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Pakeitimas 270
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Sveikatingumo skatinimas ir 
ligų prevencija taip pat priklauso nuo 
sveikatą lemiančių veiksnių suvokimo, 
veiksmingų profilaktikos priemonių, 
pavyzdžiui, vakcinų, veiksmingos sveikatos 
priežiūros, ligų stebėsenos, pasirengimo 
joms gydyti, efektyvių patikros programų ir 
galimybių laiku gauti kokybišką, tinkamą 
ir specializuotą gydymą.

Or. en

Pakeitimas 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas tvirtais įrodymais, 
užkerta kelią ligoms, pagerina psichinę ir 
fizinę savijautą ir yra ekonomiškai
naudingas. Sveikatingumo skatinimas ir 
ligų prevencija taip pat priklauso nuo
fizinę ir psichinę sveikatą lemiančių 
veiksnių ir jų ryšių suvokimo, veiksmingų 
profilaktikos priemonių, pavyzdžiui, 
vakcinų, veiksmingos sveikatos priežiūros, 
ligų stebėsenos, pasirengimo joms gydyti, 
efektyvių patikros programų ir ankstyvos 
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diagnostikos.

Or. en

Pakeitimas 272
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Sveikatingumo skatinimas ir 
ligų prevencija taip pat priklauso nuo 
sveikatą lemiančių veiksnių, įskaitant 
nutukimą, kuris yra viena iš pagrindinių 
daugelio lėtinių ligų priežasčių, suvokimo, 
veiksmingų profilaktikos priemonių, 
pavyzdžiui, vakcinų, veiksmingos sveikatos 
priežiūros, ligų stebėsenos, pasirengimo 
joms gydyti, efektyvių patikros programų.

Or. da

Pakeitimas 273
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Rūpinimosi sveikata 
skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
susijusi su sveikatos sudedamųjų 
išmanymu, veiksmingomis prevencinėmis 

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Sveikatingumo skatinimas ir 
ligų prevencija taip pat priklauso nuo 
visuomenės sveikatos ir jos tyrimų išvadų, 
sveikatą lemiančių veiksnių suvokimo, 
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priemonėmis, pvz., vakcinomis, veiksminga 
sveikatos ir ligų kontrole bei pasirengimu 
bei efektyviomis diagnostikos 
programomis.

veiksmingų profilaktikos priemonių, 
pavyzdžiui, vakcinų, veiksmingos sveikatos 
priežiūros, ligų stebėsenos, pasirengimo 
joms gydyti, efektyvių patikros programų.

Or. en

Pakeitimas 274
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas ir informuotumo apie rizikos 
faktorius didinimas užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Sveikatingumo skatinimas ir 
ligų prevencija taip pat priklauso nuo 
sveikatą lemiančių veiksnių suvokimo, 
bendrais rodikliais pagrįstų europinio 
masto duomenų, veiksmingų profilaktikos 
priemonių, pavyzdžiui, vakcinų, 
veiksmingos sveikatos priežiūros, ligų 
stebėsenos, pasirengimo joms gydyti, 
efektyvių patikros programų.

Or. fr

Pakeitimas 275
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 

Sėkmingos ligų, sutrikimų ir funkcijų 
susilpnėjimo prevencijos, valdymo, 
gydymo ir priežiūros pastangos turi būti 
grindžiamos giliu ligas, sutrikimus ir 
funkcijų susilpnėjimą sukeliančių 
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procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu. 
Veiksmingi duomenų mainai ir jų 
susiejimas su dideliais kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, visų pirma atliekant 
klinikinius tyrimus.

priežasčių ir jų sudedamųjų, procesų ir 
poveikių bei veiksnių, kurie lemia gerą 
sveikatą ir gerovę, išmanymu. Veiksmingi 
duomenų mainai ir jų susiejimas su 
dideliais kohortiniais tyrimais yra tiek pat 
svarbus kaip ir mokslinių tyrimų rezultatų 
taikymas klinikinėje praktikoje, visų pirma 
atliekant klinikinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 276
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu. 
Veiksmingi duomenų mainai ir jų 
susiejimas su dideliais kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, visų pirma atliekant 
klinikinius tyrimus.

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu. 
Biomedicininių tyrimų rezultatų 
panaudojimas plėtojant įvairių ligų 
nustatymo ir gydymo sistemą, kai 
diagnostika, gydymas ir sveikatos 
priežiūra yra prieinama visiems 
piliečiams, yra galinga priemonė, 
padedanti didinti sveikatos priežiūros 
aprėptį ir veiksmingumą bei gerinti 
pacientų gyvenimo kokybę.  Veiksmingi 
duomenų mainai ir jų susiejimas su 
dideliais kohortiniais tyrimais yra tiek pat 
svarbus kaip ir mokslinių tyrimų rezultatų 
taikymas klinikinėje praktikoje, visų pirma 
atliekant klinikinius tyrimus.

Or. pt
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Pakeitimas 277
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu. 
Veiksmingi duomenų mainai ir jų 
susiejimas su dideliais kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, visų pirma atliekant 
klinikinius tyrimus.

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu. 
Veiksmingi duomenų mainai ir jų 
susiejimas su didelio masto kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, visų pirma atliekant 
klinikinius tyrimus (pvz., daugiadalykiuose 
atskirų ligų ekspertų centruose).

Or. en

Pakeitimas 278
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu. 
Veiksmingi duomenų mainai ir jų 
susiejimas su dideliais kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, visų pirma atliekant 
klinikinius tyrimus.

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu. 
Veiksmingi duomenų mainai, 
standartizuotas duomenų tvarkymas ir jų 
susiejimas su dideliais kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, visų pirma atliekant 
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klinikinius tyrimus.

Or. da

Pakeitimas 279
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu.
Veiksmingi duomenų mainai ir jų 
susiejimas su dideliais kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, visų pirma atliekant 
klinikinius tyrimus.

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu.
Veiksmingi duomenų mainai ir jų 
susiejimas su didelio masto kohortiniais 
tyrimais, ypač europiniais tyrimais 
(pagrįstais Framinghamo širdies ir 
kraujagyslių ligų tyrimo pavyzdžiu) yra 
tiek pat svarbus kaip ir mokslinių tyrimų 
rezultatų taikymas klinikinėje praktikoje, 
visų pirma atliekant klinikinius tyrimus 
daugelyje centrų.

Or. fr

Pakeitimas 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sukurti naujas profilaktikos ir 
gydymo strategijas, kurios gali būti 
pritaikytos prie pacientų reikalavimų, ir 
sustiprinti ligų prevenciją ir ankstyvąją 
diagnostiką, būtina plėtoti personalizuotą 
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mediciną. Gydymo sprendimų priėmimą 
lemiantys veiksniai turi būti nustatomi, 
detaliau paaiškinami ir plėtojami vykdant 
mokslinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 281
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, kad būtų nustatoma 
ir skleidžiama geriausia sveikatos ir 
rūpybos sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų 
pirmą vyresnio amžiaus žmonėms bei 
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, kad būtų nustatoma 
ir skleidžiama geriausia sveikatos ir 
rūpybos sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų 
pirma vyresnio amžiaus žmonėms, 
lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims
bei neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Lėtinės ligos yra didžiausias iššūkis siekiant ES tikslo iki 2020 m. pratęsti Europos piliečių 
gyvenimo trukmę dviem sveiko gyvenimo metais. Reikėtų konkrečiai nurodyti tikslą užtikrinti, 
kad visi lėtinėmis ligomis sergantys žmonės turėtų naudos iš geresnio sprendimų dėl ligų 
prevencijos ir gydymo, geriausios patirties sklaidos ir technologinių ir socialinių inovacijų 
panaudojimo priėmimo.
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Pakeitimas 282
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, kad būtų nustatoma 
ir skleidžiama geriausia sveikatos ir 
rūpybos sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų 
pirmą vyresnio amžiaus žmonėms bei
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir sveikatos sutrikimai kelia 
naujus reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina stengtis pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, nustatyti ir skleisti 
geriausią sveikatos ir rūpybos sektorių 
patirtį, teikti paramą integruotajai rūpybai 
ir plačiai diegiamoms technologijoms, 
organizacinėms ir socialinėms 
inovacijoms, suteikiančioms galimybę visų 
pirma vyresnio amžiaus bei per gyvenimą 
įgijusiems negalią žmonėms likti 
aktyviems ir nepriklausomiems. Imantis šių 
veiksmų būtų prisidedama didinant šių 
žmonių fizinę, socialinę gerovę ir gerinant 
psichinę savijautą bei pailginant tokios 
gerovės trukmę.

Or. en

Pakeitimas 283
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visiems 
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grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija
ir gydymas, priėmimą, kad būtų nustatoma 
ir skleidžiama geriausia sveikatos ir 
rūpybos sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų 
pirmą vyresnio amžiaus žmonėms bei
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

asmenims, nepriklausomai nuo jų 
amžiaus, lyties ar ekonominių išteklių, 
būtina imtis pastangų pagerinti sprendimų, 
kuriais užtikrinama prevencija ir gydymas, 
priėmimą, nustatyti ir skleisti geriausią 
sveikatos ir rūpybos sektorių patirtį, teikti 
paramą integruotajai rūpybai (kai 
tikslinga, teikiamai ekspertų centruose) ir 
plačiai diegiamoms technologijoms, 
organizacinėms ir socialinėms 
inovacijoms, suteikiančioms galimybę visų 
pirma vyresnio amžiaus žmonėms, 
neįgaliesiems ir ligoniams likti aktyviems 
ir nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama prie didesnės šių žmonių 
fizinės, socialinės bei psichinės gerovės ir 
gyvenimo kokybės ir ilgesnės tokios 
gerovės trukmės.

Or. en

Pakeitimas 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, kad būtų nustatoma 
ir skleidžiama geriausia sveikatos ir
rūpybos sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų 
pirmą vyresnio amžiaus žmonėms bei 
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, nustatyti ir skleisti 
geriausią sveikatos ir rūpybos sektorių 
patirtį, teikti paramą integruotajai rūpybai 
ir plačiai diegiamoms technologijoms, 
organizacinėms ir socialinėms 
inovacijoms, suteikiančioms galimybę visų 
pirma vyresnio amžiaus žmonėms, 
lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims
bei neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
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fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Or. en

Pakeitimas 285
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, kad būtų nustatoma 
ir skleidžiama geriausia sveikatos ir 
rūpybos sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų 
pirmą vyresnio amžiaus žmonėms bei 
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, nustatyti ir skleisti 
geriausią sveikatos ir rūpybos sektorių 
patirtį, teikti paramą integruotajai rūpybai 
ir plačiai diegiamoms technologijoms, 
organizacinėms ir socialinėms 
inovacijoms, suteikiančioms galimybę visų 
pirma vyresnio amžiaus žmonėms, 
lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims
bei neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Or. en

Pakeitimas 286
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto trečia pastraipa



AM\906357LT.doc 13/88 PE492.613v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, kad būtų nustatoma 
ir skleidžiama geriausia sveikatos ir 
rūpybos sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų 
pirmą vyresnio amžiaus žmonėms bei 
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, nustatyti ir skleisti 
geriausią sveikatos ir rūpybos sektorių 
patirtį, suteikti daugiau galių piliečiams ir 
pacientams plečiant jų žinias apie sveikatą 
ir teikti paramą integruotajai rūpybai ir 
plačiai diegiamoms technologijoms, 
organizacinėms ir socialinėms 
inovacijoms, suteikiančioms. Imantis šių 
veiksmų būtų prisidedama didinant šių 
žmonių fizinę, socialinę gerovę ir gerinant 
psichinę savijautą bei pailginant tokios 
gerovės trukmę.

Or. en

Pakeitimas 287
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, kad būtų nustatoma 
ir skleidžiama geriausia sveikatos ir 
rūpybos sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija,
gydymas ir diagnozės nustatymas, 
priėmimą, nustatyti ir skleisti geriausią 
sveikatos ir rūpybos sektorių patirtį, teikti 
paramą integruotajai rūpybai ir plačiai 
diegiamoms technologijoms, 
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inovacijos, suteikiančios galimybę visų 
pirmą vyresnio amžiaus žmonėms bei 
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

organizacinėms ir socialinėms 
inovacijoms, suteikiančioms galimybę visų 
pirmą vyresnio amžiaus žmonėms bei 
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Or. fr

Pakeitimas 288
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio visos veiklos reikia imtis taip, kad būtų 
užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, didinamas 
Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės.

Visos šios veiklos reikia imtis taip, kad 
būtų užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, didinamas 
Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės. Daug dėmesio bus 
skiriama ir visų sveikatos priežiūra 
suinteresuotų subjektų – pacientų ir 
pacientų organizacijų – dalyvavimo 
skatinimui, siekiant parengti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkę, kurioje 
numatomas aktyvus piliečių dalyvavimas 
ir atspindimi jų poreikiai ir lūkesčiai.

Or. en

Pagrindimas

ES finansuojami sveikatos srities moksliniai tyrimai turėtų atspindėti piliečių, kuriems ji turi 
padėti, t. y. pačių pacientų, poreikius ir lūkesčius. Pacientų organizacijos su jų žiniomis, 
įžvalgomis ir idėjomis turi idealias galimybes padėti parengti mokslinių tyrimų darbotvarkę, 
užmegzti prasmingus ryšius su visais pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais ir išreikšti 
vieningą pacientų poziciją.
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Pakeitimas 289
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio visos veiklos reikia imtis taip, kad būtų 
užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, didinamas 
Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės.

Visos šios veiklos reikia imtis taip, kad 
būtų užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, didinamas 
Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės. Tuo tikslu, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio konkurencingumą 
ir ateities inovacijas Europos Sąjungoje, 
nepaprastai svarbi yra plati mokslinių 
tyrimų bazė.

Or. en

Pakeitimas 290
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio visos veiklos reikia imtis taip, kad būtų 
užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, didinamas 
Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės.

Visos šios veiklos reikia imtis taip, kad 
būtų užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, aktyviau 
kuriamos naujos rinkos galimybės, 
didinamas Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir remiamos MVĮ.

Or. fr

Pakeitimas 291
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozės gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoke ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus senėjimo, 
nepriklausomo gyvenimo ir paramą 
užtikrinančių priemonių kūrimas; teisės 
suteikimas asmenims patiems tvarkytis
savo sveikatos būklę; integruotosios 
rūpybos skatinimas; mokslinių priemonių 
ir metodų gerinimas siekiant remti 
politikos formavimą ir reguliavimo 
poreikius; sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymą (įskaitant su aplinka, 
klimatu ir skurdu susijusius veiksnius), 
sveikatingumo skatinimą ir ligų prevenciją; 
žmogaus ligų raidos ir toksiškumo 
supratimą, diagnozės gerinimą ir 
biologinių žymeklių ir veikimo būdų 
supratimą; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimą ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimą; 
priežiūros ir pasirengimo gerinimą; 
kokybiškesnių prevencijos vakcinų kūrimą; 
in–silico medicinos naudojimą siekiant 
pagerinti ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymą; žinių taikymą klinikinėje 
praktikoje ir nepastovią inovacijų veiklą; 
tinkamesnį sveikatos duomenų naudojimą; 
aktyvaus, nepriklausomo gyvenimo ir 
paramą užtikrinančių priemonių kūrimą; 
teisės suteikimą asmenims patiems rūpintis
savo sveikatos būkle; integruotosios 
rūpybos skatinimą; mokslinių priemonių ir 
metodų, kurie yra svarbūs žmogaus 
sveikatos ir ligų supratimui, gerinimas
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimą bei skirtumų mažinimą
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaidą.

Or. en

Pakeitimas 292
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozės gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoke ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus senėjimo, 
nepriklausomo gyvenimo ir paramą 
užtikrinančių priemonių kūrimas; teisės 
suteikimas asmenims patiems tvarkytis
savo sveikatos būklę; integruotosios 
rūpybos skatinimas; mokslinių priemonių 
ir metodų gerinimas siekiant remti 
politikos formavimą ir reguliavimo 
poreikius; sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymą (įskaitant su aplinka, 
socialine padėtimi ir klimatu susijusius 
veiksnius), sveikatingumo skatinimą ir ligų 
prevenciją; ligų supratimą ir diagnozės 
gerinimą; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimą ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimą; 
priežiūros ir pasirengimo gerinimą; 
kokybiškesnių prevencijos vakcinų kūrimą; 
in–silico medicinos naudojimą siekiant 
pagerinti ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymą; žinių taikymą klinikinėje 
praktikoje ir nepastovią inovacijų veiklą; 
tinkamesnį sveikatos duomenų naudojimą; 
neįgaliesiems teikiamų sveikatos 
priežiūros ir gydymo paslaugų tipo, 
tinkamumo ir kokybės skirtumus, 
įskaitant pasekmes neįgaliesiems (pvz., 
savarankiškumo praradimas), suvokimą;
aktyvaus, nepriklausomo gyvenimo ir 
paramą užtikrinančių priemonių vyresnio 
amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, ypač 
tiems, kuriems reikia didelės pagalbos, 
kūrimą; teisės suteikimą asmenims patiems 
rūpintis savo sveikatos būkle; 
integruotosios rūpybos skatinimą; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimą
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimą bei skirtumų mažinimą
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir 
metodų, įskaitant Europos socialinio 
aprūpinimo sistemų ir jų efektyvumo 
tenkinant įvairius neįgaliųjų poreikius, 
tarp jų ir dalyvavimą darbo rinkoje ir 
darbo išlaikymą, tyrimus, sklaidą.

Or. en
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Pakeitimas 293
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozės gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoke ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus senėjimo, 
nepriklausomo gyvenimo ir paramą 
užtikrinančių priemonių kūrimas; teisės 
suteikimas asmenims patiems tvarkytis 
savo sveikatos būklę; integruotosios 
rūpybos skatinimas; mokslinių priemonių 
ir metodų gerinimas siekiant remti 
politikos formavimą ir reguliavimo 
poreikius; sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymą (įskaitant su aplinka, 
klimatu, skurdu ir lytimi susijusius 
veiksnius), sveikos gyvensenos skatinimą
ir ligų prevenciją, ligų supratimą ir 
diagnozės gerinimą; ligų supratimą ir 
diagnozės gerinimą; veiksmingų 
diagnostikos programų kūrimas ir polinkio 
susirgti tam tikromis ligomis vertinimo 
tobulinimą; priežiūros ir pasirengimo 
gerinimą; kokybiškesnių prevencijos 
vakcinų kūrimą; in–silico medicinos 
naudojimą siekiant pagerinti ligų kontrolę 
ir jų nustatymą; veiksmingesnį ligų 
gydymą, visiems prieinamų diagnozavimo, 
gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugų 
klausimo sprendimą; greitesnį ir 
efektyvesnį žinių taikymą klinikinėje 
praktikoje ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; senėjimo palaikant gerą 
sveikatos būklę, nepriklausomo gyvenimo 
ir paramą užtikrinančių priemonių kūrimą; 
paliatyviosios medicinos tobulinimą ir 
sąlygų ja naudotis suteikimą, geresnę 
reprodukcinę sveikatą ir teisės suteikimą
asmenims patiems rūpintis savo sveikatos 
būkle; integruotosios rūpybos skatinimas; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas 
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Or. pt
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Pakeitimas 294
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozavimo gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoke ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimą
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymą (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevenciją; 
ligų supratimą ir diagnozavimo gerinimą; 
veiksmingų ir konkrečių diagnostikos 
programų kūrimą ir galimybių pasinaudoti 
jomis gerinimą ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimą; 
gydymo užleistoms ligoms kūrimą;
priežiūros ir pasirengimo gerinimą;
kokybiškesnių prevencijos vakcinų kūrimą
naudojant in–silico mediciną ir siekiant 
pagerinti ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymą; žinių taikymą klinikinėje 
praktikoje ir nepastovią inovacijų veiklą; 
tinkamesnį sveikatos duomenų naudojimą; 
aktyvaus, nepriklausomo gyvenimo ir 
paramą užtikrinančių priemonių kūrimą; 
teisės suteikimą asmenims patiems 
tvarkytis savo sveikatos būklę; 
integruotosios rūpybos skatinimą, įskaitant 
gydymą ir priežiūrą, kuriuos teikia 
daugiadalykiai atskirų ligų ekspertų 
centrai; mokslinių priemonių ir metodų 
gerinimą siekiant remti politikos 
formavimą ir reguliavimo poreikius; 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
ir efektyvumo optimizavimą bei skirtumų 
mažinimą remiantis faktinių duomenų baze 
pagrįstu sprendimų priėmimu, taip pat 
gerosios patirties (pvz., veiksmingiausias 
pacientų vertinamų sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas), naujoviškų 
technologijų ir metodų sklaidą.

Or. en
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Pakeitimas 295
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozės gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymas; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoke ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimą
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymą (įskaitant su aplinka, 
klimatu ir skurdu susijusius veiksnius ir 
endokrininę sistemą ardančias 
medžiagas), sveikos gyvensenos skatinimą
ir ligų prevenciją; ligų supratimą ir
diagnozavimo gerinimą; veiksmingų 
diagnostikos programų kūrimą ir polinkio 
susirgti tam tikromis ligomis vertinimo 
tobulinimą; priežiūros ir pasirengimo 
gerinimą; kokybiškesnių prevencijos 
vakcinų kūrimą; in–silico medicinos 
naudojimas siekiant pagerinti ligų kontrolę 
ir jų nustatymą; ligų gydymą; žinių taikymą
klinikinėje praktikoje ir nepastovią
inovacijų veiklą, įskaitant psichologinius 
ir socialinius jos aspektus; tinkamesnį
sveikatos duomenų naudojimą; 
standartizuotus duomenų analizės 
metodus; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimą; teisės suteikimą
asmenims patiems rūpintis savo sveikatos 
būkle; integruotosios rūpybos skatinimą; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimą
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimą bei sveikatos priežiūros 
skirtumų ir nelygybės šioje srityje
mažinimą remiantis faktinių duomenų baze 
pagrįstu sprendimų priėmimu, taip pat 
gerosios patirties, naujoviškų technologijų 
ir metodų sklaidą. Vykdant šią veiklą 
būtina visiškai išnaudoti suteiktas 
galimybes vadovautis faktiškai kelias sritis 
apimančiu požiūriu, derinant žinias, 
sukauptas įgyvendinant visus šešis 
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uždavinius ir veiklą kitose srityse siekiant 
užtikrinti toje srityje priimamų sprendimų 
tvarumą. Siekiant užtikrinti, kad 
rezultatais būtų galima kuo greičiau 
pasinaudoti ir jie būtų įgyvendami, būtina 
skatinti sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjus aktyviai dalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 296
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozavimo gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoje ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimas
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymą (įskaitant su aplinka, 
klimatu ir skurdu susijusius veiksnius), 
sveikatingumo skatinimą ir ligų prevenciją; 
ligų supratimą ir diagnozavimo gerinimą; 
veiksmingų diagnostikos programų kūrimą
ir polinkio susirgti tam tikromis ligomis 
vertinimo tobulinimą; priežiūros ir 
pasirengimo gerinimą; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimą; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų gydymą; 
žinių taikymą klinikinėje praktikoje ir 
nepastovi inovacijų veiklą; tinkamesnį
sveikatos duomenų naudojimą; aktyvaus, 
nepriklausomo gyvenimo ir paramą 
užtikrinančių priemonių kūrimą; su 
nevaisingumu susijusių sutrikimų 
gydymą; teisės suteikimą asmenims 
patiems rūpintis savo sveikatos būkle; 
integruotosios rūpybos skatinimą; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimą
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumą ir efektyvumo 
optimizavimą bei skirtumų mažinimą
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
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sklaida. patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaidą.

Or. en

Pakeitimas 297
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozavimo gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoke ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimas
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymą (įskaitant su elgsena,
aplinka ir klimatu susijusius veiksnius), 
sveikatos klausimų išmanymo 
problematikos išmanymą ir susijusių 
programų, skirtų Europos piliečių 
sveikatos klausimų išmanymo gerinimui, 
rėmimą, sveikatos ir sveikos gyvensenos 
skatinimo ir ligų prevencijos gerinimą; 
ligų supratimą ir diagnozės gerinimą; 
veiksmingų diagnostikos programų kūrimą
ir polinkio susirgti tam tikromis ligomis 
vertinimo tobulinimą; priežiūros ir 
pasirengimo gerinimą; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimą; in–silico 
medicinos naudojimą siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų gydymą; 
žinių taikymą klinikinėje praktikoje ir 
nepastovią inovacijų veiklą; tinkamesnį
sveikatos duomenų naudojimą; aktyvaus, 
nepriklausomo gyvenimo ir paramą 
užtikrinančių priemonių kūrimas; teisės 
suteikimą asmenims patiems rūpintis savo 
sveikatos būkle; integruotosios rūpybos 
skatinimą; mokslinių priemonių ir metodų 
gerinimą siekiant remti politikos 
formavimą ir reguliavimo poreikius; 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą
ir efektyvumo optimizavimą bei skirtumų 
mažinimą remiantis faktinių duomenų baze 
pagrįstu sprendimų priėmimu, taip pat 
gerosios patirties, naujoviškų technologijų 
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ir metodų sklaidą.

Or. en

Pakeitimas 298
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozavimo gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoke ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimas
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymą (įskaitant su aplinka, 
klimatu ir skurdu susijusius veiksnius), 
sveikatingumo skatinimą ir ligų prevenciją; 
ligų supratimą ir diagnozavimo, ypač 
susijusio su galimu gydymu ar prevencija,
gerinimą;  veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimą ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimą; 
priežiūros ir pasirengimo gerinimą; 
kokybiškesnių prevencijos vakcinų kūrimą; 
in–silico medicinos naudojimą siekiant 
pagerinti ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymą; žinių taikymą klinikinėje 
praktikoje ir nepastovią inovacijų veiklą; 
tinkamesnį sveikatos duomenų naudojimą; 
aktyvaus, nepriklausomo gyvenimo ir 
paramą užtikrinančių priemonių kūrimą; 
teisės suteikimas asmenims patiems 
tvarkytis savo sveikatos būklę; 
integruotosios rūpybos skatinimą; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimą
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumą ir efektyvumo 
optimizavimą bei skirtumų mažinimą
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaidą.

Or. en
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Pagrindimas

Izoliuoti tyrimai diagnozavimo srityje nėra naudingi, jei bent kiek platesne prasme 
nenumatomas ir gydymas.

Pakeitimas 299
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozavimo gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoke ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimas
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymą (įskaitant su aplinka, 
klimatu ir skurdu susijusius veiksnius), 
sveikatingumo skatinimą ir ligų prevenciją; 
ligų supratimą ir diagnozavimo gerinimą; 
veiksmingų diagnostikos programų kūrimą
ir polinkio susirgti tam tikromis ligomis 
vertinimo tobulinimą; priežiūros ir 
pasirengimo gerinimą; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimą; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų gydymą; 
žinių taikymą klinikinėje praktikoje ir 
nepastovi inovacijų veiklą; tinkamesnį
sveikatos duomenų naudojimą; 
neįgaliesiems teikiamo gydymo ir 
priežiūros pobūdžio, tinkamumo ir 
kokybės nevienodumo suvokimą, įskaitant 
pasekmes neįgaliesiems (pvz., 
savarankiškumo praradimą); politikos ir 
praktikos, kuriomis siekiama naudotojus 
įtraukti į sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimą, tyrimą; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimą; teisės suteikimas
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimą; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimą
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumą ir efektyvumo 
optimizavimą bei skirtumų mažinimą
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 



AM\906357LT.doc 25/88 PE492.613v01-00

LT

sklaidą.

Or. en

Pakeitimas 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti būsimus iššūkius, 
susijusius su Europos veiksmų poreikiu 
vandens srityje, turėtų būti skiriamas 
atitinkamas Sąjungos lygmens 
finansavimas vandens srities moksliniams 
tyrimams ir inovacijų veiklai. Tuo tikslu 
šiam visuomenės uždaviniui turėtų būti 
skirta dalis viso programos „Horizontas 
2020“ (per 2014–2020 m.) biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 301
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

31 pakeitimo korekcija, iš dalies atspindinti Komisijos pastabas dėl jūrų ir jūrininkystės 
mokslinių tyrimų taikymo srities.
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Pakeitimas 302
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 303
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 304
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 305
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
konkurencingomis ir mažai anglies 
dioksido išskiriančiomis tiekimo 
grandinėmis būtų tiekiama pakankamai 
saugių ir aukštos kokybės maisto produktų 
bei kitų biologinių produktų, o šiuo tikslu 
kuriamos našios ir tausiai išteklius 
naudojančios pirminės gamybos sistemos, 
suvienijančios kiekybinį ir kokybinį 
metodą.
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Or. fr

Pakeitimas 306
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Artimiausiais dešimtmečiais Europai teks 
susidurti su padidėjusia konkurencija dėl 
riboto kiekio baigtinių gamtinių išteklių, 
klimato kaita, visų pirma paveiksiančia 
pirminės gamybos sistemas (žemės ūkį, 
miškininkystę, žuvininkystę ir 
akvakultūrą); be to, Europa privalės 
užtikrinti tvarų, saugų ir patikimą maisto 
tiekimą Europos gyventojams ir 
gausėjantiems pasaulio gyventojams. 
Norint iki 2050 m. išmaitinti 9 mlrd. 
Žemės gyventojų maisto tiekimą teks 
padidinti 70 proc. Žemės ūkis į aplinką 
išmeta apie 10 proc. Sąjungoje išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ir 
nors šis kiekis Europoje mažėja, tačiau 
numatoma, kad bendras pasaulyje žemės 
ūkio sektoriaus išmetamų šių dujų kiekis 
iki 2030 m. padidės iki 20 proc. Be to, 
mažėjant iškastinės anglies ištekliams 
(numatoma, kad naftos ir suskystintųjų 
dujų gavyba iki 2050 m. turėtų sumažėti 
apie 60 proc.), Europa privalo užtikrinti 
reikiamą žaliavų, energijos ir pramonės 
produktų tiekimą, tačiau taip pat išlaikyti 
savo konkurencingumą. Sunkiai 
sprendžiamas ir daug kainuojantis 
biologinių atliekų klausimas (apskaičiuota, 
kad Sąjungoje per metus susidaro iki 
138 mln. tonų šių atliekų, iš kurių 40 % yra 
išvežamos į sąvartynus), nors joms būdinga 
didelė pridedamoji vertė. Pvz., 
apskaičiuota, kad 30 proc. išsivysčiusiose 
šalyse viso pagaminamo maisto produktų 
kiekio yra išmetama. Reikia imtis esminių 
priemonių norint šį kiekį iki 2030 m. 

Artimiausiais dešimtmečiais Europai teks 
susidurti su padidėjusia konkurencija dėl 
riboto kiekio baigtinių gamtinių išteklių, 
klimato kaita, visų pirma paveiksiančia 
pirminės gamybos sistemas (žemės ūkį, 
miškininkystę, žuvininkystę ir 
akvakultūrą); be to, Europa privalės 
užtikrinti tvarų, saugų ir patikimą maisto 
tiekimą Europos gyventojams ir 
gausėjantiems pasaulio gyventojams. 
Norint iki 2050 m. išmaitinti 9 mlrd. 
Žemės gyventojų maisto tiekimą teks 
padidinti 70 proc. Žemės ūkis į aplinką 
išmeta apie 10 proc. Sąjungoje išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ir 
nors šis kiekis Europoje mažėja, tačiau 
numatoma, kad bendras pasaulyje žemės 
ūkio sektoriaus išmetamų šių dujų kiekis 
iki 2030 m. padidės iki 20 proc. Be to, 
mažėjant iškastinės anglies ištekliams 
(numatoma, kad naftos ir suskystintųjų 
dujų gavyba iki 2050 m. turėtų sumažėti 
apie 60 proc.), Europa privalo užtikrinti 
reikiamą žaliavų, energijos ir pramonės 
produktų tiekimą, tačiau taip pat išlaikyti 
savo konkurencingumą. Sunkiai 
sprendžiamas ir daug kainuojantis 
biologinių atliekų klausimas (apskaičiuota, 
kad Sąjungoje per metus susidaro iki 
138 mln. tonų šių atliekų, iš kurių 40 % yra 
išvežamos į sąvartynus), nors joms būdinga 
didelė pridedamoji vertė. Pvz., 
apskaičiuota, kad 30 proc. išsivysčiusiose 
šalyse viso pagaminamo maisto produktų 
kiekio yra išmetama. Reikia imtis esminių 
priemonių norint šį kiekį iki 2030 m. 
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Sąjungoje sumažinti 50 proc.. Be to, 
valstybinės sienos negali sustabdyti 
plintančių gyvūnų ir augalų kenkėjų bei 
ligų (įskaitant zoonotines ligas) ir maisto 
patogenų. Nors reikia imtis veiksmingų 
nacionalinių prevencijos priemonių, 
Sąjungos lygmens veiksmai yra būtini 
siekiant užtikrinti veiksmingą bendrosios 
rinkos veikimą ir didžiausią kontrolę. 
Uždavinys sudėtingas, paveiksiantis 
daugelį susijusių sektorių, o jį sprendžiant 
reikia taikyti įvairius metodus.

Sąjungoje sumažinti 50 proc.. Be to, 
valstybinės sienos negali sustabdyti 
plintančių gyvūnų ir augalų kenkėjų bei 
ligų (įskaitant zoonotines ligas) ir maisto 
patogenų. Nors reikia imtis veiksmingų 
nacionalinių sausumos stebėsenos, 
teritorijų priežiūros ir prevencijos 
priemonių, Sąjungos lygmens veiksmai yra 
būtini siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendrosios rinkos veikimą ir didžiausią 
kontrolę. Uždavinys sudėtingas, 
paveiksiantis daugelį susijusių sektorių, o jį 
sprendžiant reikia taikyti įvairius metodus.

Or. en

Pakeitimas 307
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Artimiausiais dešimtmečiais Europai teks 
susidurti su padidėjusia konkurencija dėl 
riboto kiekio baigtinių gamtinių išteklių, 
klimato kaita, visų pirma paveiksiančia 
pirminės gamybos sistemas (žemės ūkį, 
miškininkystę, žuvininkystę ir 
akvakultūrą); be to, Europa privalės 
užtikrinti tvarų, saugų ir patikimą maisto 
tiekimą Europos gyventojams ir 
gausėjantiems pasaulio gyventojams. 
Norint iki 2050 m. išmaitinti 9 mlrd. 
Žemės gyventojų maisto tiekimą teks 
padidinti 70 proc. Žemės ūkis į aplinką 
išmeta apie 10 proc. Sąjungoje išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ir 
nors šis kiekis Europoje mažėja, tačiau 
numatoma, kad bendras pasaulyje žemės 
ūkio sektoriaus išmetamų šių dujų kiekis 
iki 2030 m. padidės iki 20 proc. Be to, 
mažėjant iškastinės anglies ištekliams 
(numatoma, kad naftos ir suskystintųjų 
dujų gavyba iki 2050 m. turėtų sumažėti 

Artimiausiais dešimtmečiais Europai teks 
susidurti su padidėjusia konkurencija dėl 
riboto kiekio baigtinių gamtinių išteklių, 
klimato kaita, visų pirma paveiksiančia 
pirminės gamybos sistemas (žemės ūkį, 
miškininkystę, žuvininkystę ir 
akvakultūrą); be to, Europa privalės 
užtikrinti tvarų, saugų ir patikimą maisto 
tiekimą Europos gyventojams ir 
gausėjantiems pasaulio gyventojams. 
Norint iki 2050 m. išmaitinti 9 mlrd. 
Žemės gyventojų maisto tiekimą teks 
padidinti 70 proc. Kritinė padėtis maisto 
srityje nepateisina esamo disbalanso tarp 
dažnai perteklinės nacionalinės gamybos 
apimties ir nuolat augančio maisto 
produktų importo ir taip pat nėra 
priežastis didinti pasaulinio maisto tinklo 
sudėtingumą. Todėl svarbu, kad Europos 
Sąjunga geriau kontroliuotų tiekimo 
maršrutus, visų pirma atsižvelgdama į 
sezoninius ciklus, produktų kilmę ir 
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apie 60 proc.), Europa privalo užtikrinti 
reikiamą žaliavų, energijos ir pramonės 
produktų tiekimą, tačiau taip pat išlaikyti 
savo konkurencingumą. Sunkiai 
sprendžiamas ir daug kainuojantis 
biologinių atliekų klausimas (apskaičiuota, 
kad Sąjungoje per metus susidaro iki 
138 mln. tonų šių atliekų, iš kurių 40 % yra 
išvežamos į sąvartynus), nors joms būdinga 
didelė pridedamoji vertė. Pvz., 
apskaičiuota, kad 30 proc. išsivysčiusiose 
šalyse viso pagaminamo maisto produktų 
kiekio yra išmetama. Reikia imtis esminių 
priemonių norint šį kiekį iki 2030 m. 
Sąjungoje sumažinti 50 proc.. Be to, 
valstybinės sienos negali sustabdyti 
plintančių gyvūnų ir augalų kenkėjų bei 
ligų (įskaitant zoonotines ligas) ir maisto 
patogenų. Nors reikia imtis veiksmingų 
nacionalinių prevencijos priemonių, 
Sąjungos lygmens veiksmai yra būtini 
siekiant užtikrinti veiksmingą bendrosios 
rinkos veikimą ir didžiausią kontrolę. 
Uždavinys sudėtingas, paveiksiantis 
daugelį susijusių sektorių, o jį sprendžiant 
reikia taikyti įvairius metodus.

galimybę atsekti maisto kilmę. Žemės ūkis 
į aplinką išmeta apie 10 proc. Sąjungoje 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, ir nors šis kiekis Europoje mažėja, 
tačiau numatoma, kad bendras pasaulyje 
žemės ūkio sektoriaus išmetamų šių dujų 
kiekis iki 2030 m. padidės iki 20 proc. Be 
to, mažėjant iškastinės anglies ištekliams 
(numatoma, kad naftos ir suskystintųjų 
dujų gavyba iki 2050 m. turėtų sumažėti 
apie 60 proc.), Europa privalo užtikrinti 
reikiamą žaliavų, energijos ir pramonės 
produktų tiekimą, tačiau taip pat išlaikyti 
savo konkurencingumą. Sunkiai
sprendžiamas ir daug kainuojantis 
biologinių atliekų klausimas (apskaičiuota, 
kad Sąjungoje per metus susidaro iki 
138 mln. tonų šių atliekų, iš kurių 40 % yra 
išvežamos į sąvartynus), nors joms būdinga 
didelė pridedamoji vertė. Pvz., 
apskaičiuota, kad 30 proc. išsivysčiusiose 
šalyse viso pagaminamo maisto produktų 
kiekio yra išmetama. Reikia imtis esminių 
priemonių norint šį kiekį iki 2030 m. 
Sąjungoje sumažinti 50 proc.. Be to, 
valstybinės sienos negali sustabdyti 
plintančių gyvūnų ir augalų kenkėjų bei 
ligų (įskaitant zoonotines ligas) ir maisto 
patogenų. Nors reikia imtis veiksmingų 
nacionalinių prevencijos priemonių, 
Sąjungos lygmens veiksmai yra būtini 
siekiant užtikrinti veiksmingą bendrosios 
rinkos veikimą ir didžiausią kontrolę. 
Uždavinys sudėtingas, paveiksiantis 
daugelį susijusių sektorių, o jį sprendžiant 
reikia taikyti įvairius metodus.

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Europos Sąjungoje būtų geresnis maisto produktų atsekamumas ir taip 
būtų galima lengviau nustatyti apsinuodijimo maistu protrūkių kilmę ir išvengti delsimo 
nustatant užkrato šaltinį. E. coli protrūkio Vokietijoje 2011 m pavyzdys itin iškalbingas.
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Pakeitimas 308
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaskart reikia vis daugiau biologinių 
išteklių norint patenkinti rinkos poreikius 
gauti saugaus ir sveiko maisto, biologinių 
medžiagų, biodegalų ir biologinių 
produktų; ši paklausa aprėpia vartotojams 
skirtus produktus ir nesupakuotas chemines 
medžiagas. Tačiau gamybai tinkami 
sausumos ir jūros ekologinių sistemų 
pajėgumai yra riboti ir dažnai valdomi 
netinkamai (pavyzdžiui, smarkiai sumažėjo 
anglies kiekis dirvoje ir derlingumas), nors 
ir skelbiama prieštaringų teiginių dėl jų 
panaudojimo. Dar iki galo neišnaudojama 
galimybė saugoti dirbamosios žemės, 
miškų, jūrų ir gėlų vandenų ekosistemų 
funkcijas, integruojant agronomijos ir 
aplinkos politikos tikslus į tvarią gamybą.

Kaskart reikia vis daugiau biologinių 
išteklių norint patenkinti rinkos poreikius 
gauti saugaus ir sveiko maisto, biologinių 
medžiagų, biodegalų ir biologinių
produktų; ši paklausa aprėpia vartotojams 
skirtus produktus ir nesupakuotas chemines 
medžiagas. Tačiau gamybai tinkami 
sausumos ir jūros ekologinių sistemų 
pajėgumai yra riboti ir dažnai valdomi 
netinkamai (pavyzdžiui, smarkiai sumažėjo 
anglies kiekis dirvoje ir derlingumas), nors 
ir skelbiama prieštaringų teiginių dėl jų 
panaudojimo. Dar iki galo neišnaudojama 
galimybė saugoti dirbamosios žemės, 
miškų, jūrų ir gėlų vandenų ekosistemų 
atsparumą ir funkcijas, integruojant 
agronomijos ir aplinkos politikos tikslus į 
tvarią gamybą.

Or. en

Pakeitimas 309
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažaatliekės gamybos grandinės taip pat 
galinčios užtikrinti maisto tiekimą klimato 
kaitos ir didėjančio gyventojų skaičiaus 
aplinkybėmis sukūrimą galima 
įgyvendinti tobulinant valdymo sistemas, 
kurios sumažina žaliavų sąnaudas tiek 
sausumoje ir jūroje, tiek visoje tiekimo 
grandinėje. Ūkininkų kolektyvinės žinios 
apie gamtinius išteklius, ekologinius 
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procesus ir produkcijos kokybę gali būti 
naudojamos kaip pagrindas siekiant 
sumažinti priklausomybę nuo išorinių 
žaliavų. Trumpesnės žemės ūkio ir maisto 
grandinės, pagrįstos vartotojų 
pasitikėjimu ir didesnio gamintojų artumo 
principu, taip pat yra mažaatliekės 
gamybos grandinės pagrindas, tuo pačiu 
tenkinant vartotojų poreikius aukštos 
kokybės maisto produktų srityje, 
atsižvelgiant į gyvūnų gerovę.

Or. en

Pakeitimas 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų labai aiškiai nurodyti, kad žemės ūkis turi didelį tvarios biomasės gamybos ir 
panaudojimo potencialą, auginant specializuotas kultūras, išvedant augalus su integruotais 
bruožais ir kultūras naudojant pakopų principu.

Pakeitimas 311
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.2 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tinkamai veikianti Europos bioekonomika 
– aprėpianti tvarią atsinaujinančių išteklių 
gamybą naudojant sausumos ir vandens 
aplinką ir jų pavertimą maisto produktais, 
biologiniais produktais ir bioenergija bei 
susijusiomis viešosiomis gėrybėmis –
sukurs didelę pridedamąją Europos vertę. 
Darniai valdoma ji gali sumažinti pirminės 
gamybos ir visos tiekimo grandinės poveikį 
aplinkai. Ji gali padidinti jų 
konkurencingumą ir suteikti įsidarbinimo ir 
verslo galimybių kaimo ir pakrančių 
regionams. Kaip ir  į rinką orientuotos 
funkcijos, bioekonomika palaiko platų 
viešųjų gėrybių, kurios turėtų būti 
išsaugotos, spektrą: žemės ūkio ir miškų 
kraštovaizdį, žemės ūkio naudmenų ir 
miškų biologinę įvairovę, vandens kokybę 
ir prieinamumą, dirvožemio 
funkcionalumą, klimato stabilumą, oro 
kokybę, atsparumą potvyniams ir 
gaisrams. Su maisto produktų tiekimo 
užtikrinimu, tvariu žemės ūkiu ir 
bioekonomika susiję uždaviniai yra 
europinio ir pasaulinio masto. Sąjungos 
lygmens veiksmai būtini siekiant sukurti 
grupes, galinčias užtikrinti reikiamo masto 
ir intensyvumo pastangas, kad būtų 
įmanoma užbaigti vienos valstybės narės ar 
jų grupės veiklą. Laikantis požiūrio, kad 
būtina įtraukti daug dalyvių, būtų 
užtikrinama reikiama abipusiai naudinga 
mokslo darbuotojų, verslo, ūkininkų ar 
gamintojų ir patarėjų, vartotojų bei 
galutinių vartotojų sąveika. Sąjungos 
lygmuo taip pat būtinas siekiant užtikrinti 
nuoseklumą imantis spręsti šį uždavinį 
visuose sektoriuose ir užtikrinant glaudžius 
ryšius su atitinkamų sričių Sąjungos 
politika. Mokslinius tyrimus ir inovacijas 
koordinuojant Sąjungos lygiu būtų 
skatinamos reikiamos permainos Sąjungoje 
ir didinama jų sparta.

Or. en
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Pakeitimas 312
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 314
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bioekonomikoje atliekami moksliniai 
tyrimai ir diegiamos inovacijos yra susiję 
su įvairių sričių Sąjungos politika ir 
atitinkamais tikslais, įskaitant bendrąją 
žemės ūkio politiką (visų pirma, kaimo 
plėtros politiką) ir Europos inovacijų 
partnerystę „Žemės ūkio produktyvumas ir 
tvarumas“, bendrą žuvininkystės politiką, 
integruotą jūrų politiką, Europos klimato 
kaitos programą, vandens pagrindų 
direktyvą, jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą, miškininkystės veiksmų planą, 
dirvos teminę strategiją, „ES 2020“ 
biologinės įvairovės strategiją, strateginį 
energetikos technologijų planą, Sąjungos 
inovacijų ir pramonės politiką, išorės ir 
pagalbos plėtrai politiką, augalų sveikatos 
strategiją, gyvūnų sveikatos ir gerovės 
strategiją ir reguliavimo sistemas, siekiant 
apsaugoti aplinką, sveikatą ir užtikrinti 
saugą, skatinti veiksmingą išteklių 
naudojimą ir klimato politikos vykdymą, 
taip pat sumažinti atliekų kiekį. Mokslinius 
tyrimus ir inovacijas geriau integravus į 
susijusias Europos Sąjungos politikos sritis 
būtų gerokai padidinta Europos pridėtinė 
vertė, užtikrintas daugiklio poveikis, 
padidėtų visuomeninė svarba ir būtų 
padedama toliau plėtoti tvarų žemės, jūrų ir 
vandenynų valdymą ir bioekonomikos 
rinkas.

Bioekonomikoje atliekami moksliniai 
tyrimai ir diegiamos inovacijos yra susiję 
su įvairių sričių Sąjungos politika ir 
atitinkamais tikslais, įskaitant bendrąją 
žemės ūkio politiką (visų pirma, kaimo 
plėtros politiką) ir Europos inovacijų 
partnerystę „Žemės ūkio produktyvumas ir 
tvarumas“, bendrą žuvininkystės politiką, 
integruotą jūrų politiką, Europos klimato 
kaitos programą, vandens pagrindų 
direktyvą, jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą, Pagrindų direktyvą dėl atliekų,
miškininkystės veiksmų planą, dirvos 
teminę strategiją, „ES 2020“ biologinės 
įvairovės strategiją, strateginį energetikos 
technologijų planą, Sąjungos inovacijų ir 
pramonės politiką, išorės ir pagalbos 
plėtrai politiką, augalų sveikatos strategiją, 
gyvūnų sveikatos ir gerovės strategiją ir 
reguliavimo sistemas, siekiant apsaugoti 
aplinką, sveikatą ir užtikrinti saugą, skatinti 
veiksmingą išteklių naudojimą ir klimato 
politikos vykdymą, taip pat sumažinti 
atliekų kiekį. Mokslinius tyrimus ir 
inovacijas geriau integravus į susijusias 
Europos Sąjungos politikos sritis būtų 
gerokai padidinta Europos pridėtinė vertė, 
užtikrintas daugiklio poveikis, padidėtų 
visuomeninė svarba ir būtų padedama 
toliau plėtoti tvarų žemės, jūrų ir 
vandenynų valdymą ir bioekonomikos 
rinkas.

Or. en

Pakeitimas 315
Yves Cochet, Jill Evans
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Uždavinių sprendimo veiksmai, visų pirma 
susiję su socialine ir ekonomine nauda bei 
bioekonomikos sektorių ir rinkų 
modernizavimu, remiami įvairioms 
disciplinoms skirtais moksliniais tyrimais, 
skatinamomis inovacijomis ir kuriant naują 
praktiką, produktus ir procesus. Tuo 
siekiama diegti platesnį požiūrį į su 
technologijomis, ne su technologijomis, 
organizaciniais ir socialiniais klausimais 
susijusias inovacijas, skirtas, pvz., 
naujoviškiems verslo modeliams, prekių 
ženklams ir paslaugoms.

Uždavinių sprendimo veiksmai, visų pirma 
susiję su socialine, aplinkosaugine ir 
ekonomine nauda bei bioekonomikos 
sektorių, dalyvaujančių subjektų ir rinkų 
modernizavimu, remiami įvairioms 
disciplinoms skirtais moksliniais tyrimais, 
skatinamomis inovacijomis ir kuriant naują 
praktiką, tvarius produktus ir procesus. 
Tuo siekiama diegti platesnį požiūrį į su 
technologijomis, ne su technologijomis, 
organizaciniais ir socialiniais klausimais 
susijusias inovacijas, skirtas, pvz., 
naujoviškiems verslo modeliams, prekių 
ženklams ir paslaugoms. Reikia 
visapusiškai pripažinti ūkininkų ir MVĮ 
pajėgumą prisidėti prie inovacijų šioje 
srityje. Požiūris į bioekonomiką 
grindžiamas vietos žinių, didinančių vietos 
pajėgumus ir suderinančių įvairovę bei 
sudėtingumą, svarba.

Or. en

Pakeitimas 316
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių 
išsaugojimą ir stiprinant ekosistemų 
funkcijas, įskaitant kovai su klimato kaita 
skirtas ir ją mažinančias priemones. 
Pirmenybė teikiama veiklai, susijusiai su 
tvaresnėmis ir našesnėmis žemės ūkio ir 
miškininkystės sistemomis, kurios taupiai 
naudoja išteklius (taip pat išmeta mažai 

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių, 
įskaitant biologinę įvairovę, išsaugojimą 
Europoje ir visame pasaulyje ir stiprinant 
ekosistemų funkcijas, įskaitant kovai su 
klimato kaita skirtas ir ją mažinančias 
priemones. Pirmenybė teikiama veiklai, 
susijusiai su tvaresnėmis, atsparesnėmis ir 
našesnėmis žemės ūkio ir miškininkystės 



PE492.613v01-00 38/88 AM\906357LT.doc

LT

anglies dioksido) bei yra atsparios ir pagal 
kurias plėtojamos kaimo gyventojų 
pajamas užtikrinančios paslaugos, 
koncepcijos ir politika.

sistemomis, kurios taupiai naudoja išteklius 
(taip pat išmeta mažai anglies dioksido, 
reikalauja mažai išorinių sąnaudų ir 
naudoja ekologinio ūkininkavimo būdus), 
saugo gamtos išteklius, yra įvairios ir gali 
prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir yra 
atsparios ir pagal kurias plėtojamos kaimo 
gyventojų apsirūpinimo maistu sistemų ir
pajamas užtikrinančios paslaugos, 
koncepcijos ir politika.

Or. en

Pakeitimas 317
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių 
išsaugojimą ir stiprinant ekosistemų 
funkcijas, apsaugant dirvožemį ir vandens 
išteklius ir sprendžiant klimato kaitos 
poveikio švelninimo bei prisitaikymo prie 
klimato kaitos uždavinius. Pirmenybė 
teikiama veiklai, susijusiai su tvaresnėmis 
ir našesnėmis žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemomis, kurios taupiai naudoja išteklius 
(taip pat išmeta mažai anglies dioksido) bei 
yra atsparios ir pagal kurias plėtojamos 
kaimo gyventojų pajamas užtikrinančios 
paslaugos, koncepcijos ir politika.

Or. en

Pakeitimas 318
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto a papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių 
išsaugojimą pasauliniu lygmeniu ir 
stiprinant ekosistemų funkcijas, įskaitant 
biologinės įvairovės ir natūralių buveinių 
apsaugą ir kovai su klimato kaita skirtas ir 
ją mažinančias priemones. Pirmenybė 
teikiama sisteminiam požiūriui ir veiklai, 
susijusiai su tvaresnėmis ir našesnėmis 
žemės ūkio ir miškininkystės sistemomis, 
įskaitant ekologinį ūkininkavimą, kurios 
taupiai naudoja išteklius (taip pat išmeta 
mažai anglies dioksido ir reikalauja mažai 
išorinių sąnaudų) bei yra atsparios ir pagal 
kurias plėtojamos maisto gamybos sistemų 
įvairovę ir kaimo gyventojų pajamas 
užtikrinančios paslaugos, koncepcijos ir 
politika.

Or. en

Pakeitimas 319
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama patenkinti piliečių poreikį gauti 
saugių, sveikų ir įperkamų maisto produktų 
bei pageidavimą, kad maisto produktų bei 
pašarų apdirbimas ir jų paskirstymas būtų 
tvaresni, o maisto produktų sektorius –
konkurencingesnis. Veikla turi būti visų 
pirma susijusi su visiems prieinamais 
sveikais ir saugiais maisto produktais, 
geresniu vartotojų informavimu apie 
maisto produktus ir konkurencingais 
maisto produktų apdirbimo metodais, 
kuriems reikia mažiau išteklių ir kuriuos 
gaminant gaunama mažiau šalutinių 



PE492.613v01-00 40/88 AM\906357LT.doc

LT

susidaro mažiau atliekų ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų.

produktų, susidaro mažiau atliekų ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Or. en

Pakeitimas 320
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 321
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama patenkinti piliečių poreikį gauti 
saugių, sveikų ir įperkamų maisto produktų 
bei pageidavimą, kad maisto produktų bei 
pašarų apdirbimas ir jų paskirstymas būtų 

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

maisto produktų vartojimas būtų tvaresni, 
o maisto produktų sektorius –
konkurencingesnis. Veikla turi būti visų 
pirma susijusi su didele visiems prieinamų 
sveikų, autentiškų, aukštos kokybės ir 
saugių maisto produktų įvairove, pagrįsto 
pasirinkimo galimybių suteikimu 
vartotojams ir konkurencingais maisto 
produktų apdirbimo metodais, kuriems 
reikia mažiau išteklių ir priedų ir kuriuos 
gaminant gaunama mažiau šalutinių 
produktų, susidaro mažiau atliekų ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Or. en

Pakeitimas 322
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 323
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama tvariai naudoti gyvuosius 
vandens išteklius, kad būtų užtikrinama 
kuo didesnė socialinė ir ekonominė nauda 
ir (arba) pelnas naudojantis Europos 
vandenynų ir jūrų teikiamais ištekliais. 
Veikla turi būti visų pirma susijusi su 
tinkamiausiu indėliu į maisto produktų 
tiekimo užtikrinimą, pasaulio ekonomikos
sąlygomis plėtojant tvarią ir aplinkai 
nekenksmingą žuvininkystę bei 
konkurencingą Europos akvakultūrą ir 
skatinant su jūra susijusių inovacijų 
diegimą naudojant biotechnologijas, kad 
būtų skatinamas pažangus „mėlynasis“ 
augimas.

Siekiama tvariai naudoti gyvuosius 
vandens išteklius, kad būtų užtikrinama 
kuo didesnė socialinė ir ekonominė nauda 
ir (arba) pelnas naudojantis Europos 
vandenynų ir jūrų teikiamais ištekliais, tuo 
pat metu užtikrinant biologinės įvairovės 
ir ekosistemų funkcijų apsaugą. Veikla 
turi būti visų pirma susijusi su 
tinkamiausiu indėliu į maisto produktų 
tiekimo užtikrinimą, pasaulio ekonomikos 
sąlygomis plėtojant tvarią ir aplinkai 
nekenksmingą žuvininkystę bei Europos 
akvakultūrą. Reikia deramai atsižvelgti į 
aplinkosauginius klausimus, susijusius su 
biotechnologijų naudojimu atviros jūros 
ekosistemose.

Or. en

Pakeitimas 324
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama tvariai naudoti gyvuosius
vandens išteklius, kad būtų užtikrinama
kuo didesnė socialinė ir ekonominė nauda
ir (arba) pelnas naudojantis Europos 
vandenynų ir jūrų teikiamais ištekliais. 
Veikla turi būti visų pirma susijusi su 
tinkamiausiu indėliu į maisto produktų 
tiekimo užtikrinimą, pasaulio ekonomikos 
sąlygomis plėtojant tvarią ir aplinkai 
nekenksmingą žuvininkystę bei 
konkurencingą Europos akvakultūrą ir 

Siekiama išlaikyti tvarų gyvųjų vandens 
išteklių naudojimą, užtikrinant kuo 
didesnę socialinę ir ekonominę naudą ir 
(arba) pelną naudojantis Europos 
vandenynų ir jūrų teikiamais ištekliais. 
Veikla turi būti visų pirma susijusi su 
tinkamiausiu indėliu į maisto produktų 
tiekimo užtikrinimą, pasaulio ekonomikos 
sąlygomis plėtojant tvarią ir aplinkai 
nekenksmingą žuvininkystę bei 
konkurencingą Europos akvakultūrą ir 
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skatinant su jūra susijusių inovacijų 
diegimą naudojant biotechnologijas, kad 
būtų skatinamas pažangus „mėlynasis“ 
augimas.

skatinant su jūra susijusių inovacijų 
diegimą naudojant biotechnologijas, kad 
būtų skatinamas pažangus „mėlynasis“ 
augimas.

Or. en

Pakeitimas 325
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama tvariai naudoti gyvuosius 
vandens išteklius, kad būtų užtikrinama 
kuo didesnė socialinė ir ekonominė nauda 
ir (arba) pelnas naudojantis Europos 
vandenynų ir jūrų teikiamais ištekliais. 
Veikla turi būti visų pirma susijusi su 
tinkamiausiu indėliu į maisto produktų 
tiekimo užtikrinimą, pasaulio ekonomikos 
sąlygomis plėtojant tvarią ir aplinkai 
nekenksmingą žuvininkystę bei 
konkurencingą Europos akvakultūrą ir 
skatinant su jūra susijusių inovacijų 
diegimą naudojant biotechnologijas, kad 
būtų skatinamas pažangus „mėlynasis“ 
augimas.

Siekiama tvariai naudoti gyvuosius 
vandens išteklius, kad būtų užtikrinama 
kuo didesnė socialinė ir ekonominė nauda 
ir (arba) pelnas naudojantis Europos 
vandenynų ir jūrų teikiamais ištekliais. 
Veikla turi būti visų pirma susijusi su 
tinkamiausiu indėliu į maisto produktų 
tiekimo užtikrinimą, pasaulio ekonomikos 
sąlygomis plėtojant tvarią ir aplinkai 
nekenksmingą žuvininkystę bei 
konkurencingą Europos akvakultūrą ir 
skatinant su jūra susijusių inovacijų 
diegimą naudojant biotechnologijas, kad 
būtų skatinamas pažangus „mėlynasis“ 
augimas. Reikia atsižvelgti į atsargumo 
principą ir pilietinės visuomenės 
susirūpinimą biotechnologijų naudojimu 
atviros jūros ekosistemose ir jų platinimu.

Or. en

Pakeitimas 326
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto c a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) dar vienas tikslas − kovoti su vidaus 
jūrose ir upėse gyvenančių rūšių 
suvienodėjimu, kuris daro didelį poveikį 
ekosistemų funkcionavimui, ypač dėl 
padidėjusio atsparumo sutrikimams.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu kovoti su vandenų ir upių vienodėjimo reiškiniu. Vien tik ES per pastaruosius 
dešimtmečius daugiau kaip 400 žuvų rūšių pradėta veisti upėse, kur istoriškai jų niekada 
nebuvo.

Pakeitimas 327
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama kurti atsinaujinančiais šaltiniais 
pagrįstus ir efektyviai energiją 
vartojančius, taupiai išteklius 
naudojančius, tvarius ir konkurencingus 
Europos bioekonomikos sektorius. 
Vykdant veiklą pirmenybė teiktina 
bioekonomikos skatinimui, šiuo tikslu 
įprastus pramonės procesus ir produktus 
keičiant į biologiniais ištekliais bei 
efektyviu energijos naudojimu pagrįstus 
pramonės procesus ir produktus, kuriant 
integruotas biologinio atliekų perdirbimo 
įmones, naudojant pirminės gamybos 
biomasę, biologines atliekas ir 
bioekonomikos sektorių šalutinius 
produktus, atveriant naujas rinkas ir šiuo 
tikslu, jei reikia, remiant standartizavimą, 
taip pat vykdant reguliavimo, 
demonstravimo ir kitą veiklą, tačiau kartu 
atsižvelgiant į bioekonomikos daromą 
aplinkosauginį ir socialinį bei ekonominį
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poveikį žemės naudojimui ir žemės 
naudojimo pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Integruotų biologinio atliekų perdirbimo įmonių plėtra neturi būti apribota tik naudojimu.

Pakeitimas 329
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 330
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 proc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 20 
proc. galutinio sunaudojamo energijos 

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc. palyginti su 1990 m. Be 
to, iš atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 20 
proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc. 
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kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc. 
Norint pasiekti šiuos tikslus privaloma iš 
esmės pertvarkyti visą energetikos sistemą, 
t. y. užtikrinti mažą išmetamo anglies 
dioksido kiekį, energetinį saugumą ir 
energijos prieinamumą, kartu didinant 
Europos ekonomikos konkurencingumą. 
Kol kas Europai teks nuveikti daug darbų, 
kad būtų pasistūmėta šio bendrojo tikslo 
link. 80 proc.. Europos energetikos 
sistemos kol kas tebėra priklausoma nuo 
iškastinio kuro, o šis sektorius išmeta 80 
proc. Sąjungos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio. Kiekvienais 
metais 2,5 proc. Sąjungos bendrojo vidaus 
produkto (BVP) išleidžiama energijos 
importui, ir šis kiekis, atrodo, turėtų 
didėti. Jeigu ši tendencija nebus pakeista, 
iki 2050 m. susiformuos visiška 
priklausomybė nuo naftos ir dujų 
importo. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Norint pasiekti šiuos tikslus privaloma iš 
esmės pertvarkyti visą energetikos sistemą, 
t. y. užtikrinti mažą išmetamo anglies 
dioksido kiekį, energetinį saugumą ir 
energijos prieinamumą, kartu didinant 
Europos ekonomikos konkurencingumą. 
Šią sistemą reikia tokiu būdu pertvarkyti, 
nes dėl kintančių energijos kainų pasaulio 
rinkoje (taip pat susirūpinimo tiekimo 
saugumu), padidėjusios energijos 
ištekliams taikomų mokesčių naštos ir 
didelių ES aplinkos politikos pritaikymo 
sąnaudų Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Or. it

Pakeitimas 331
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 poc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 20 
proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 proc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 20 
proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 



PE492.613v01-00 48/88 AM\906357LT.doc

LT

efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc. 
Norint pasiekti šiuos tikslus privaloma iš 
esmės pertvarkyti visą energetikos sistemą, 
t. y. užtikrinti mažą išmetamo anglies 
dioksido kiekį, energetinį saugumą ir 
energijos prieinamumą, kartu didinant 
Europos ekonomikos konkurencingumą. 
Kol kas Europai teks nuveikti daug darbų, 
kad būtų pasistūmėta šio bendrojo tikslo 
link. 80 proc.. Europos energetikos 
sistemos kol kas tebėra priklausoma nuo 
iškastinio kuro, o šis sektorius išmeta 80 
proc. Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio. Kiekvienais metais 2,5 proc. 
Sąjungos bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 
atrodo, turėtų didėti. Jeigu ši tendencija 
nebus pakeista, iki 2050 m. susiformuos 
visiška priklausomybė nuo naftos ir dujų 
importo. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc. Iki 
2050 m. į aplinką išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti 
sumažintas 80–95 proc. Pagal visus 
Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. 
numatytus į aplinką išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimo scenarijus šio 
amžiaus viduryje atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijos sudarys didžiausią 
visų energijos tiekimo technologijų dalį ir 
galutinio naudojimo energijos vartojimo 
efektyvumui teks pagrindinis vaidmuo 
įgyvendinant šiuos tikslus. Todėl reikėtų 
80 proc. šiam uždaviniui įvykdyti 
numatytų lėšų skirti atsinaujinančios 
energijos ir galutinės energijos vartojimo 
efektyvumo moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Norint pasiekti šiuos tikslus 
privaloma iš esmės pertvarkyti visą 
energetikos sistemą, t. y. užtikrinti mažą 
išmetamo anglies dioksido kiekį, energetinį 
saugumą ir energijos prieinamumą, kartu 
didinant Europos ekonomikos 
konkurencingumą. Kol kas Europai teks 
nuveikti daug darbų, kad būtų pasistūmėta 
šio bendrojo tikslo link. 80 proc.. Europos 
energetikos sistemos kol kas tebėra 
priklausoma nuo iškastinio kuro, o šis 
sektorius išmeta 80 proc. Sąjungos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. 
Kiekvienais metais 2,5 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 
atrodo, turėtų didėti. Jeigu ši tendencija 
nebus pakeista, iki 2050 m. susiformuos 
visiška priklausomybė nuo naftos ir dujų 
importo. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Or. en

Pakeitimas 332
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 poc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 20 
proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc. 
Norint pasiekti šiuos tikslus privaloma iš 
esmės pertvarkyti visą energetikos sistemą, 
t. y. užtikrinti mažą išmetamo anglies 
dioksido kiekį, energetinį saugumą ir 
energijos prieinamumą, kartu didinant 
Europos ekonomikos konkurencingumą. 
Kol kas Europai teks nuveikti daug darbų, 
kad būtų pasistūmėta šio bendrojo tikslo 
link. 80 proc.. Europos energetikos 
sistemos kol kas tebėra priklausoma nuo 
iškastinio kuro, o šis sektorius išmeta 80 
proc. Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio. Kiekvienais metais 2,5 proc. 
Sąjungos bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 
atrodo, turėtų didėti. Jeigu ši tendencija 
nebus pakeista, iki 2050 m. susiformuos 
visiška priklausomybė nuo naftos ir dujų 
importo. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., palyginti su 1990 m., ir 
ilgainiui dar sumažinti 80–95 proc. iki 
2050 m. Be to, iš atsinaujinančių išteklių 
pagaminamos energijos kiekis 2020 m. 
turėtų sudaryti 20 proc. galutinio 
sunaudojamo energijos kiekio, o tikslinis 
energijos vartojimo efektyvumo rodiklis 
turėtų būti 20 proc. Norint pasiekti šiuos 
tikslus privaloma iš esmės pertvarkyti visą 
energetikos sistemą, t. y. užtikrinti mažą 
išmetamo anglies dioksido kiekį, energetinį 
saugumą ir energijos prieinamumą, kartu 
didinant Europos ekonomikos 
konkurencingumą. Kol kas Europai teks 
nuveikti daug darbų, kad būtų pasistūmėta 
šio bendrojo tikslo link. 80 proc.. Europos 
energetikos sistemos kol kas tebėra 
priklausoma nuo iškastinio kuro, o šis 
sektorius išmeta 80 proc. Sąjungos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. 
Kiekvienais metais 2,5 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 
atrodo, turėtų didėti. Esant šiai tendencijai
iki 2050 m. susiformuos visiška 
priklausomybė nuo naftos ir dujų importo, 
jei ES nebus tvariai išplėtoti nauji 
šaltiniai. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Or. en

Pagrindimas

Dėl galutinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo iki 2050 m. tikslo dar 
nenuspręsta. 80–95 proc. tikslai yra pageidautini, tačiau nebūtinai įgyvendinami. Europoje
taip pat esama naujų dujų ir naftos šaltinių ir šiuo metu sprendžiama, ar būtų įmanoma juos 
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tvariai eksploatuoti. Programoje „Horizontas 2020“ apie juos neturėtų būti pamirštama.

Pakeitimas 333
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane nurodyta, kad tikslingo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo uždavinys iš esmės turės būti 
sprendžiamas Sąjungos teritorijoje. Todėl 
iki 2050 m. elektros energijos gamybos 
sektoriuje tektų daugiau nei 90 proc. 
sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį, 
pramonėje – daugiau kaip 80 proc., ne 
mažiau kaip 60 proc. transporto 
sektoriuje, o gyvenamųjų namų sektoriuje 
ir paslaugų sektoriuje – apie 90 proc.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Iš pavadinimo matyti, kad bendroji programa apima laikotarpį tik iki 2020 m. Todėl neverta 
svarstyti galimų būsimų veiksmų planų, kurie bus vykdomi vėlesniais dešimtmečiais.

Pakeitimas 334
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane nurodyta, kad tikslingo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo uždavinys iš esmės turės būti 
sprendžiamas Sąjungos teritorijoje. Todėl 

Europos Komisijos parengtame 
konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane pateikiama nuomonė, 
kad tikslingo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo uždavinys iš esmės 
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iki 2050 m. elektros energijos gamybos 
sektoriuje tektų daugiau nei 90 proc. 
sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį, 
pramonėje – daugiau kaip 80 proc., ne 
mažiau kaip 60 proc. transporto sektoriuje, 
o gyvenamųjų namų sektoriuje ir paslaugų 
sektoriuje – apie 90 proc.

turės būti sprendžiamas Sąjungos 
teritorijoje, kadangi pasauliniu lygmeniu 
šiuo klausimu nėra susitarta. Todėl iki 
2050 m. elektros energijos gamybos 
sektoriuje tektų daugiau net nei 90 proc. 
sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį, 
pramonėje – daugiau kaip 80 proc., 60 
proc. transporto sektoriuje, o gyvenamųjų 
namų sektoriuje ir paslaugų sektoriuje – 90 
proc.

Or. en

Pagrindimas

Dėl galutinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo iki 2050 m. tikslo dar 
nenuspręsta. 80–95 proc. tikslai yra pageidautini, tačiau nebūtinai įgyvendinami.

Pakeitimas 335
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant taip sumažinti išmetamų CO2 dujų 
kiekį, į mokslinius tyrimus, plėtrą, 
demonstravimą ir veiksmingų, saugių ir 
patikimų bei mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančių energijos technologijų ir 
paslaugų pateikimą rinkai privaloma 
investuoti dideles lėšas. Šios lėšos turi būti 
naudojamos kartu su netechnologinėmis 
priemonėmis, susijusiomis su tiekimu ir 
paklausa. Visos šios priemonės turi būti 
įtrauktos į mažo anglies dioksido kiekio 
išmetimo politiką, įskaitant pagrindinių 
didelio poveikio technologijų diegimą, visų 
pirma IRT priemonių ir pažangios 
gamybos, apdirbimo ir medžiagų 
naudojimą. Siekiama sukurti veiksmingas 
energijos gamybos technologijas ir 
paslaugas, kurias būtų galima plačiai 
paskleisti Europos ir tarptautinėse rinkose, 
bei užtikrinti pažangų paklausa grindžiamą 

Siekiant taip sumažinti išmetamų CO2 dujų 
kiekį, į mokslinius tyrimus, plėtrą, 
demonstravimą ir veiksmingų, saugių ir 
patikimų bei mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančių energijos technologijų ir 
paslaugų pateikimą rinkai prieinamomis 
kainomis privaloma investuoti dideles 
lėšas. Šios lėšos turi būti naudojamos kartu 
su netechnologinėmis priemonėmis, 
susijusiomis su tiekimu ir paklausa. Visos 
šios priemonės turi būti įtrauktos į mažo 
anglies dioksido kiekio išmetimo politiką, 
įskaitant pagrindinių didelio poveikio 
technologijų diegimą, visų pirma IRT 
priemonių ir pažangios gamybos, 
apdirbimo ir medžiagų naudojimą. 
Siekiama sukurti veiksmingas energijos 
gamybos technologijas ir paslaugas, kurias 
būtų galima plačiai paskleisti Europos ir 
tarptautinėse rinkose, bei užtikrinti 
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valdymą atviroje ir skaidrioje prekybos 
energija rinkoje ir sukurti pažangias 
veiksmingai energiją naudojančias 
valdymo sistemas.

pažangų paklausa grindžiamą valdymą 
atviroje ir skaidrioje prekybos energija 
rinkoje ir sukurti pažangias veiksmingai 
energiją naudojančias valdymo sistemas.

Or. it

Pakeitimas 336
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.1 punkto trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant optimizuoti išteklius, kiekvienos 
technologijos rūšies, nurodytos SET 
plane, atskiros biudžeto išlaidų 
kategorijos tvirtinimas suteikia Europos 
papildomą vertę.

Or. it

Pakeitimas 337
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstravimui – naujoviškų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijų, suteikiančių galimybę rinktis 
platesnio masto, mažesnės kainos ir 
aplinkai nekenksmingas technologijas, 
kurių konversijos efektyvumas didesnis ir 
kurios yra labiau prieinamos skirtingoms 
rinkos ir naudojimo aplinkoms.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstravimui – atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių, kurie yra prieinami, 
aplinkai nekenksmingi ir kurie turi didesnį 
konversijos efektyvumą ir kurie yra labiau 
prieinami skirtingoms rinkos ir naudojimo 
aplinkoms.

Or. it
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Pakeitimas 338
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstravimui – naujoviškų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijų, suteikiančių galimybę rinktis 
platesnio masto, mažesnės kainos ir 
aplinkai nekenksmingas technologijas, 
kurių konversijos efektyvumas didesnis ir 
kurios yra labiau prieinamos skirtingoms 
rinkos ir naudojimo aplinkoms.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstravimui – naujoviškų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, kurie
siūlo veiksmingesnes, mažesnės kainos,
aplinkai nekenksmingas technologijas, 
kurių konversijos efektyvumas didesnis ir 
kurios yra labiau prieinami skirtingoms 
rinkos ir naudojimo aplinkoms.

Or. en

Pakeitimas 339
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstravimui – naujoviškų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijų, suteikiančių galimybę rinktis 
platesnio masto, mažesnės kainos ir 
aplinkai nekenksmingas technologijas, 
kurių konversijos efektyvumas didesnis ir 
kurios yra labiau prieinamos skirtingoms 
rinkos ir naudojimo aplinkoms.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstravimui – naujoviškų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijų, suteikiančių galimybę rinktis 
platesnio masto, mažesnės kainos ir 
aplinkai nekenksmingas technologijas, 
kurių konversijos efektyvumas didesnis ir 
kurios yra labiau prieinamos skirtingoms 
rinkos ir naudojimo aplinkoms. Vykdant 
veiklą pirmenybė teikiama 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
energijos kaupimo technologijoms.
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Or. en

Pakeitimas 340
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto technologijų demonstravimui bei
vertės grandinėms, siekiant bioenergiją 
paversti konkurencingesne ir tvaresne, 
sutrumpinti vandenilio ir kuro elementų 
pateikimo rinkai trukmę ir pasiūlyti naujų 
priemonių, turinčių ilgalaikį brandos 
potencialą.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto technologijų demonstravimui bei 
vertės grandinėms, siekiant bioenergiją 
paversti konkurencingesne ir tvaresne, 
sutrumpinti biometano, vandenilio ir kuro 
elementų pateikimo rinkai trukmę ir 
pasiūlyti naujų priemonių, turinčių ilgalaikį 
brandos potencialą.

Or. it

Pakeitimas 341
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.3 punkto d papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Bendra išmanioji Europos elektros 
energijos perdavimo ir paskirstymo sistema

(d) Bendras išmanusis Europos elektros 
energijos tinklas, kuriame 
atsinaujinantieji energijos ištekliai būtų 
visiškai integruoti į energijos rūšių derinį

Or. en

Pakeitimas 342
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.3 punkto e papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama su 
energetikos technologijomis susijusių 
įvairių disciplinų moksliniams tyrimams 
(įskaitant modeliavimą) ir bendrų Europos 
mokslinių tyrimų programų įgyvendinimui 
ir tarptautinio lygio įrenginių 
eksploatavimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama su 
energetikos technologijomis susijusių 
įvairių disciplinų moksliniams tyrimams 
(įskaitant modeliavimą) ir prietaisų, 
įrenginių ir naujų technologijos 
pasiekimų poveikiui jūros aplinkai ir 
bendram Europos mokslinių tyrimų 
programų įgyvendinimui ir tarptautinio 
lygio eksploatavimui.

Or. en

Pakeitimas 343
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.3 punkto g papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
taikomosioms inovacijoms, kuriomis 
siekiama palengvinti naujų energetikos 
technologijų ir paslaugų įsitvirtinimą 
rinkoje, pašalinti su technologijomis 
nesusijusias kliūtis bei paspartinti 
ekonomiškai efektyvų Sąjungos 
energetikos politikos įgyvendinimą.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
taikomosioms inovacijoms, kuriomis 
siekiama palengvinti naujų energetikos 
technologijų ir paslaugų įsitvirtinimą 
rinkoje, pašalinti su technologijomis 
nesusijusias kliūtis bei paspartinti 
ekonomiškai efektyvų Sąjungos 
energetikos politikos įgyvendinimą. Todėl 
programa „Pažangi energetika Europai“, 
kuri sėkmingai įgyvendinta vykdant 
Konkurencingumo ir inovacijų programą, 
tęsiama suteikiant didesnes biudžeto lėšas 
pagal dabartinę programą „Horizontas 
2020“.

Or. en

Pakeitimas 344
Kartika Tamara Liotard
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti taupiai 
išteklius naudojančią, aplinkai 
nekenksmingą, saugią ir nenutrūkstamą 
Europos transporto sistemą, kuri tenkintų 
piliečių, ekonomikos ir visuomenės 
poreikius.

Konkretus tikslas yra sukurti taupiai 
išteklius naudojančią, aplinkai 
nekenksmingą, saugią, prieinamą ir 
nenutrūkstamą Europos transporto sistemą, 
kuri tenkintų piliečių, ekonomikos ir 
visuomenės poreikius.

Or. en

Pakeitimas 345
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4.1 punkto antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto sistemoje taikomas „sveiko  
senėjimo ir nepriklausomo gyvenimo“ 
požiūris, kad ji būtų naudinga visiems, 
nepaisant amžiaus, lyties ir negalios.

Or. en

Pakeitimas 346
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4.3 punkto a papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra varomų automobilių ir mažą 
teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių 

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos mažą teršalų kiekį išmetančių  
transporto priemonių prieinamomis rinkos 
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transporto priemonių kūrimą ir pateikimą 
rinkai, šiam tikslui kuriant pažangius 
variklius, akumuliatorius ir infrastruktūrą; 
pakaitinių degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

kainomis kūrimą ir pateikimą rinkai, šiam 
tikslui kuriant pažangius variklius, 
akumuliatorius ir infrastruktūrą; pakaitinių 
degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

Or. it

Pakeitimas 347
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4.3 punkto a papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra varomų automobilių ir mažą 
teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių 
transporto priemonių kūrimą ir pateikimą 
rinkai, šiam tikslui kuriant pažangius 
variklius, akumuliatorius ir infrastruktūrą; 
pakaitinių degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra varomų automobilių ir mažą 
teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių 
transporto priemonių prieinamomis rinkos 
kainomis kūrimą ir pateikimą rinkai, šiam 
tikslui kuriant pažangius variklius, 
akumuliatorius ir infrastruktūrą; pakaitinių 
degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.
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Or. it

Pakeitimas 348
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4.3 punkto c papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos 
kartos naujoviškų transporto priemonių 
kūrimui ir pagrindo būsimosioms 
transporto priemonėms ruošimui, šiuo 
tikslu kuriant naujas koncepcijas bei 
konstrukcijas, išmanias kontrolės sistemas 
ir sąveikius standartus, efektyvius gamybos 
procesus, trumpinant kūrimo trukmę ir 
mažinant su gyvavimo ciklu susijusias 
išlaidas.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos 
kartos naujoviškų transporto priemonių 
kūrimui ir pagrindo būsimosioms 
transporto priemonėms ruošimui, šiuo 
tikslu kuriant naujas koncepcijas bei 
konstrukcijas konkurencinėmis rinkos 
kainomis, išmanias kontrolės sistemas ir 
sąveikius standartus, efektyvius gamybos 
procesus, trumpinant kūrimo trukmę ir 
mažinant su gyvavimo ciklu susijusias 
išlaidas.

Or. it

Pakeitimas 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

5. Su klimatu ir vandeniu susiję veiksmai, 
išteklių našumas ir žaliavos

Or. en

Pagrindimas

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
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there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Pakeitimas 350
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, apsaugoti ir 
tvariai valdyti gamtos išteklius ir 
ekosistemas, užtikrinti tvarų žaliavų 
tiekimą ir naudojimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 351
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
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padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą, 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos 
ir saugoti kultūrinį paveldą.

Or. en

Pakeitimas 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų ir vandens tiekimą, siekiant 
patenkinti didėjančios pasaulio 
populiacijos poreikius, tvariai naudojantis 
gamtiniais planetos ištekliais. Vykdant 
veiklą būtų padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 353
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.1 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis sausumos ir 
jūros gamtiniais planetos ištekliais. 
Vykdant veiklą būtų padedama didinti 
Europos konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.1 punkto trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europoje skubiai reikalingos integruotų 
vandens sistemų inovacijos. Europa 
susiduria su senstančia vandens 
infrastruktūra (tiek nuotekų, tiek 
geriamojo vandens tiekimo), didėjančiu 
vandens stygiumi, didele potvynių 
miestuose grėsme, vandens tarša ir 
didėjančia ir konkretesne žemės ūkio, 
pramonės šakų ir miestų gyventojų 
vandens paklausa.  Europa, norėdama 
išspręsti visuomenės iššūkius ( visiems 
užtikrinti prieinamą geros kokybės 
vandenį, tiekti tinkamą kokybišką vandenį 
tinkama kaina žemės ūkiui (pramonei) ir 
sumažinti taršą) privalo investuoti į 
inovacinius vandens sistemos keitimus.

Or. en
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Pakeitimas 355
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.1 punkto trečia b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Atsižvelgiant į didžiulius ir iš esmės 
negrįžtamus didelių žemės klimato 
sistemos segmentų pakitimus, būtina 
atkreipti dėmesį į visus visuotinio klimato 
atšilimo šaltinius ir apsvarstyti visus jo 
mažinimo būdus. Šalia išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimo priemonių, 
skubiausiai reaguoti į klimato pokyčius 
per ateinančius dešimtmečius ar dar 
greičiau gali padėti skubių veiksmų 
strategijos (pvz., 
hidrochlorangliavandenilių, suodžių, 
troposferos ozono mažinimas; 
biosekvestracija)

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, kuriuo keičiamas 29 pakeitimas, yra nuomonės projekte.

Pakeitimas 356
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
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automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau. Be to, Sąjunga 
labai priklauso nuo strategiškai svarbių 
žaliavų importo; jų tiekimui nerimą 
keliančia sparta poveikį daro rinkos 
veikimo sutrikimai. Be to, Sąjunga kol kas 
turi vertingų mineralinių iškasenų, kurių 
žvalgymas ir gavyba riboti, nes nesukurtos 
reikiamos technologijos, be to, trukdo 
padidėjusi pasaulinė konkurencija. 
Kadangi žaliavos svarbios užtikrinant 
Europos konkurencingumą, jos ekonomikai 
ir jų naudojimui kuriant naujoviškus 
produktus, todėl tvarus žaliavų tiekimas ir 
tausus žaliavų naudojimas yra svarbiausias 
Sąjungos uždavinys .

automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau, ypač 
atsižvelgiant į prastą atliekų tvarkymo 
ciklo valdymą . Be to, Sąjunga labai 
priklauso nuo strategiškai svarbių žaliavų 
importo; jų tiekimui nerimą keliančia 
sparta poveikį daro rinkos veikimo 
sutrikimai. Be to, Sąjunga kol kas turi 
vertingų mineralinių iškasenų, kurių 
žvalgymas ir gavyba riboti, nes nesukurtos 
reikiamos technologijos, be to, trukdo 
padidėjusi pasaulinė konkurencija. 
Kadangi žaliavos svarbios užtikrinant 
Europos konkurencingumą, jos ekonomikai 
ir jų naudojimui kuriant naujoviškus 
produktus, todėl tvarus žaliavų tiekimas ir 
tausus žaliavų naudojimas yra svarbiausias 
Sąjungos uždavinys .

Or. en

Pakeitimas 357
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.1 punkto ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klimato kaina kelia grėsmę Europos 
kultūros paveldui: suprasti iššūkius ir 
pateikti tinkamus sprendimus bus ypač 
svarbu, siekiant išlaikyti tapatybę, 
socialinę sanglaudą ir didinti ekonominę, 
su turizmu susijusią naudą.

Or. en

Pakeitimas 358
Yves Cochet, Jill Evans
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint pasiekti Sąjungos ir tarptautinius 
tikslus, kad būtų sumažintas išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis bei 
koncentracija, susidoroti su klimato kaitos 
poveikiu, privaloma parengti ir įdiegti 
ekonomiškai efektyvias technologijas, 
klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo 
prie jos priemones. Taikant Sąjungos ir 
pasaulinę politikos sistemą turi būti 
užtikrinama ekosistemų ir biologinės 
įvairovės apsauga, jos vertinamos ir 
atitinkamai atkuriamos siekiant išsaugoti jų 
gebėjimą ateityje teikti išteklius ir 
paslaugas. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
gali padėti užtikrinti patikimą ir tvarią 
prieigą prie žaliavų, be to, gerokai 
sumažinti naudojamų išteklių kiekį ir 
atliekų susidarymą.

Norint pasiekti Sąjungos ir tarptautinius 
tikslus, kad būtų sumažintas išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
susidoroti su klimato kaitos poveikiu, 
privaloma parengti ir įdiegti tvarius ir 
veiksmingus ne technologijos ir 
technologijos sprendimus, klimato kaitos 
mažinimo ir prisitaikymo prie jos 
priemones. Taikant Sąjungos ir pasaulinę 
politikos sistemą turi būti užtikrinama 
ekosistemų ir biologinės įvairovės apsauga, 
jos vertinamos ir atitinkamai atkuriamos 
siekiant išsaugoti jų gebėjimą ateityje teikti 
išteklius ir paslaugas. Moksliniai tyrimai ir 
inovacijos gali padėti užtikrinti patikimą ir 
tvarią prieigą prie žaliavų, be to, gerokai 
sumažinti naudojamų išteklių kiekį ir 
atliekų susidarymą.

Or. en

Pakeitimas 359
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą veiksmų planą; 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. planą“; baltąją knygą
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas”; iniciatyvą 

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą veiksmų planą; 
baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato 
kaitos. Europos veiksmų programos 
kūrimas”; iniciatyvą dėl žaliavų; Sąjungos 
tvaraus vystimosi strategiją; „Integruotą 
jūrų politiką Europos Sąjungai“; Jūrų 



AM\906357LT.doc 65/88 PE492.613v01-00

LT

dėl žaliavų; Sąjungos tvaraus vystimosi 
strategiją; „Integruotą jūrų politiką 
Europos Sąjungai“; Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą; Ekologinių inovacijų 
veiksmų planą ir Europos skaitmeninę 
darbotvarkę. Šiais veiksmais stiprinamas 
visuomenės gebėjimas didinti atsparumą 
aplinkos ir klimato pokyčiams bei 
užtikrinti žaliavų prieinamumą.

strategijos pagrindų direktyvą; Ekologinių 
inovacijų veiksmų planą ir Europos 
skaitmeninę darbotvarkę. Šiais veiksmais 
stiprinamas visuomenės gebėjimas didinti 
atsparumą aplinkos ir klimato pokyčiams 
bei užtikrinti žaliavų prieinamumą.

Or. it

Pakeitimas 360
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą planą; 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. planą“; iniciatyvą 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas“; iniciatyvą 
dėl žaliavų; Sąjungos tvaraus vystimosi 
strategiją; „Integruotą jūrų politiką 
Europos Sąjungai“; Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą; Ekologinių inovacijų 
veiksmų planą ir Europos skaitmeninę 
darbotvarkę. Šiais veiksmais stiprinamas 
visuomenės gebėjimas didinti atsparumą 
aplinkos ir klimato pokyčiams bei 
užtikrinti žaliavų prieinamumą.

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą planą; 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. planą“; iniciatyvą 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas“; iniciatyvą 
dėl žaliavų; Sąjungos tvaraus vystimosi
strategiją; „Integruotą jūrų politiką 
Europos Sąjungai“; Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą; Ekologinių inovacijų 
veiksmų planą ir septintąją aplinkosaugos 
veiksmų programą. Šiais veiksmais 
stiprinamas visuomenės gebėjimas didinti 
atsparumą aplinkos ir klimato pokyčiams 
bei užtikrinti žaliavų prieinamumą.

Or. en
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Pakeitimas 361
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į klimato ir aplinkos 
tarptautinį bei pasaulinį pobūdį, jų mastą ir 
sudėtingumą bei tarptautinį žaliavų tiekimo 
grandinės pobūdį, veikla turi būti vykdoma 
Sąjungos lygiu ir už Sąjungos ribų. 
Kadangi būtiniausi moksliniai tyrimai yra 
daugiadiscipliniai, todėl, siekiant 
sėkmingai išspręsti šį uždavinį, privaloma 
sujungti papildomas žinias ir išteklius. 
Norint sumažinti naudojamų išteklių kiekį 
ir poveikį aplinkai, tačiau kartu padidinti 
konkurencingumą, teks imtis esminių 
visuomenės ir technologijos permainų, kad 
būtų pereita prie tvariu gamtos ir žmonių 
gerovės santykiu grindžiamos ekonomikos. 
Koordinuojama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikla padidins klimato 
supratimą ir padės prognozuoti klimato bei 
aplinkos pokyčius taip, kad būtų 
užtikrinama sisteminga ir kelis sektorius 
aprėpianti perspektyva, sumažinamas 
neapibrėžtumas, nustatomos ir įvertinamos 
pažeidžiamos vietos, rizika, išlaidos ir 
galimybės bei išplečiamas visuomenės ir 
politikos atsako intervalas, padidinimas 
atsako veiksmingumas. Vykdoma veikla 
taip pat siekiama visų lygių visuomenės 
dalyviams suteikti įgaliojimus aktyviai 
dalyvauti šiame procese.

Atsižvelgiant į klimato ir aplinkos 
tarptautinį bei pasaulinį pobūdį, jų mastą ir 
sudėtingumą bei tarptautinį žaliavų tiekimo 
grandinės pobūdį, veikla turi būti vykdoma 
Sąjungos lygiu ir už Sąjungos ribų. 
Kadangi būtiniausi moksliniai tyrimai yra 
daugiadiscipliniai, todėl, siekiant 
sėkmingai išspręsti šį uždavinį, privaloma 
sujungti papildomas žinias ir išteklius. 
Norint sumažinti naudojamų išteklių kiekį 
ir poveikį aplinkai, tačiau kartu padidinti 
konkurencingumą, teks imtis esminių 
visuomenės ir technologijos permainų, kad 
būtų pereita prie tvarios abipusiai 
naudingu biologinės įvairovės ir žmonių 
grupės santykiu grindžiamos ekonomikos. 
Koordinuojama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikla padidins klimato 
supratimą ir padės prognozuoti klimato bei 
aplinkos pokyčius taip, kad būtų 
užtikrinama sisteminga ir kelis sektorius 
aprėpianti perspektyva, sumažinamas 
neapibrėžtumas, nustatomos ir įvertinamos 
pažeidžiamos vietos, rizika, išlaidos ir 
galimybės bei išplečiamas visuomenės ir 
politikos atsako intervalas, padidinimas 
atsako veiksmingumas. Vykdoma veikla 
taip pat siekiama visų lygių visuomenės 
dalyviams suteikti įgaliojimus aktyviai 
dalyvauti šiame procese.

Or. en

Pakeitimas 362
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.2 punkto ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 363
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.3 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms bei naudojamas taikant 
technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 
imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms bei naudojamas taikant 
technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 
imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 
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susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių 
ir rizikos prevencijos priemonių kūrimui; 
klimato kaitos mažinimo politikos 
rėmimui.

susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių 
prisitaikymo prie klimato kaitos, jos 
mažinimo priemonių ir rizikos prevencijos 
priemonių kūrimui; klimato kaitos 
mažinimo politikos rėmimui.

Or. en

Pakeitimas 364
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.3 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms bei naudojamas taikant 
technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 
imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 
susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių 
ir rizikos prevencijos priemonių kūrimui;

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones ir strategijas, skirtas 
CO2 ir kitoms šiltnamio efektą 
sukeliančioms dujoms bei naudojamas 
taikant technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 
imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 
susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių 
ir rizikos prevencijos priemonių kūrimui;

Or. ro

Pakeitimas 365
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.3 punkto b papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama suteikti žinių, būtinų gamtinius 
išteklius valdyti taip, kad būtų užtikrinama 
ribotų gamtinių išteklių ir visuomenės bei 
ekonomikos poreikių tvari pusiausvyra. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: mūsų 
žinių apie ekosistemų veikimą, jų sąveiką 
su socialinėmis sistemomis bei jų svarbą 
palaikant ekonomiką ir žmonių gerovę 
gilinimui; žinių bei priemonių, kurios 
reikalingos priimant veiksmingus 
sprendimus ir įtraukiant visuomenę, 
teikimui.

Siekiama suteikti žinių, būtinų gamtinius 
išteklius valdyti taip, kad būtų užtikrinama 
ribotų gamtinių išteklių ir visuomenės bei 
ekonomikos poreikių tvari pusiausvyra. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: mūsų 
žinių apie ekosistemų veikimą, įskaitant 
reguliuojamąjį vandenynų, miškų 
vaidmens pasaulio atšilimo prevencijai 
poveikį, jų sąveiką su socialinėmis 
sistemomis bei jų svarbą palaikant 
ekonomiką ir žmonių gerovę gilinimui; 
žinių bei priemonių, kurios reikalingos 
priimant veiksmingus sprendimus ir 
įtraukiant visuomenę, teikimui.

Or. en

Pakeitimas 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.3 punkto b papunkčio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti 
tvarų vandens išteklių ir vandens 
sektoriaus paslaugų perėjimą, valdymą ir 
naudojimą
Siekiama išplėsti inovatyvias žinias apie 
vandens tiekimą (jo pokyčius), vandens 
valymą, vandens ciklo išbaigimą, 
energijos / žaliavų utilizavimą ir pagerinti 
galutinio naudotojo dalyvavimą / elgesį 
siekiant patenkinti ateities reikmes.

Or. en

Pakeitimas 367
Yves Cochet, Jill Evans
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.3 punkto c papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Tvaraus ne energetinių ir ne žemės ūkio
žaliavų tiekimo užtikrinimas

(c) Ne energijos ir ne žemės ūkio žaliavų 
tvaraus naudojimo, valdymo ir tiekimo 
užtikrinimas

Or. en

Pakeitimas 368
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama išplėsti žinias apie žaliavas ir 
parengti naujoviškus sprendimus, 
leisiančius ekonomiškai veiksmingai ir 
nedarant žalos aplinkai žvalgyti, išgauti, 
apdirbti, pakartotinai naudoti ir atgauti
žaliavas bei jas pakeisti ekonomiškai 
priimtinais ir aplinkai mažesnį poveikį 
darančiais pakaitalais. Vykdant veiklą 
pirmenybė teikiama: žinių apie žaliavų 
prieinamumą gilinimui; tvaraus žaliavų 
tiekimo ir jų naudojimo skatinimui; 
pakaitalų svarbiausioms žaliavoms paieškai 
ir visuomenės žaliavų klausimo išmanymo 
ir su jomis susijusios kvalifikacijos 
gerinimui.

Siekiama išplėsti žinias apie žaliavas ir 
parengti naujoviškus sprendimus, 
leisiančius ekonomiškai veiksmingai, 
tausiai naudojant išteklius ir nedarant 
žalos aplinkai naudoti, perdirbti ir 
utilizuoti žaliavas bei jas pakeisti 
ekonomiškai priimtinais ir aplinkai 
mažesnį poveikį darančiais pakaitalais. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: žinių 
apie žaliavų prieinamumą gilinimui; 
tvaraus žaliavų tiekimo ir jų naudojimo 
skatinimui; ekologinio projektavimo 
skatinimui, pakaitalų svarbiausioms 
žaliavoms paieškai; uždarojo ciklo procesų 
ir sistemų plėtojimui, antrinio perdirbimo 
ir pakartotinio panaudojimo strategijų ir 
technologijų paramai; paklausos valdymo 
priemonėms, kuriomis piliečiams ir 
vartotojams sudaromos galimybės mažinti 
žaliavų vartojimą ir švaistymą, 
visuomenės žaliavų klausimo išmanymo ir 
su jomis susijusios kvalifikacijos 
gerinimui.

Or. en
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Pakeitimas 369
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.3 punkto d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai skatinimui ir 
platinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
naujoviškos politikos ir visuomenės 
permainų rėmimui; ekologiškos 
ekonomikos kūrimo pažangos nustatymui 
ir vertinimui; išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimui naudojant 
skaitmenines sistemas.

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai priimtinomis 
kainomis skatinimui ir jų platinimui, ypač 
daug dėmesio skiriant mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms; naujoviškos politikos 
ir visuomenės permainų rėmimui; 
ekologiškos ekonomikos kūrimo pažangos 
nustatymui ir vertinimui; išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimui 
naudojant skaitmenines sistemas.

Or. it

Pakeitimas 370
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma, Sąjungoje kol kas nėra panaikinta 
didelė nelygybė tarp šalių ir pačiose šalyse. 
2010 m. žmogaus socialinės raidos 
indekso, suvestinės sveikatos, išsilavinimo 
ir pajamų vertinimo priemonės, vertė 
Sąjungose valstybėse narėse svyruoja nuo 
0,743 iki 0,895, t. y. ji patvirtinta didelius 
šalių skirtumus. Taip pat nėra panaikinta 
didelė lyčių nelygybė: pvz., mokant 
atlyginimus Sąjungoje vyrai kol kas 
gauna 17,8 proc. didesnį atlyginimą.
Vienam iš kiekvienų šešių Sąjungos 

Sąjungoje kol kas nėra panaikinta nelygybė 
tarp šalių ir pačiose šalyse. 2010 m. 
žmogaus socialinės raidos indekso, 
suvestinės sveikatos, išsilavinimo ir 
pajamų vertinimo priemonės, vertė 
Sąjungose valstybėse narėse svyruoja nuo 
0,743 iki 0,895, t. y. ji patvirtinta didelius 
šalių skirtumus. Taip pat nėra panaikinta 
moterų ir vyrų galimybių nelygybė. 
Vienam iš kiekvienų šešių Sąjungos 
piliečių (apie 80 mln. žmonių) šiandien 
gresia skurdas. Per paskutinius du 
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piliečių (apie 80 mln. žmonių) šiandien 
gresia skurdas. Per paskutinius du 
dešimtmečius padidėjo jaunimo ir šeimų su 
vaikais skurdas. Daugiau nei 20 proc. 
jaunimo neturi darbo. 150 mln. europiečių 
(apie 25 proc.) niekada nėra naudojęsi 
internetu ir gali niekada neįgyti reikiamo 
skaitmeninio raštingumo. Taip pat išplito 
politinis abejingumas ir griežtas 
skirstymasis per rinkimus, o tai rodo 
susvyravusį piliečių pasitikėjimą 
dabartinėmis politinėmis sistemomis. 
Minėti skaičiai leidžia daryti prielaidą, kad 
tam tikros socialinės grupės ir 
bendruomenės niekada nepajunta 
socialinės ir ekonominės plėtros naudos ir 
(arba) jos nedalyvauja demokratinės 
politikos procesuose.

dešimtmečius padidėjo jaunimo ir šeimų su 
vaikais skurdas. Daugiau nei 20 proc. 
jaunimo neturi darbo. 150 mln. europiečių 
(apie 25 proc.) niekada nėra naudojęsi 
internetu ir gali niekada neįgyti reikiamo 
skaitmeninio raštingumo. Taip pat išplito 
politinis abejingumas ir griežtas 
skirstymasis per rinkimus, o tai rodo 
susvyravusį piliečių pasitikėjimą 
dabartinėmis politinėmis sistemomis. 
Minėti skaičiai leidžia daryti prielaidą, kad 
tam tikros socialinės grupės ir 
bendruomenės niekada nepajunta 
socialinės ir ekonominės plėtros naudos ir 
(arba) jos nedalyvauja demokratinės 
politikos procesuose.

Or. en

Pakeitimas 371
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.1 punkto pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei, 
diskriminacijai dėl lyties, rasės ar etninės 
kilmės, religijos ar įsitikinimų, neįgalumo, 
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turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

amžiaus, įskaitant priemones, kuriomis 
siekiama šalinti prieinamumo kliūtis 
neįgaliesiems, ar skaitmeninei arba 
inovacinei atskirčiai ir su kitais pasaulio 
regionais. Jie visų pirma turėtų padėti 
įgyvendinti ir pritaikyti strategiją „Europa 
2020“ ir platesnius išorės veiksmus, kurių 
imasi Sąjunga. Turi būti imamasi 
konkrečių priemonių siekiant užtikrinti 
pažangumą mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose ir taip išplečiant programos 
„Horizontas 2020“ dalyvių skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Daugiau kaip 15 proc. Europos gyventojų yra neįgalūs. Pasiūlymuose dėl programos 
„Horizontas 2020“ turi būti aiškiai paminėta kova su diskriminacija dėl neįgalumo 
(vadovaujantis Europos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsniu, ES sutarties 2 straipsniu, 
Sutarties dėl ES veikimo 10 straipsniu ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija).

Pakeitimas 372
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.1 punkto pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir 

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi Europos bendruomenėse,
skaitmenine arba inovacine atskirtimi ir 
su kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 



PE492.613v01-00 74/88 AM\906357LT.doc

LT

su kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Or. en

Pakeitimas 373
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.2 punkto pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Siekiama Europoje skatinti visuomenę
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įskaitant neįgaliuosius, įmones ir 
vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Or. en

Pakeitimas 374
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.1 punkto antros pastraipos c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius (c) visuomenės, ypač neįgaliųjų 
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tyrimus ir inovacijas užtikrinimui; organizacijų, įtraukimo, taip pat 
konsultuojantis su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas užtikrinimui;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant vykdyti mokslinius tyrimus, kurie būtų naudingi ir prasmingi visuomenei, labai 
svarbu, kad neįgalūs asmenys ir juos atstovaujančios organizacijos būtų visapusiškai įtraukti 
į programos „Horizontas 2020“ finansuojamus mokslinių tyrimų projektus. Tai labai svarbu 
norint užtikrinti, kad Europos mokslinių tyrimų rezultatai atitiktų visuomenės ir piliečių, ypač 
neįgaliųjų, poreikius. Šiame etape visiškai neužsimenama apie neįgaliųjų dalyvavimą 
moksliniuose tyrimuose, vykdomuose pagal programą „Horizontas 2020“, tad šis pasiūlymas 
turėtų būti atitinkamai pakeistas.

Pakeitimas 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.1 punkto antros pastraipos c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

(c) visuomenės dalyvavimo moksliniuose 
tyrimuose ir inovacijose užtikrinimui;
sustiprinti teigiamą visuomenės požiūrį į 
mokslą;

Or. en

Pagrindimas

Mokslo svarbos suvokimas – svarbus visuomenės veiksnys.

Pakeitimas 376
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.3 punkto antros pastraipos b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;

(b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę, ypač atkreipiant 
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dėmesį į kovą su nelegalia imigracija į ES 
teritoriją;

Or. it

Pakeitimas 377
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.3 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;

(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms, įskaitant gaivalines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes, didinimui, 
reagavimo į jas ir jų prevencijos 
stiprinimui;

Or. en

Pakeitimas 378
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi pašalinti kelis struktūrinius 
trūkumus, kliudančius tinkamai išnaudoti 
inovacijų pajėgumus ir gebėjimą teikti 
naujas paslaugas, produktus ir organizuoti 
procesus. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
Europa turi spręsti – palyginti 
neveiksmingas talentų pritraukimas ir jų 
išlaikymas; nepakankamas turimų 
mokslinio tyrimo galimybių išnaudojimas 
siekiant sukurti ekonominę ir socialinę 
vertę; žemas verslo aktyvumo lygis; 
pavyzdiniuose centruose naudojamų 
išteklių nepakanka siekiant konkuruoti 
pasaulyje; aukštojo mokslo žinių 
trikampiui, moksliniams tyrimams bei 

Europa turi pašalinti kelis struktūrinius 
trūkumus, kliudančius tinkamai išnaudoti 
inovacijų pajėgumus ir gebėjimą teikti 
naujas paslaugas, produktus ir organizuoti 
procesus. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
Europa turi spręsti – palyginti 
neveiksmingas talentų pritraukimas ir jų 
išlaikymas; techninių ir mokslinių 
įgūdžių, istoriškai būdingų įvairiems 
regionams, nuskurdinimas;
nepakankamas turimų mokslinio tyrimo 
galimybių išnaudojimas siekiant sukurti 
ekonominę ir socialinę vertę; žemas verslo 
aktyvumo lygis; pavyzdiniuose centruose 
naudojamų išteklių nepakanka siekiant 
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verslui bendradarbiauti Europos lygiu 
trukdantis pernelyg didelis kliūčių skaičius.

konkuruoti pasaulyje; aukštojo mokslo 
žinių trikampiui, moksliniams tyrimams 
bei verslui bendradarbiauti Europos lygiu 
trukdantis pernelyg didelis kliūčių skaičius.

Or. it

Pakeitimas 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT spręs šiuos klausimus, inicijuodamas 
struktūrinius pokyčius Europos inovacijų 
erdvėje. EIT šio tikslo sieks skatindamas 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
aukščiausio lygio inovacijų integraciją, taip 
kurdamas inovacijoms palankią naują 
aplinką ir remdamas naują verslių žmonių 
kartą. Vykdydamas šią veiklą EIT visomis 
išgalėmis padės siekti strategijos „Europa 
2020“ (visų pirma, pavyzdinių iniciatyvų 
„Inovacijų sąjunga“ ir „Judus jaunimas“) 
tikslų.

EIT spręs šiuos klausimus, inicijuodamas 
struktūrinius pokyčius Europos inovacijų 
erdvėje. EIT šio tikslo sieks skatindamas 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
aukščiausio lygio inovacijų integraciją, taip 
paskirstydamas ŽIB koordinavimo 
centrus Europos regionuose ir taip 
kurdamas inovacijoms palankią naują 
aplinką, taip pat remdamas naują verslių 
žmonių kartą. Vykdydamas šią veiklą EIT 
visomis išgalėmis padės siekti strategijos 
„Europa 2020“ (visų pirma, pavyzdinių 
iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“ ir „Judus 
jaunimas“) tikslų.

Or. en

Pakeitimas 380
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 
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vykdomasis direktorius. ŽIB partneriai yra 
pavieniai teisiniai subjektai, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
verslo planus, įskaitant plataus užmojo 
veiklos planų rinkinį, aprėpiantį švietimą ir 
verslo steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais 
ir tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
principais.

vykdomasis direktorius. ŽIB partneriai yra 
pavieniai teisiniai subjektai, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
verslo planus, įskaitant plataus užmojo 
veiklos planų rinkinį, aprėpiantį švietimą ir 
verslo steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais 
ir tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei bei su aiškia 
pridėtine verte, nustatoma vadovaujantis į 
rezultatus orientuotu požiūriu. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
principais.

Or. it

Pagrindimas

Nors terminas į „į rezultatus orientuotas metodas“ minimas pavadinime, apie tai 
neužsimenama pačiame tekste; tačiau pridėtinė vertė, nustatoma vadovaujantis tokiu 
požiūriu, turėtų būti aiškiai įtraukta.

Pakeitimas 381
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 3 punkto b papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaita ar tvari energetika. Kompleksiškai 
spręsdamas pagrindinius visuomenės 
uždavinius EIT skatina kelias disciplinas ar 
skirtingas disciplinas aprėpiančių metodų 
taikymą ir padeda sutelkti ŽIB mokslinių 
tyrimų partnerių pastangas.

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti Kompleksiškai 
spręsdamas pagrindinius visuomenės 
uždavinius EIT skatina kelias disciplinas ar 
skirtingas disciplinas aprėpiančių metodų 
taikymą ir padeda sutelkti ŽIB mokslinių 
tyrimų partnerių pastangas.

Or. it
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Pakeitimas 382
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 3 punkto c papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į su sudėtingais visuomenei 
ir ekonomikai iškilusių uždavinių 
sprendimais susijusių naujų profilių 
poreikį. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas naujų 
laipsnių ir diplomų pripažinimas valstybėse 
narėse.

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į naujų profilių, 
atsirandančių dėl nuolatinių pokyčių 
visuomenėje, ekonomikoje ir darbo 
rinkoje, poreikį. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas naujų 
laipsnių ir diplomų pripažinimas valstybėse 
narėse.

Or. it

Pakeitimas 383
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 3 punkto c papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT taip pat privalo parengti tiksliai 
apibrėžtą „verslumo“ koncepciją ir šiuo 
tikslu pasitelkti savo lavinimo programas, 
kuriomis būtų skatinamas verslumas, 
susietas su intensyviu žinių įgijimu, 
vykdyti inovacinius mokslinius tyrimus ir 
prisidėti prie visuomenei svarbių 
sprendimų.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Verslumo koncepciją priskirti vien tik mokymo programoms pavojinga, nes taip nulemiama, 
kas gali būti verslininku, o kas ne.
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Pakeitimas 384
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 3 punkto f papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi tinkamai prisidėti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų, visų 
pirma spręsti visuomenės uždavinius 
siekdamas papildyti kitas šiose srityse 
taikomas iniciatyvas. Jis išbandytų naujus 
ir supaprastintus finansavimo ir valdymo 
metodus, taigi jam Europos inovacijų 
erdvėje tektų pirmeivio vaidmuo. Jo 
taikomas finansavimo metodas 
grindžiamas stipriu sverto poveikiu: 
telkiamos ir viešojo, ir privačiojo sektorių 
lėšos. Be to, EIT naudos visiškai naujas 
tikslinės paramos priemones, taikomas 
individualiai veiklai, ir šiuo tikslu 
pasitelkiant EIT fondą.

EIT turi tinkamai prisidėti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų, visų 
pirma spręsti visuomenės uždavinius 
siekdamas papildyti kitas šiose srityse 
taikomas iniciatyvas. Jis išbandytų naujus 
ir supaprastintus finansavimo ir valdymo 
metodus, taigi jam Europos inovacijų 
erdvėje tektų pirmeivio vaidmuo. Jo 
taikomas finansavimo metodas 
grindžiamas stipriu sverto poveikiu: 
telkiamos ir viešojo, ir privačiojo sektorių 
lėšos. Be to, EIT naudos visiškai naujas 
tikslinės paramos priemones, taikomas 
individualiai veiklai.

Or. it

Pakeitimas 385
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 3 punkto g papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudodamas ŽIB ir jų koordinavimo 
centrus – pavyzdinius centrus, kurie 
suburia aukštojo mokslo įstaigas, 
mokslinių tyrimų įstaigas ir verslo 
partnerius tam tikroje geografinėje vietoje 
– EIT taip pat yra susiejamas su regionine 
politika. Visų pirma EIT turi užtikrinti 
geresnius aukštojo mokslo ir regioninių 
inovacijų ir augimo institucijų ryšius, 
atsižvelgdamas į regionines ir nacionalines 
pažangiosios specializacijos strategijas.
Vykdydamas šią veiklą EIT padeda siekti 

Naudodamas ŽIB ir jų koordinavimo 
centrus – pavyzdinius centrus, kurie 
suburia aukštojo mokslo įstaigas, 
mokslinių tyrimų įstaigas ir verslo 
partnerius tam tikroje geografinėje vietoje 
– EIT taip pat yra susiejamas su regionine 
politika. Visų pirma EIT turi užtikrinti 
geresnius aukštojo mokslo institucijų, 
darbo rinkos  ir regioninių bei vietos
inovacijų ir augimo institucijų ryšius, 
atsižvelgdamas į vietos, regionines ir 
nacionalines pažangiosios specializacijos 
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Sąjungos sanglaudos politikos tikslų. strategijas. Vykdydamas šią veiklą EIT 
padeda siekti Sąjungos sanglaudos 
politikos tikslų.

Or. it

Pagrindimas

Jei aukštasis mokslas nebus susietas  su darbo rinka ir ypač su regionine ir vietos darbo 
rinka, Europa negalės užtaisyti vienos iš didžiausių spragų, kuri žiojėja ekonomikos augimo 
srityje.

Pakeitimas 386
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008
2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, 
mokyti ir plėtoti karjerą

6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. 
infrastruktūrą)

2802

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas*

15580, o 500 šios 
sumos – EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000
3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888
1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos 

– EIT

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

4694, o 150 šios sumos 
– EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos 
– EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos 
– EIT
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5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas 
ir žaliavų tiekimas 

3573, o 115 šios sumos 
– EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos 
– EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***
Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 29,3%

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 14,5%
2. Ateities ir kuriamos technologijos 3,9%

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, 
mokyti ir plėtoti karjerą

7,4%

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. 
infrastruktūrą)

3,5%

II Pramonės pirmavimas: 25,2%

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas*

17,7%

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4,5%
3. Inovacijų diegimas MVĮ 3%

III Visuomenės uždaviniai: 40,4%
1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 12% 

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

5,3%

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 7,7%

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 8,7%
5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas 

ir žaliavų tiekimas 
4,2%

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 2,5%

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 3%

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2,1%
IŠ VISO 100%
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti kiekvienos biudžeto eilutės svarumą, nes susitarimas dėl 
viso biudžeto sumos bus priimtas derybose dėl DFP. [Procentinės išraiškos turi būti pakeistos 
atitinkamais skaičiais, reiškiančias milijonus eurų, kai tik bus susitarta dėl finansinio paketo 
pagal Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa]

Pakeitimas 387
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pažangus mokslas: 27818
1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008
2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505
3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, 

mokyti ir plėtoti karjerą
6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. 
infrastruktūrą)

2802

II Pramonės pirmavimas: 20280
1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės 

technologijas*
15580, o 500 šios 
sumos – EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000
3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888
1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos 

– EIT
2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų 

ir jūrininkystės moksliniai tyrimai ir bioekonomika;
4694, o 150 šios sumos 
– EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos 
– EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos 
– EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo 
efektyvumas ir žaliavų tiekimas 

3573, o 115 šios sumos 
– EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos 
– EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***
Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740
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Pakeitimas

Or. it

Pagrindimas

Bendra suma paliekama nepakeista, tačiau Komisijos siūlomi prioritetai turėtų būti 
pakoreguoti. Norint pasiekti pramonės pirmavimo tikslą, strategiškai svarbu sustiprinti MVĮ 
dalyvavimą, sudarant geresnes galimybes gauti kreditą ir padidinant sumas, skiriamas 
inovatyvioms MVĮ. Be to, pagal visuomenės uždavinių tikslą moksliniams tyrimams sveikatos 
srityje turėtų būti skiriamas didesnė pirmenybė, nei siūlo Komisija, skiriant didesnę biudžeto 
dalį.

I Pažangus mokslas: 23818
1. Europos mokslinių tyrimų taryba 10008
2. Ateities ir kuriamos technologijos 4505
3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, 

mokyti ir plėtoti karjerą
6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. 
infrastruktūrą)

2802

II Pramonės pirmavimas: 25280
1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės 

technologijas*
15580, o 500 šios 
sumos – EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 6000
3. Inovacijų diegimas MVĮ 3700

III Visuomenės uždaviniai: 34388
1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 13147, o 292 šios 

sumos – EIT
2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų 

ir jūrininkystės moksliniai tyrimai ir bioekonomika;
4694, o 150 šios sumos 
– EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 4537, o 140 šios sumos 
– EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 6690, o 217 šios sumos 
– EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo 
efektyvumas ir žaliavų tiekimas 

1003, o 45 šios sumos 
– EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos 
– EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1042 + 1482***
Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740
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Pakeitimas 388
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505
3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir 

plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos 
– EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

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

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų 
tiekimas 

3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740
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Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 31,8%

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 17,1%

2. Ateities ir kuriamos technologijos 4%

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir 
plėtoti karjerą 7,5%

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. 
infrastruktūrą) 3,2%

II Pramonės pirmavimas: 23,3%

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas* 17,8%

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4,6%

3. Inovacijų diegimas MVĮ 0,9 %

III Visuomenės uždaviniai: 41,3%

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė 10,3%

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir 
jūrininkystės moksliniai tyrimai ir bioekonomika 5,3%

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 7,5%

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 8,8%

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir 
žaliavų tiekimas 4,1%

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 5,3%

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1,2%

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2,5%

IŠ VISO programai „Horizontas 2020“ be ITER 100%

Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius (ITER) 3.2%

IŠ VISO programai „Horizontas 2020“ su ITER 103.2%
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Or. enPagrindimas

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Pakeitimas 389
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo informacijos po lentele 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*Įskaitant 8975 mln. EUR informacinėms 
ir ryšių technologijoms (IRT) (1795 mln. 
EUR – fotonikai ir mikro ir 
nanoelektronikai), 4293 mln. EUR –
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms ir pažangiems gamybos ir 
apdirbimo procesams, 575 mln. EUR –
biotechnologijoms, o kosmosui –
1737 mln. EUR. Taigi didelio poveikio 
technologijoms bus skirta 6663 mln. EUR.

*Įskaitant 57,6 proc. informacinėms ir 
ryšių technologijoms (IRT) (11,5 proc. –
fotonikai ir mikro ir nanoelektronikai), 
27,6 proc. – nanotechnologijoms, 
pažangiosioms medžiagoms ir pažangiems 
gamybos ir apdirbimo procesams, 3,7 proc.
– biotechnologijoms, o kosmosui –
11,1 proc. Taigi didelio poveikio 
technologijoms bus skirta 42,9 proc.

Or. en

Pakeitimas 390
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo informacija po lentele

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

** Apie 1131 mln. šios sumos gali būti 
skirta projektams įgyvendinti pagal 
Strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą). Apie trečdalis šios sumos gali 

Apie 28,3 proc. šios sumos gali būti skirta 
projektams įgyvendinti pagal Strateginį 
energetikos technologijų planą (SET 
planą). Apie trečdalis šios sumos gali būti 
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būti skirta MVĮ. skirta MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 391
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo informacijos po lentele 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*** Bendra suma bus skirta asignavimų 
pavidalu, kaip numatyta 6 straipsnio 3 
dalyje. Antra asignavimų suma –
1652 mln. EUR – skiriama proporcingai 
iš „Visuomenės uždavinių“ ir „Pirmavimo 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ biudžetų; ji yra orientacinė 
ir jai taikomas 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas įvertinimas.

Išbraukta.

Or. en


