232
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, 
suteikiant galimybę ligoniams gauti 
tinkamą ir specializuotą gydymą ir 
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kontroliuojant ligas bei negalią, įskaitant 
specialistų centruose.

Or. en

Pakeitimas 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės psichinę ir fizinę sveikatą ir 
visuotinę gerovę, t. y. veiksmingai 
užkertant kelią ligoms, gydant ligonius ir 
kontroliuojant ligas bei negalią.

Or. en

Pakeitimas 234
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
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sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.

sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Užkirsti kelią šioms 
išlaidoms, jas sumažinti ar apriboti jų 
didėjimą, kad jos nepasidarytų pernelyg 
didelės, iš dalies gali pavykti užtikrinant 
visos gyvenimo trukmės sveikatą ir 
visuotinę gerovę, t. y. veiksmingai 
užkertant kelią ligoms, gydant ligonius ir 
kontroliuojant ligas bei negalią.

Or. en

Pakeitimas 235
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti geriau informuojant piliečius ir 
suteikiant jiems atsakomybę dėl sveikatą 
lemiančių veiksmų, siekiant optimizuoti
visos gyvenimo trukmės sveikatą ir 
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visuotinę gerovę, t. y. veiksmingai 
užkertant kelią ligoms, gydant ligonius ir 
kontroliuojant ligas bei negalią.

Or. fr

Pakeitimas 236
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies 
gali pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y.
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Demografiniai 
pokyčiai, visų pirma senėjimas, turi stiprų 
lyties aspektą, nes moterys sudaro didžiąją 
pagyvenusių gyventojų ir globėjų dalį. 
Priimant visapusiškesnį požiūrį ir, be kitų 
veiksnių, atsižvelgiant į lyčių skirtumus,
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią
būtų užtikrinta visos gyvenimo trukmės 
sveikata ir visuotinė gerovė, todėl 
sumažėtų šios išlaidos, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės.

Or. en

Pakeitimas 237
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
stiprinant prevenciją ir informuojant apie 
pavojaus sveikatai veiksnius ir 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.

Or. fr

Pakeitimas 238
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
reumatas, raumenų ir kaulų sistemos 
ligos, neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.
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Or. en

Pakeitimas 239
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
kvėpavimo sistemos, neurologiniai ir 
psichiniai sveikatos sutrikimai, viršsvoris ir 
nutukimas bei įvairūs funkciniai sutrikimai.
Neužkrečiamosios lėtinės ligos sudaro 
86 proc. mirties atvejų PSO Europos 
regione.

Or. en

Pakeitimas 240
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Sveikatos sutrikimus, prastą sveikatą ir 
ankstyvą mirtį bei dabartines dideles 
socialines ir ekonomines išlaidas 
dažniausiai sukelia chroniškos ligos, t. y. 
širdies ir kraujagyslių ligos (toliau – ŠKL), 
vėžys, diabetas, neurologiniai ir psichiniai 
sveikatos sutrikimai, viršsvoris ir 
nutukimas bei įvairūs funkciniai sutrikimai.

Or. en
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Pakeitimas 241
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), plaučių ligos, vėžys, 
diabetas, neurologiniai ir psichiniai 
sveikatos sutrikimai, viršsvoris ir 
nutukimas bei įvairūs funkciniai sutrikimai.

Or. en

Pakeitimas 242
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
reumatas, raumenų ir kaulų sistemos 
ligos, alergijos, neurologiniai ir psichiniai 
sveikatos sutrikimai, viršsvoris ir 
nutukimas bei įvairūs funkciniai sutrikimai.

Or. 

Pakeitimas 243
Peter Liese, Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris, vaisingumo 
sutrikimai ir nutukimas bei įvairūs 
funkciniai sutrikimai.

Or. en

Pakeitimas 244
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir 
kraujagyslių ligos (toliau – ŠKL), vėžys, 
diabetas, neurologiniai ir psichiniai 
sveikatos sutrikimai, viršsvoris ir 
nutukimas bei įvairūs funkciniai 
sutrikimai.

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos.

Or. en

Pagrindimas

Neįmanoma parengti išsamų ligų, kurios turėtų būti finansuojamos, sąrašą, todėl tinkamiau 
neminėti jokios ligos pavadinimo, sudarant galimybes finansuoti visų rūšių lėtines ligas.

Pakeitimas 245
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Negalią, prastą sveikatą, susirgimus ir 
ankstyvą mirtį bei dabartines dideles 
socialines ir ekonomines išlaidas 
dažniausiai sukelia chroniškos ligos, t. y. 
širdies ir kraujagyslių ligos (toliau – ŠKL), 
vėžys, diabetas, neurologiniai ir psichiniai 
sveikatos sutrikimai, viršsvoris ir 
nutukimas bei įvairūs funkciniai sutrikimai.

Or. fr

Pakeitimas 246
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos.

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
120 mln. Sąjungos piliečių serga reumatu, 
raumenų ir kaulų sistemos ligomis, 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR, o su reumatu, raumenų ir 
kaulų sistemos ligomis susijusios bendros 
išlaidos siekia 240 mlrd. EUR. Kelias šių 
ligų lemia aplinkos, gyvenimo būdo ir 
socialiniai bei ekonominiai veiksniai; 
apytiksliai įvertinta, kad su šiais veiksniais 
galima sieti iki vieno trečdalio pasauliui 
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tenkančios ligų naštos.

Or. en

Pakeitimas 247
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos.

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos. Keturi rizikos veiksniai bendrai 
lemia daugumą lėtinių neužkrečiamųjų 
ligų: tabako vartojimas, nesuderinta 
mityba, alkoholio vartojimas ir fizinio 
aktyvumo stoka.

Or. en

Pakeitimas 248
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos.

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių. Vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis, o daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Šie skaičiai ir toliau 
dramatiškai augs – daugiausia dėl 
senėjančios Europos visuomenės ir su tuo 
susijusio neurodegeneracinių ligų, pvz., 
Parkinsono ir Alzhaimerio, atvejų 
skaičiaus didėjimo. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos. Tačiau rengiant veiksmingas kitų 
ligų, visų pirma neurodegeneracinių ligų, 
prevencijos strategijas pirmiausia reikės 
gerokai padidinti mokslinių tyrimų, 
kuriuose tiriamos šių ligų priežastys, 
apimtį ir sukurti geresnes ankstyvosios 
diagnostikos ir gydymo galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie socialiniai ir ekonominiai veiksniai labai susiję su smegenų veiklos sutrikimais ir 
atitinkamu neatidėliotinu poreikiu skirti didelį finansavimą moksliniams tyrimams siekiant 
nustatyti priežastis, pagerinti ankstyvąją diagnostiką ir sukurti geresnes gydymo galimybes. 
Tai itin svarbu neurodegeneracinių ligų atveju, nes šios ligos vis labiau plinta ir daug 
kainuoja sveikatos sistemoms dėl senėjančios visuomenės.

Pakeitimas 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos.

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos. Tačiau rengiant veiksmingas kitų 
ligų, visų pirma neurodegeneracinių ligų, 
prevencijos strategijas pirmiausia reikės 
gerokai padidinti mokslinių tyrimų, 
kuriuose tiriamos šių ligų priežastys, 
apimtį ir sukurti geresnes ankstyvosios 
diagnozės ir gydymo galimybes. 

Or. en

Pagrindimas

Didžiulės socialinės ir ekonominės sąnaudos labai susijusios su smegenų veiklos sutrikimais 
ir atitinkamu neatidėliotinu poreikiu skirti didelį finansavimą moksliniams tyrimams siekiant 
nustatyti priežastis, pagerinti ankstyvąją diagnostiką ir sukurti geresnes gydymo galimybes. 
Tai itin svarbu neurodegeneracinių ligų atveju, nes šios ligos vis labiau plinta ir daug 
kainuoja sveikatos sistemoms dėl senėjančios visuomenės.

Pakeitimas 250
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos.

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos. Tačiau rengiant veiksmingas kitų 
ligų, visų pirma neurodegeneracinių ligų, 
prevencijos strategijas pirmiausia reikės 
gerokai padidinti mokslinių tyrimų, 
kuriuose tiriamos šių ligų priežastys, 
apimtį ir sukurti geresnes ankstyvosios 
diagnozės ir gydymo galimybes.

Or. en

Pakeitimas 251
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
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(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos.

(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos. Tačiau rengiant veiksmingas kitų 
ligų, visų pirma neurodegeneracinių ligų, 
prevencijos strategijas pirmiausia reikės 
gerokai padidinti mokslinių tyrimų, 
kuriuose tiriamos šių ligų priežastys, 
apimtį ir sukurti geresnes ankstyvosios 
diagnozės ir gydymo galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Didžiulė asmenims tenkanti našta ir socialinės sąnaudos labai susijusios su smegenų veiklos 
sutrikimais ir atitinkamu neatidėliotinu poreikiu skirti didelį finansavimą moksliniams 
tyrimams siekiant nustatyti priežastis, pagerinti ankstyvąją diagnostiką ir sukurti geresnes 
gydymo galimybes. Tai itin svarbu neurodegeneracinių ligų atveju, nes šios ligos vis labiau 
plinta ir daug kainuoja sveikatos sistemoms dėl senėjančios visuomenės.

Pakeitimas 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant veiksmingas kitų ligų, visų 
pirma neurodegeneracinių ligų, 
prevencijos strategijas pirmiausia reikės 
gerokai padidinti mokslinių tyrimų, 
kuriuose tiriamos šių ligų priežastys, 
apimtį ir sukurti geresnes diagnozės ir 
gydymo galimybes.

Or. en
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Pakeitimas 253
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Retosios ligos išlieka pagrindiniu ES ir 
valstybių narių uždaviniu. Yra nuo 6 000 
iki 8 000 retųjų ligų, kuriomis serga apie 
30 mln. žmonių visoje Europoje. 
Veiksmingą gydymą bus galima sukurti 
tik tuo atveju, jeigu valstybės narės 
bendradarbiaus, nes atvejų atskiroje 
valstybėje narėje skaičius yra pernelyg 
mažas, kad būtų atlikti veiksmingi tyrimai.

Or. en

Pakeitimas 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Psichikos sveikatos problemos sudaro 
beveik 20 proc. ligų PSO Europos 
regione, kur vienas iš keturių asmenų 
bent kartą gyvenime susiduria su 
psichikos sveikatos problemomis.

Or. en

Pakeitimas 255
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto 4 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaikų, įskaitant gimusius neišnešiotus 
vaikus, ligos.
Vaikų sveikata – svarbiausias Europos 
Sąjungos prioritetas. Kaip ir retųjų ligų 
atveju, veiksmingus mokslinius tyrimus ir 
gydymą galima atlikti tik bendromis 
Europos pastangomis.

Or. en

Pakeitimas 256
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuotinį susirūpinimą kelia infekcinės 
ligos (pvz., ŽIV, tuberkuliozė ir maliarija), 
kurios pasaulio mastu atitinka 41 proc. 
1,5 mlrd. dėl neįgalumo pakoreguotų 
gyvenimo metų (Europoje – 8 proc.). Taip 
pat turi būti rengiamasi kylančioms 
epidemijoms ir didėjančiam atsparumui 
antimikrobinėms medžiagoms.

Visuotinį susirūpinimą kelia infekcinių 
ligų (pvz., ŽIV, tuberkuliozės ir 
maliarijos), kurios pasaulio mastu atitinka 
41 proc. 1,5 mlrd. dėl neįgalumo 
pakoreguotų gyvenimo metų (Europoje –
8 proc.), plitimas ir infekcinių ligų, kurios 
buvo beveik išnykusios (pvz., sifilis ir 
tuberkuliozė), proveržis. Taip pat turi būti 
rengiamasi kylančioms epidemijoms ir 
didėjančiam atsparumui antimikrobinėms 
medžiagoms.

Or. fr

Pakeitimas 257
Karin Kadenbach

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

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas. Būtina imtis spręsti nuolatinį 
nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
klausimą ir visiems europiečiams užtikrinti 
teisę naudotis veiksminga ir kokybiška 
sveikatos priežiūros sistema.

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas. Būtina imtis spręsti nuolatinį 
nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
klausimą ir visiems europiečiams užtikrinti 
teisę naudotis veiksminga ir kokybiška 
sveikatos priežiūros sistema, pvz., suteikti 
galimybių naudotis sveikatos srities 
ekspertinėmis žiniomis, ankstyvąja 
diagnostika, gauti tinkamą gydymą ir 
kokybišką priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 258
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas. Būtina imtis spręsti nuolatinį 
nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
klausimą ir visiems europiečiams užtikrinti 
teisę naudotis veiksminga ir kokybiška 
sveikatos priežiūros sistema.

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas, o visuomenės sveikatos 
intervencijos, rūpinimosi sveikata 
skatinimas, rizikos veiksnių mažinimo ir 
prevencijos strategijos pasirodė esančios 
ekonomiškai veiksmingos ilguoju 
laikotarpiu. Būtina imtis spręsti nuolatinį 
nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
klausimą ir visiems europiečiams užtikrinti 
teisę naudotis veiksminga ir kokybiška 
sveikatos priežiūros sistema.

Or. en

Pakeitimas 259
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas. Būtina imtis spręsti nuolatinį 
nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
klausimą ir visiems europiečiams užtikrinti 
teisę naudotis veiksminga ir kokybiška 
sveikatos priežiūros sistema.

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas. Būtina imtis spręsti nuolatinį 
nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
klausimą ir visiems europiečiams užtikrinti 
teisę naudotis tinkama, tvaria ir kokybiška 
sveikatos priežiūros sistema.

Or. fr

Pakeitimas 260
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas. Būtina imtis spręsti nuolatinį 
nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
klausimą ir visiems europiečiams užtikrinti 
teisę naudotis veiksminga ir kokybiška 
sveikatos priežiūros sistema.

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas, o svarbiausių bandymų su 
gyvūnais patikimumas žmonėms yra vis 
labiau abejotinas. Būtina tobulinti jų 
reguliavimo pagrindus. Būtina imtis 
spręsti nuolatinį nelygybės sveikatos 
priežiūros srityje klausimą ir visiems 
europiečiams užtikrinti teisę naudotis 
veiksminga ir kokybiška sveikatos 
priežiūros sistema.

Or. en

Pagrindimas

Atliekant mokslinius tyrimus ES turėtų būti remiamas esminis  perėjimas nuo bandymų su 
gyvūnais prie modernių XXI a. bandymų biomedicininių tyrimų srityje. Dėl molekulinės 
biologijos, biotechnologijų ir kitų sričių pažangos galima iš esmės patobulinti mokslininkų 
atliekamo vaistų ir vakcinų vertinimo metodus. Remiantis šia pažanga vertinimus būtų galima 
atlikti greičiau, pigiau ir tiesiogiai susiejant juos su žmonėmis.
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Pakeitimas 261
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, vis daugiau tyrimų rodo, kad tam 
tikros cheminės medžiagos turi 
susirūpinimą keliantį poveikį mūsų 
endokrininėms sistemoms ir bendrai 
sveikatos būklei. Manoma, kad šių 
endokrininės sistemos veiklą trikdančių 
medžiagų poveikis, ypač bendras, be 
daugelio kitų dalykų, sukelia vyriškosios 
lyties kūdikių lytinių organų deformaciją, 
ankstyvą mergaičių lytinę brandą, 
nevaisingumą, viršsvorį ir diabetą. Todėl 
reikalingi tolesni visos šios srities tyrimai.

Or. da

Pakeitimas 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis gali ir 
turėtų būti tinkamai prisidedama 
sprendžiant šiuos uždavinius, užtikrinant 
geresnę sveikatą ir aukštesnio lygio 
visuotinę gerovę bei suteikiant Europai 
galimybę pirmauti sparčiai kintančiose 
pasaulinėse sveikatos ir gerovės inovacijų 
rinkose.

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis gali ir 
turėtų būti tinkamai prisidedama 
sprendžiant šiuos uždavinius, užtikrinant 
geresnę psichinę ir fizinę sveikatą ir 
aukštesnio lygio visuotinę gerovę bei 
suteikiant Europai galimybę pirmauti 
sparčiai kintančiose pasaulinėse sveikatos 
ir gerovės inovacijų rinkose.

Or. en
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Pakeitimas 263
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais ir veiksmingais produktais, 
strategijomis, intervencijos priemonėmis ir 
paslaugomis. Be to, šių uždavinių 
aktualumas Europoje ir daugeliu atvejų 
visame pasaulyje verčia imtis pastangų, 
kuriomis būtų užtikrinama ilgalaikė ir 
darnioji parama aukštos kvalifikacijos ir 
įvairių sektorių grupių bendradarbiavimui.

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais ir veiksmingais produktais, 
strategijomis, intervencijos priemonėmis ir 
paslaugomis. Visų pirma reikia didelio 
masto žmogaus biologija paremtų 
mokslinių tyrimų siekiant nustatyti 
pagrindinius biologinių procesų pokyčius 
nuo ankstyvojo genetinių ir ląstelinių 
procesų sutrikimo iki neigiamo poveikio 
žmogaus sveikatai atsiradimo. Be to, šių 
uždavinių aktualumas Europoje ir daugeliu 
atvejų visame pasaulyje verčia imtis 
pastangų, kuriomis būtų užtikrinama 
ilgalaikė ir darnioji parama aukštos 
kvalifikacijos ir įvairių sektorių grupių 
bendradarbiavimui.

Or. en

Pakeitimas 264
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą ir 
veiksmingą mokslinių tyrimų rezultatų 
platinimą, siekiant pagilinti mūsų 
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senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais ir veiksmingais produktais, 
strategijomis, intervencijos priemonėmis ir 
paslaugomis. Be to, šių uždavinių 
aktualumas Europoje ir daugeliu atvejų 
visame pasaulyje verčia imtis pastangų, 
kuriomis būtų užtikrinama ilgalaikė ir 
darnioji parama aukštos kvalifikacijos ir 
įvairių sektorių grupių bendradarbiavimui.

pagrindines žinias apie sveikatą, ligas, 
negalią, augimą ir senėjimą (įskaitant 
gyvenimo trukmę) bei plataus masto ir 
nenutrūkstamą įgytų ir turimų žinių 
pavertimą inovacijomis, tinkamais ir 
veiksmingais produktais, strategijomis, 
intervencijos priemonėmis ir paslaugomis. 
Be to, šių uždavinių aktualumas Europoje 
ir daugeliu atvejų visame pasaulyje verčia 
imtis pastangų, kuriomis būtų užtikrinama 
ilgalaikė ir darnioji parama aukštos 
kvalifikacijos ir įvairių sektorių grupių 
bendradarbiavimui, ne tik Sąjungos, bet ir
pasauliniu lygmeniu, remiant, pvz., 
endeminių sričių ir ligų, visų pirma 
maliarijos, dengės karštligės ir 
tuberkuliozės, mokslinių tyrimų ir plėtros 
pajėgumus.

Or. pt

Pakeitimas 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais ir veiksmingais produktais, 
strategijomis, intervencijos priemonėmis ir 
paslaugomis. Be to, šių uždavinių 
aktualumas Europoje ir daugeliu atvejų 
visame pasaulyje verčia imtis pastangų, 
kuriomis būtų užtikrinama ilgalaikė ir 
darnioji parama aukštos kvalifikacijos ir 
įvairių sektorių grupių bendradarbiavimui.

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais, veiksmingais ir prieinamais
produktais, strategijomis, intervencijos 
priemonėmis ir paslaugomis. Be to, šių 
uždavinių aktualumas Europoje ir daugeliu 
atvejų visame pasaulyje verčia imtis 
pastangų, kuriomis būtų užtikrinama 
ilgalaikė ir darnioji parama aukštos 
kvalifikacijos ir įvairių sektorių grupių 
bendradarbiavimui.
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Pagrindimas

Jei moksliniais tyrimais siekiama didžiausios galimos naudos visuomenei, juose turėtų būti 
pateikti ne tik naujoviški ir veiksmingi sprendimai, bet ir jų rezultatai turėtų būti prieinami 
plačiajai visuomenei.

Pakeitimas 266
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais ir veiksmingais produktais, 
strategijomis, intervencijos priemonėmis ir 
paslaugomis. Be to, šių uždavinių 
aktualumas Europoje ir daugeliu atvejų 
visame pasaulyje verčia imtis pastangų, 
kuriomis būtų užtikrinama ilgalaikė ir 
darnioji parama aukštos kvalifikacijos ir 
įvairių sektorių grupių bendradarbiavimui.

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkama ir veiksminga prevencija,
produktais, strategijomis, intervencijos 
priemonėmis ir paslaugomis. Be to, šių 
uždavinių aktualumas Europoje ir daugeliu 
atvejų visame pasaulyje verčia imtis 
pastangų, kuriomis būtų užtikrinama 
ilgalaikė ir darnioji parama aukštos 
kvalifikacijos ir įvairių sektorių grupių 
bendradarbiavimui.

Or. en

Pakeitimas 267
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų 



PE492.608v01-00 68/70 AM\906315LT.doc

LT

sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 
aprėpia ilgalaikių kohortinių tyrimų ir 
klinikinių bandymų atlikimą, klinikinį „-
omikos“ technologijų naudojimą arba IRT 
kūrimą ir jų taikymą sveikatos priežiūros 
praktikoje, visų pirma e. sveikatos 
sistemoje. Konkrečių gyventojų grupių 
poreikius taip pat geriausiai įmanoma 
patenkinti taikant integravimo metodą, 
pvz., kuriant grupinę ir (arba) tikslinę 
mediciną, kad būtų galima gydyti retas 
ligas ir suteikiant nepriklausomas bei su 
užtikrinta priežiūra gyvenimo sąlygas.

sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 
aprėpia ilgalaikių kohortinių tyrimų ir 
klinikinių bandymų atlikimą, klinikinį „-
omikos“ technologijų naudojimą arba IRT 
kūrimą ir jų taikymą sveikatos priežiūros 
praktikoje, visų pirma e. sveikatos 
sistemoje. Konkrečių gyventojų grupių 
poreikius taip pat geriausiai įmanoma 
patenkinti taikant integravimo metodą, 
pvz., kuriant grupinę ir (arba) tikslinę 
mediciną, plėtojant daugiadiscipliniuose 
specialistų centruose teikiamą priežiūrą, 
gydant retas ligas ir suteikiant 
nepriklausomas bei su užtikrinta priežiūra 
gyvenimo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 268
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų 
sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 
aprėpia ilgalaikių kohortinių tyrimų ir 
klinikinių bandymų atlikimą, klinikinį „-
omikos“ technologijų naudojimą arba IRT 

Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų 
sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 
aprėpia paramą rūpinimuisi sveikata 
skatinti ir tyrimus dėl sveikatos klausimų 
išmanymo, ilgalaikių kohortinių tyrimų ir 
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kūrimą ir jų taikymą sveikatos priežiūros 
praktikoje, visų pirma e. sveikatos 
sistemoje. Konkrečių gyventojų grupių 
poreikius taip pat geriausiai įmanoma 
patenkinti taikant integravimo metodą, 
pvz., kuriant grupinę ir (arba) tikslinę 
mediciną, kad būtų galima gydyti retas 
ligas ir suteikiant nepriklausomas bei su 
užtikrinta priežiūra gyvenimo sąlygas.

klinikinių bandymų atlikimą, klinikinį „-
omikos“ technologijų naudojimą arba IRT 
kūrimą ir jų taikymą sveikatos priežiūros 
praktikoje, visų pirma e. sveikatos 
sistemoje. Konkrečių gyventojų grupių 
poreikius taip pat geriausiai įmanoma 
patenkinti taikant integravimo metodą, 
pvz., kuriant grupinę ir (arba) tikslinę 
mediciną, kad būtų galima gydyti retas 
ligas ir suteikiant nepriklausomas bei su 
užtikrinta priežiūra gyvenimo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 269
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad Sąjungos lygiu taikomų veiksmų 
poveikis būtų didžiausias, įvairialypė 
parama bus teikiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų diegimo veiklai. Nuo bazinių 
mokslinių tyrimų turi būti pereinama prie 
žinių pritaikymo atliekant plačius tyrimus 
ir vykdant demonstravimo veiklą, 
sutelkiant privačias investicijas ir atliekant 
ikiprekybinius naujų produktų bei paslaugų 
viešuosius pirkimus ir priimtino masto 
būtinų, sąveikių sprendimų įgyvendinimo 
juos remiant apibrėžtais standartais ir 
(arba) bendromis gairėmis. Šiomis 
suderintomis Europos lygio pastangomis 
būtų prisidedama toliau plėtojant Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvę. 
Prireikus tai taip pat bus siejama su veikla, 
vykdoma atsižvelgiant į programą 
„Sveikata augimui skatinti“ ir Europos 
inovacijų partnerystę dėl aktyvaus ir sveiko 
senėjimo.

Kad Sąjungos lygiu taikomų veiksmų 
poveikis būtų didžiausias, įvairialypė 
parama bus teikiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų diegimo veiklai. Nuo bazinių 
mokslinių tyrimų turi būti pereinama prie 
žinių pritaikymo atliekant plačius tyrimus 
ir vykdant demonstravimo veiklą, 
sutelkiant privačias investicijas ir atliekant 
ikiprekybinius naujų produktų bei paslaugų 
viešuosius pirkimus ir priimtino masto 
būtinų, sąveikių sprendimų įgyvendinimo 
juos remiant apibrėžtais standartais ir 
(arba) bendromis gairėmis. Šiomis 
suderintomis Europos lygio pastangomis 
būtų prisidedama toliau plėtojant Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvę. 
Prireikus tai taip pat bus siejama su veikla, 
vykdoma atsižvelgiant į programą 
„Sveikata augimui skatinti“, Europos 
inovacijų partnerystę dėl aktyvaus ir sveiko 
senėjimo ir būsimus veiksmus, susijusius 
su lėtinėmis ligomis.
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