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Pakeitimas 128
Vittorio Prodi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 129
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 130
Peter Liese, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2 a. Nevaisingumo priežasčių šalinimas
Reikalingi moksliniai tyrimai siekiant 
plėtoti veiksmingesnę prevenciją, 
diagnozavimą ir su nevaisingumu 
susijusių sveikatos sutrikimų valdymą. 
Moksliniai tyrimai bus sutelkti į tokias 
sritis, kaip nevaisingumo priežastys, 
įskaitant nevaisingumą dėl vaisiaus 
patologijų, ir kitus susijusius sutrikimus.

Or. en

Pakeitimas 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.2 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2 b. Vyrų kontracepcija
Dažniausiai naudojami kontracepcijos 
metodai, kuriuos taikant atsakomybė ir 
našta tenka moterims. Tam tikrais atvejais 
tai sukelia rimtų problemų, pvz., pašalinį 



AM\906857LT.doc 5/55 PE492.615v02-00

LT

poveikį ir kontraindikaciją. Todėl 
pirmenybę reikėtų teikti ir vyrų 
kontracepcijai.

Or. en

Pakeitimas 132
Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. da

Pakeitimas 133
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.4 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint kurti naujas ir geresnes profilaktikos 
priemones, vystyti diagnozavimo ir 
gydymo būdus, reikia, kad visų amžiaus 

Norint kurti naujas ir geresnes profilaktikos 
priemones, vystyti diagnozavimo ir 
gydymo būdus, reikia, kad visų amžiaus 
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grupių žmonės geriau išmanytų apie 
sveikatą ir ligas. Tarpdisciplininiai, 
transliaciniai ligos patofiziologijos 
moksliniai tyrimai yra labai svarbūs, 
siekiant pagerinti ligos procesų visų 
aspektų suvokimą, įskaitant įprastų 
pakitimų ir molekuliniais duomenimis 
pagrįstos ligos perklasifikavimą, ir 
patvirtinti bei naudoti mokslinių tyrimų 
rezultatus klinikinėje praktikoje.

grupių žmonės geriau išmanytų apie 
sveikatą ir ligas. Taikant žmogaus 
biologija pagrįstas priemones ir požiūrį 
vykdomi tarpdisciplininiai, transliaciniai 
ligos patofiziologijos moksliniai tyrimai 
yra labai svarbūs, siekiant pagerinti ligos 
procesų visų aspektų suvokimą, įskaitant 
įprastų pakitimų ir molekuliniais 
duomenimis pagrįstos ligos 
perklasifikavimą, ir patvirtinti bei naudoti 
mokslinių tyrimų rezultatus klinikinėje 
praktikoje.

Or. en

Pakeitimas 134
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.4 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint kurti naujas ir geresnes profilaktikos 
priemones, vystyti diagnozavimo ir 
gydymo būdus, reikia, kad visų amžiaus 
grupių žmonės geriau išmanytų apie 
sveikatą ir ligas. Tarpdisciplininiai, 
transliaciniai ligos patofiziologijos 
moksliniai tyrimai yra labai svarbūs, 
siekiant pagerinti ligos procesų visų 
aspektų suvokimą, įskaitant įprastų 
pakitimų ir molekuliniais duomenimis 
pagrįstos ligos perklasifikavimą, ir 
patvirtinti bei naudoti mokslinių tyrimų 
rezultatus klinikinėje praktikoje.

Norint kurti naujas ir geresnes profilaktikos 
priemones, vystyti diagnozavimo ir 
gydymo būdus, reikia, kad visų amžiaus 
grupių žmonės geriau išmanytų apie 
sveikatą ir ligas. Tarpdisciplininiai, 
transliaciniai ligos patofiziologijos 
moksliniai tyrimai yra labai svarbūs, 
siekiant pagerinti ligos procesų visų 
aspektų suvokimą, įskaitant įprastų 
pakitimų ir molekuliniais duomenimis 
pagrįstos ligos perklasifikavimą, ir 
patvirtinti bei naudoti mokslinių tyrimų 
rezultatus klinikinėje praktikoje.
Transliacinių mokslinių tyrimų projektai, 
kuriais siekiama laboratorijoje gautus 
rezultatus greičiau ir veiksmingiau 
perkelti į medicinos praktiką, turėtų būti 
ypač remiami, visų pirma tokiose srityse, 
kuriose daug nepatenkintų poreikių, kaip 
antai hematologija / onkologija, retosios 
ligos ir antimikrobinis atsparumas.

Or. sl
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Pakeitimas 135
Vittorio Prodi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 136
Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pamatiniai moksliniai tyrimai apims ir 
paskatins naujų priemonių ir 
biomedicininių duomenų kūrimo metodų 
vystymą ir naudojimą, apims „-omikas“, 
aukštą našumą ir sisteminės medicinos 

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

metodus. Šioms veikloms bus reikalingas 
glaudus pamatinių ir klinikinių tyrimų 
ryšys kartu su ilgalaikiais grupių tyrimais
(ir atitinkamomis tyrimų sritimis), kaip 
buvo parašyta pirmiau. Glaudūs ryšiai su 
mokslinių tyrimų ir medicinos 
infrastruktūromis (duomenų bazėmis, 
biologiniais bankais ir pan.) taip pat bus 
reikalingi, norint standartizuoti, saugoti, 
dalintis ir nemokamai prieiti prie
neapdorotų duomenų, kurie visi yra labai 
svarbūs maksimizuojant duomenų 
naudingumą ir skatinant pažangesnius bei 
veiksmingesnius duomenų rinkinių 
analizės ir derinimo būdus.

Or. da

Pakeitimas 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinės medicinos skatinimas sunkios 
ligos atveju
Siekiant, kad gydymas būtų 
veiksmingesnis, saugesnis ir 
ekonomiškesnis, tiklsinė medicina siekia 
plėtoti naujas prevencines ir gydymo 
strategijas, kurias galima derinti su tam 
tikros pacientų grupės poreikiais. Gydymo 
sprendimų priėmimą lemiantys veiksniai 
gali būti nustatomi, detaliau paaiškinami 
ir plėtojami vykdant mokslinius tyrimus.

Or. en
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Pakeitimas 138
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Reikia remti veiksmingesnių profilaktinių 
vakcinų ir įrodymais pagrįstų vakcinacijos 
schemų, taikomų įvairioms ligoms, 
įskaitant su skurdu susijusias ligas, 
pavyzdžiui, ŽIV/AIDS, tuberkuliozę, 
maliariją ir apleistas ligas, kūrimą.
Atitinkamai galima panaudoti žinias apie 
pagrindinius ligos rizikos veiksnius, taip 
pat elgsenos mokslą siekiant parengti 
veiksmingas prevencijos strategijas šiems 
rizikos veiksniams šalinti ir sveikam 
gyvenimo būdui skatinti bei sveikos 
mitybos svarbai pabrėžti. Tai turi 
milžinišką potencialą sumažinti 
sergamumą lėtinėmis ligomis, tačiau
priklauso nuo geresnio ligos, ligos procesų 
ir jų sukeliamų epidemijų suvokimo bei
nuo vykdomų klinikinių ir jungtinių 
tyrimų.

Or. sl

Pakeitimas 139
Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.6 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
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pritaikytą gydymą. pritaikytą gydymą. Šiuo atveju pirmenybė 
bus teikiama diagnostikos metodams 
srityse, kuriose atitinkamam pacientui jau 
taikoma tinkama prevencija arba 
gydymas, arba tikėtina, kad jie bus 
taikomi netolimoje ateityje.

Or. de

Pakeitimas 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.6 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu turėtų būti remiami patikrinti jau veikiantys diagnostikos metodai, kurie 
toliau tiriami ir tobulinami siekiant sutrumpinti laikotarpį nuo simptomų atsiradimo iki 
diagnozės nustatymo.

Pakeitimas 141
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą,
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, skatinti veiksmingiau ir
geriau pasinaudoti turimas ir naujas 
diagnostikos priemones kovojant su 
antimikrobiniu atsparumu ir kurti 
visapusius metodus visų amžiaus grupių 
bendram sergamumui gydyti ir išvengti 
polifarmacijos. Šie pagerinimai palengvins 
naujų, efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių 
ligų gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

Or. en

Pakeitimas 142
Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.8 papunkčio pirma pastraipa

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

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą,
ypač suaugusiųjų kamieninių ląstelių 
terapiją, iš virkštelės kraujo gautų ląstelių 
ir sužadintų pliuripotentinių kamieninių 
ląstelių terapiją, didinti sėkmingą vaistų ir 
vakcinų kūrimo procesą (įskaitant 
alternatyvius metodus klasikiniams saugos 
ir efektyvumo bandymams, pavyzdžiui, 
naujų metodų kūrimą), kurti regeneracinės 
medicinos būdus, įskaitant kamieninėmis 
ląstelėmis pagrįstus būdus, kurti pagerintą 
gydymo ir pagalbinę įrangą ir sistemas,
išlaikyti ir didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos.  Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą. Reikia plėtoti metodiką
regeneracinės medicinos srityje, ypač 
grindžiamą suaugusiųjų kamieninėmis 
ląstelėmis, iš virkštelės kraujo gautomis 
ląstelėmis ir sužadintomis 
pliuripotentinėmis kamieninėmis 
ląstelėmis.

Or. de

Pakeitimas 143
Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 144
Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūrų, informacijos struktūrų ir 
šaltinių (įskaitant, gautus iš grupių tyrimų, 
protokolų, duomenų rinkinių, rodiklių ir 
pan.) integravimas bei duomenų 
standartizavimas, suderinamumas, 
saugojimas, jų sklaida ir prieiga prie 
duomenų bus remiama, siekiant tokius 
duomenis išnaudoti tinkamai. Reikėtų 
atkreipti dėmesį į duomenų apdorojimą, 

Infrastruktūrų, informacijos struktūrų ir 
šaltinių (įskaitant, gautus iš grupių tyrimų, 
protokolų, duomenų rinkinių, rodiklių ir 
pan.) integravimas bei duomenų 
standartizavimas, suderinamumas, 
saugojimas, jų sklaida ir nemokama
prieiga prie neapdorotų duomenų bus 
remiama, siekiant tokius duomenis 
išnaudoti tinkamai. Reikėtų atkreipti 
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žinių valdymą, modeliavimą ir 
vizualizaciją.

dėmesį į duomenų apdorojimą, žinių 
valdymą, modeliavimą ir vizualizaciją.

Or. da

Pakeitimas 145
Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sl

Pakeitimas 146
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.11 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 147
Edite Estrela

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vartotojui palankius sprendimus dėl 
senėjančios visuomenės ir žmonių su 
negalia savarankiško gyvenimo bei 
kasdienį gyvenimą palengvinančios 
aplinkos, reikia pažangių, taikomųjų 
tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir 
elgsenos, gerontologijos, skaitmeninių ir 
kitų mokslų inovacijų. Tai susiję su 
įvairiomis situacijomis bei 
technologijomis, sistemomis ir 
paslaugomis, pagerinančiomis žmogaus 
gyvenimo kokybę, įskaitant judumą, 
pažangias individualiai pritaikytas 
pagalbines technologijas, paslaugas ir 
socialinius robotus ir kasdienį gyvenimą 
palengvinančią aplinką. Bus remiamos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bandomosios 
programos sprendimų plačiam 
panaudojimui ir įgyvendinimui įvertinti, 
pirmenybę teikiant projektams, į kuriuos 
įtraukiami šių sąlygų paveikti piliečiai.

Or. en

Pakeitimas 148
Vittorio Prodi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pagalbines technologijas, paslaugas ir 
socialinius robotus ir kasdienį gyvenimą 
palengvinančią aplinką nesumažinant 
pacientų ir pagalbą gaunančių asmenų 
bendravimo galimybių ir kokybės. Bus 
remiamos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bandomosios programos sprendimų 
plačiam panaudojimui ir įgyvendinimui 
įvertinti.

Or. en

Pakeitimas 149
Edite Estrela

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 150
Antonyia Parvanova

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 151
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 1 punkto 1.14 papunkčio prima pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėtinių ligų valdymo palaikymas už
institucijų ribų taip pat priklauso nuo 
sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
sveikatos ir socialinės ar informacinės 

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

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

Or. en

Pakeitimas 152
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Reikia remti sveikatos technologijų ir 
sveikatos priežiūros sektoriaus ekonomikos 
vertinimo vystymą. Taip pat reikia remti 
naujų sveikatos paslaugų teikimo būdų 
tyrimą, kurie būtų veiksmingesni ir 
efektyvesni ir kuriais būtų galima remtis 
vykdant nacionalines viešųjų sveikatos 
priežiūros sistemų reformas, taip pat rinkti 
įrodymus ir skleisti geriausią praktiką 
sveikatos priežiūros sektoriuje, įskaitant 
IRT ir elektroninės sveikatos priežiūros 
sistemos taikomąsias programas. Bus 
remiamos Europos ir trečiųjų šalių viešųjų 
sveikatos priežiūros sistemų reformos 
lyginamosios analizės bei jų vidutinės ir 
ilgalaikės trukmės socialinio ir ekonominio 
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sveikatos priežiūros skirtumų raidos, jų 
santykio su kitais ekonominiais ir 
socialiniais skirtumais, šiems skirtumams 
Europoje ir už jos ribų mažinti skirtos 
politikos efektyvumo mokslinis tyrimas.
Galiausiai reikia remti sprendimų dėl 
pacientų saugos ir kokybės užtikrinimo 
sistemų, įskaitant pacientų vaidmens 
užtikrinant priežiūros saugą ir kokybę, 
vertinimą.

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

Or. en

Pakeitimas 153
Alda Sousa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pakeitimas 154
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2 punkto pavadinimas



AM\906857LT.doc 21/55 PE492.615v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Maisto sauga, sveikas maistas ir 
aprūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis, 
jūrų ir kalnų moksliniai tyrimai ir
bioekonomika

Or. sl

Pakeitimas 155
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Maisto sauga ir aprūpinimas maistu, 
tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika

Or. en

Pakeitimas 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti.
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti.
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į
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tvarią gamybą, vadinasi, dėl to didės 
žemės ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką, 
sumažės priklausomybė nuo užsienio 
gamyklose išgautų baltymų importo į 
Europą,  padidės biologinės įvairovės lygis 
pirminėse gamybos sistemose.

tvaresnę gamybą, t. y.: dėl to gerės 
genetinis augalų gebėjimas geriau 
prisitaikyti prie biotinių ir abiotinių 
stresų,  didės žemės ūkio produktyvumas ir 
išteklių efektyvumas, mažės žemės ūkio 
veikloje išskiriamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, didės maistinių
medžiagų ir vandens naudojimo 
efektyvumas, sumažės priklausomybė nuo 
užsienio gamyklose išgautų baltymų 
importo į Europą, padidės biologinės 
įvairovės lygis pirminėse gamybos 
sistemose.

Or. en

Pagrindimas

„dėl to“ keičiamas „t. y.“ siekiant mažiau ribojančio, pozityvesnio ir platesnio požiūrio.

Pakeitimas 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.1 punkto 2.1.1 papunkčio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 158
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2 punkto 2.1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų augalų, 
gyvūnų ir mikroorganizmų savybėms 
pagerinti, užtikrinant efektyvų išteklių
(vandens, maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir gyvūnų 
prisitaikymo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas pareikalaus visų 
priskirtų tradicinių ir modernių auginimo 
būdų ir geresnio genetinių išteklių 
panaudojimo. Deramas dėmesys bus skirtas 
ūkio dirvožemio tvarkymui , siekiant 
padidinti dirvožemio derlingumą kaip 
pasėlių produktyvumo pagrindą. Augalų ir 
gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais.
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų augalų, 
gyvūnų ir mikroorganizmų savybėms 
pagerinti, užtikrinant efektyvų išteklių
(vandens, maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir gyvūnų 
prisitaikymo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas pareikalaus visų 
priskirtų tradicinių ir modernių auginimo 
būdų ir geresnio genetinių išteklių 
panaudojimo. Deramas dėmesys bus skirtas 
ūkio dirvožemio tvarkymui , siekiant 
padidinti dirvožemio derlingumą kaip 
pasėlių produktyvumo pagrindą. Augalų ir 
gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais.
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti logistines ir 
praktines komercinių naudotojų reikmes 
ir ES piliečių visuomenės poreikius.
Pirmiau minėtos sritys bus paremtos 
svarbesniais tyrimais, siekiant atsakyti į 
susijusius biologinius klausimus bei 
paremti Sąjungos politikos įgyvendinimą ir 
plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 159
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1.2. Ekosistemos paslaugų teikimas ir 
viešosios gėrybės

2.1.2. Žemės ūkio daugiafunkciškumo 
didinimas, įtraukiant ekosistemos 
funkcijas ir viešąsias gėrybes

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Žemės ūkio 
sistemų aktyvaus valdymo permainos, 
įskaitant technologijų panaudojimą ir 

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą.
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelių, labiausiai tinkamų šiems tikslams 
pasiekti, nustatymas. Bus imtasi socialinio 
ekonominio ir lyginamojo ūkininkavimo 
ir miškininkystės sistemų vertinimo. [ST1] 
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praktikos pokyčius, sumažins šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą. 
Aktyvaus žemės ūkio valdymo sistemų 
permainos, įskaitant technologijų 
naudojimą ir praktikų kaitą, mažins žemės 
ūkio sektoriaus išmetamų šiltnamio dujų 
kiekį ir didins sektoriaus galimybes 
prisitaikyti prie nepalankių klimato kaitos 
padarinių.

[ST1] Šis sakinys perimtas iš 12 pakeitimo
Žemės ūkio sistemų aktyvaus valdymo 
permainos, įskaitant technologijų 
panaudojimą ir praktikos pokyčius, 
sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išsiskyrimą. Pavyzdžiui, biotechnologijos 
gali pagerinti galimybes veiksmingai 
naudoti turimus Europos žemės ūkio ir 
miškininkystės išteklius gerinant 
biologinių sistemų suvokimą ir siūlant 
daugelį įvairių priemonių, kurios 
padidintų žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos tvarumą ir produktyvumą. Jos taip 
pat užtikrintų pakankamą maisto tiekimą, 
o tai itin svarbu turint omenyje 
pastaruosius ir būsimus neramumus 
pasaulinėse rinkose. Pasitelkus įvairių 
žemės ūkio technologijų teikiamą naudą 
turėtų būti siekiama realios naudos 
žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 161
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos tiekimo grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
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išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus ir diegiant inovacijas maisto 
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus, didinant prieigą prie maistingų 
produktų ir diegiant inovacijas maisto
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto gamybos, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

Or. en

Pakeitimas 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus ir diegiant inovacijas maisto 
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar tvariai 
intensyvias tradicines, ar organines, nuo 
pirminės gamybos iki vartojimo. Šis būdas 
padės (a) užtikrinti maisto saugą ir 
apsirūpinimą maistu visiems Europos 
gyventojams ir išnaikinti badą visame 
pasaulyje, (b) sumažinti su maistu ir 
maitinimusi susijusių ligų naštą, skatinant 
pereiti prie sveikos ir tvarios mitybos, 
šviečiant vartotojus ir diegiant inovacijas
žemės ūkio maisto pramonėje, (c) 
sumažinti vandens ir energijos suvartojimą 
maisto apdorojimo, transportavimo ir 
platinimo srityse ir (d) iki 2030 m. 50 % 
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kiekį. sumažinti maisto atliekų kiekį.

Or. en

Pakeitimas 163
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.2 punkto 2.2.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Mitybos poreikiai ir maisto poveikis 
fiziologinėms funkcijoms, fizinės ir 
psichinės savijautos klausimai bus 
sprendžiami, taip pat ryšiai tarp mitybos, 
senėjimo, lėtinių ligų ir sveikatos sutrikimų 
bei mitybos modelių. Bus nustatyti mitybos 
sprendimai ir inovacijos, gerinančios 
sveikatą ir gerovę. Bus remiami veiksmai, 
kurių imantis galima lengviau pakeisti 
daug riebalų, cukraus ar druskos 
turinčius maisto produktus ir skatinti 
subalansuotą mitybą. Bus įvertinta, 
stebima, valdoma cheminė ir mikrobinė 
maisto ir pašarų tarša ir jos rizika, ir 
sekama nuo maisto ir geriamojo vandens 
gamybos, laikymo, tiekimo grandinių iki 
apdorojimo, pakavimo, platinimo, 
maitinimo ir paruošimo namuose. Dėl 
maisto saugos inovacijų, pagerintų 
pranešimo apie riziką priemonių ir 
padidintų maisto saugos standartų 
vartotojai Europoje bus labiau apsaugoti.
Pasauliniu mastu padidinti maisto saugos ir 
mitybos standartai taip pat padės stiprinti 
Europos maisto pramonės 
konkurencingumą ir ES piliečių sveikatą ir 
darbo našumą.

Or. en

Pakeitimas 164
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.2 punkto 2.2.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.2 punkto 2.2.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su 
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su 
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 
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visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant maisto kūrimą, apdorojimą, 
pakavimą, gamybos kontrolę, atliekų 
sumažinimą, šalutinių produktų kainų 
nustatymą ir šalutinių gyvūninių produktų 
saugų naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 
pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 
aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant žemės ūkio produktų auginimą,
maisto kūrimą, apdorojimą, pakavimą, 
gamybos kontrolę, atliekų sumažinimą, 
šalutinių produktų kainų nustatymą ir 
šalutinių gyvūninių produktų saugų 
naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 
pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 
aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

Or. en

Pakeitimas 166
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.3 punkto 2.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akvakultūra turi didelį potencialą 
sveikiems, saugiems ir konkurencingiems 
produktams, pritaikytiems pagal vartotojų 
poreikius ir pageidavimus, kurti bei 
aplinkos apsaugos paslaugoms (biologinis 
atsinaujinimas, sausumo ir vandenų 
valdymas ir pan.) teikti ir energijai gaminti, 
tačiau ji turi būti visiškai panaudota 
Europoje. Žinios ir technologijos bus 
stiprinamos visais aspektais nustatytų rūšių 
jaukinimui ir naujų rūšių įvairinimui, 
atsižvelgiant į akvakultūros ir vandens 
ekosistemų sąsajas, klimato kaitos poveikį 

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

ir kaip sektorius geriausiai gali prie jų 
prisitaikyti. Inovacijos taip pat bus 
skatinamos kuriant tvarias gamybos 
sistemas nuo jūrų nutolusiose teritorijose, 
pakrantės zonoje ir atviroje jūroje.
Dėmesys bus atkreiptas ir į sektoriaus 
socialinių bei ekonominių aspektų 
suvokimą siekiant paremti sąnaudas ir 
energiją tausojančią gamybą, atitinkančią 
rinkos ir vartotojų poreikius, tuo pačiu 
užtikrinant konkurencingumą ir 
investuotojams bei gamintojams 
patrauklias perspektyvas.

Or. en

Pakeitimas 167
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.3 punkto 2.3.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 168
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 2.4 punkto 2.4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 169
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.1 punkto 3.1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energijos vartojimo sumažinimas ir 
energetinių atliekų pašalinimas, teikiant 
visuomenei ir ūkiui reikalingas paslaugas, 
reikalauja ne tik, kad į masinę rinką 
patektų daugiau efektyvių, konkurencingos 
kainos, aplinką tausojančių ir pažangesnių 
produktų ir paslaugų, bet ir kad 
komponentai ir prietaisai būtų integruojami 
tokiu būdu, kad jie darniai sąveikautų 
optimizuodami bendrą pastatų, paslaugų ir 
pramonės energijos panaudojimą.

Energijos vartojimo efektyvumo 
pagerinimas ir energetinių atliekų 
pašalinimas, teikiant visuomenei ir ūkiui 
reikalingas paslaugas, reikalauja ne tik, kad 
į masinę rinką patektų daugiau efektyvių, 
konkurencingos kainos, aplinką 
tausojančių ir pažangesnių produktų ir 
paslaugų, bet ir kad komponentai ir 
prietaisai būtų integruojami tokiu būdu, 
kad jie darniai sąveikautų optimizuodami 
bendrą pastatų, paslaugų ir pramonės 
energijos panaudojimą.
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Pakeitimas 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.1 punkto 3.1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miestų teritorijos yra didžiausi energijos 
vartotojai Sąjungoje ir išmeta atitinkamai 
daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, taip sukurdamos didžiulį kiekį oro 
teršalų. Tuo pat metu miestų teritorijas 
veikia prastėjanti oro kokybė, klimato 
kaita, todėl jos turi kurti savo strategijas 
klimato kaitos poveikiui sušvelninti ir prie 
jo prisitaikyti. Rasti pažangius energijos 
sprendimus (energijos efektyvumas, 
elektros, šildymo ir vėsinimo tiekimo 
sistemos), suderintus su transporto, atliekų 
ir vandens vartojimu bei IRT sprendimais, 
skirtais miesto aplinkai, yra labai svarbu, 
pereinant prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
visuomenės. Reikėtų numatyti tikslines 
iniciatyvas, remiančias energijos, 
transporto ir IRT sektorių pramoninių 
vertės grandinių siejimą, kuris būtų 
naudojamas pažangioms miestų 
prietaikoms. Taip pat reikia vystyti ir visa 
apimtimi pagal miestų ir gyvenviečių 
poreikius ir lėšas išbandyti naujus 
technologinius, organizacinius, planavimo 
ir verslo modelius. Moksliniai tyrimai taip 
pat yra reikalingi su šiuo perėjimu 
susijusiems socialiniams, ekonominiams ir 
kultūriniams klausimams suprasti.

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

Or. en
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Pakeitimas 171
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 172
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 173
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.2 punkto 3.2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 2020 
m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc. palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir 
demonstravimą.

Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 2020 
m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc. palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir
demonstravimą. Siekiant susidaryti 
aiškesnį vaizdą, ar šis vėjo energijos 
tikslas gali būti pasiektas, pagal SET 
planą vėjo energijos Europos pramonės 
iniciatyvai bus numatyta atskira biudžeto
eilutė.  

Or. it

Pakeitimas 174
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.2 punkto 3.2.2 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saulės energijos, apimančios fotoelektrą ir 
koncentruotą saulės energiją, sąnaudos iki 
2020 m. turėtų sumažėti perpus palyginti 
su 2010 m., jeigu siekiama jai skirti dalį 
elektros rinkos.

Saulės energijos, apimančios fotoelektrą ir 
koncentruotą saulės energiją, sąnaudos iki 
2020 m. turėtų sumažėti bent perpus 
palyginti su 2010 m., jeigu siekiama jai 
skirti dalį elektros rinkos.

Or. it

Pakeitimas 175
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.2 punkto 3.2.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 176
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.2 punkto 3.2.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Jei minėtąjį tikslą numatoma pasiekti iki 2020 m., negalime kalbėti apie ilgalaikius tyrimus.

Pakeitimas 177
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.2 punkto 3.2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 178
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.2 punkto 3.2.2 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą, ar 
numatytas saulės energijos tikslas gali 
būti pasiektas, pagal SET planą saulės 
energijos Europos pramonės iniciatyvai 
bus numatyta atskira biudžeto eilutė.  

Or. it
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Pakeitimas 179
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.2 punkto 3.2.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.3. Konkurencingų ir aplinkai saugių 
CO2 surinkimo, gabenimo ir saugojimo 
technologijų vystymas

Išbraukta.

Anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas yra esminis būdas, kuris turi 
būti pritaikytas versle pasauliniu lygiu, 
norint iki 2050 m. įvykdyti anglies 
dioksido išsiskyrimo mažinimo, gaminant 
elektros energiją, ir mažai anglies 
dioksido išskiriančios pramonės užduotį. 
Tikslas yra sumažinti anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo papildomas 
sąnaudas akmens anglimi ir dujomis 
kūrenamos elektrinėms elektros sektoriuje 
palyginti su panašiomis elektrinėmis be 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
bei daug energijos suvartojančių 
pramoninių įrenginių.
Parama bus teikiama, ypač visai anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
grandinei pademonstruoti, siekiant 
pristatyti skirtingus surinkimo, gabenimo 
ir saugojimo technologijų būdus. Taip pat 
bus atliekami moksliniai tyrimai, 
tolesniam šių technologijų vystymui 
vykdyti ir konkurencingesnėms surinkimo 
technologijoms, pagerintiems 
komponentams, integruotoms sistemoms 
ir procesams, saugiam geologiniam 
saugojimui ir racionaliems surinkto CO2 
plataus pakartotinio panaudojimo 
sprendimams pristatyti, kad būtų galima 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijas komerciniais tikslais diegti 
iškastinio kuro elektrinėse ir kitose daug 
anglies dioksido išskiriančiose pramonės 
srityse, kurios veiks po 2020 m.

Or. it
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Pakeitimas 180
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.2 punkto 3.2.4 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geoterminės, hidroenergijos, jūros 
energijos bei atsinaujinančios energijos 
rūšys gali prisidėti prie Europos elektros 
energijos metu išskiriamo anglies dioksido 
kiekio sumažinimo, jeigu bus didinamas 
įvairių energijos gamybos ir naudojimo 
būdų lankstumas. Šios veiklos tikslas yra 
ekonomiškai naudingas ir tvarias 
technologijas pradėti naudoti komerciniais 
tikslais, plačiai įdiegti pramoniniame 
lygmenyje, įskaitant integravimą į 
energetikos tinklą. Vandenyno energija, 
kaip antai potvynių, srovių ar bangų 
energija, gaunama tikrai be anglies 
dioksido išmetimo, ir ją galima numatyti.
Mokslinių tyrimų dalis turėtų būti 
laboratoriniai novatoriški nebrangių 
komponentų ir medžiagų, naudojimo 
didelės korozijos ir apaugimo aplinkoje, 
tyrimai, taip pat demonstravimas įvairiomis 
Europos vandenyse sutinkamomis 
sąlygomis.

Geoterminės, hidroenergijos, jūros 
energijos bei atsinaujinančios energijos 
rūšys gali prisidėti prie Europos elektros 
energijos metu išskiriamo anglies dioksido 
kiekio sumažinimo, jeigu bus didinamas 
įvairių energijos gamybos ir naudojimo 
būdų lankstumas. Šios veiklos tikslas yra 
ekonomiškai naudingas ir tvarias 
technologijas pradėti naudoti komerciniais 
tikslais, plačiai įdiegti pramoniniame 
lygmenyje, įskaitant integravimą į 
energetikos tinklą. Vandenyno energija, 
kaip antai potvynių, srovių ar bangų 
energija, gaunama tikrai be anglies 
dioksido išmetimo, ir ją galima numatyti.
Mokslinių tyrimų dalis turėtų būti 
laboratoriniai novatoriški nebrangių 
komponentų ir medžiagų, naudojimo
didelės korozijos ir apaugimo aplinkoje, 
tyrimai, taip pat demonstravimas įvairiomis 
Europos vandenyse sutinkamomis 
sąlygomis. Siekiant susidaryti aiškesnį 
vaizdą, ar hidroenergijos, geoterminės ir 
jūros energijos, taip pat kitų 
atsinaujinančių energijos rūšių tikslas 
gali būti pasiektas, pagal SET planą šių 
energijos rūšių Europos pramonės 
iniciatyvai bus numatyta atskira biudžeto
eilutė.

Or. it

Pakeitimas 181
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.3 punkto 3.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros kartos 
biokuro transportui plataus masto, tvarią 
gamybą ir labai efektyvios, kombinuotos 
šilumos ir elektros iš biomasės gamybą, 
įskaitant anglies dioksido surinkimą ir
saugojimą. Tikslas yra vystyti ir 
demonstruoti technologijas skirtingiems 
bioenergijos keliams įvairias mastais, 
atsižvelgiant į skirtingas geografines ir 
klimatines sąlygas ir logistikos 
apribojimus. Ilgesniais moksliniais 
tyrimais bus remiamas tvarios bioenergijos 
pramonės vystymas po 2020 m. Šios 
veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros kartos 
biokuro transportui plataus masto, tvarią 
gamybą ir labai efektyvios, kombinuotos 
šilumos ir elektros iš biomasės gamybą.
Tikslas yra vystyti ir demonstruoti 
technologijas skirtingiems bioenergijos 
keliams įvairias mastais, atsižvelgiant į 
skirtingas geografines ir klimatines sąlygas 
ir logistikos apribojimus. Ilgesniais 
moksliniais tyrimais bus remiamas tvarios 
bioenergijos pramonės vystymas po 2020 
m. Šios veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

Or. it

Pakeitimas 182
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.3 punkto 3.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kuro elementai ir vandenilis turi didelį 
potencialą padėti spręsti Europos 
energetikos problemas. Norint šias 
technologijas paversti rinkoje 
konkurencingomis reikia smarkiai 
sumažinti sąnaudas. Pavyzdžiui, kuro 
elementų sistemų sąnaudas transportavimui 
per kitus 10 metų reikės sumažinti 
dešimteriopai. Tai padarius, parama bus 

Kuro elementai ir vandenilis turi didelį 
potencialą padėti spręsti Europos 
energetikos problemas. Norint šias 
technologijas paversti rinkoje 
konkurencingomis reikia smarkiai 
sumažinti sąnaudas. Pavyzdžiui, kuro 
elementų sistemų sąnaudas transportavimui 
per kitus 10 metų reikės sumažinti bent
dešimteriopai. Tai padarius, parama bus 
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teikiama didesnio masto kilnojamųjų, 
stacionariųjų ir transporto įrenginių 
demonstravimui ir ikikomercinio diegimo 
veiksmams ir susijusioms paslaugoms, taip 
pat ilgalaikiams moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai, siekiant Sąjungoje 
sukurti konkurencingą kuro elementų 
grandinę ir tvarią vandenilio energijos 
gamybą ir infrastruktūrą. Reikia stipraus 
nacionalinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo, kad rinkos laimėjimai 
pasiektų tinkamą mastą, įskaitant 
atitinkamų standartų vystymą.

teikiama didesnio masto kilnojamųjų, 
stacionariųjų ir transporto įrenginių 
demonstravimui ir ikikomercinio diegimo 
veiksmams ir susijusioms paslaugoms, taip 
pat ilgalaikiams moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai, siekiant Sąjungoje 
sukurti konkurencingą kuro elementų 
grandinę ir tvarią vandenilio energijos 
gamybą ir infrastruktūrą. Reikia stipraus 
nacionalinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo, kad rinkos laimėjimai 
pasiektų tinkamą mastą, įskaitant 
atitinkamų standartų vystymą.

Or. it

Pakeitimas 183
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 4.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa nustatė politikos tikslą iki 2050 m. 
60 proc. sumažinti išmetamo CO2 kiekį. 
Tuo siekiama perpus sumažinti įprastiniu 
kuru varomų automobilių naudojimą 
miestuose ir iki 2030 m. pasiekti, kad 
vykdant miestų logistikos veiklą 
didžiuosiuose urbanistiniuose centruose 
CO2 iš esmės nebūtų išmetamas. Iki 2050 
m. aviacijos sektoriuje naudojami tvarūs 
ir mažai anglies dioksido išskiriantys 
degalai turėtų sudaryti 40 proc. 
naudojamo kuro, o ES jūrų transporto 
bunkerių kuro išmetamo CO2 kiekis iki 
2050 m. turėtų būti sumažintas 40 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.
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Pakeitimas 184
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 4.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos iš esmės 
prisidės prie visoms transporto rūšims 
reikalingų sprendimų, kurie smarkiai 
sumažintų aplinkai kenkiančių transporto 
teršalų (tokių kaip CO2, NOx ir SOx) 
išmetimą, priklausomybę nuo iškastinio 
kuro ir taip sumažintų transporto poveikį 
bioįvairovei ir apsaugotų gamtos išteklius, 
priėmimo ir vystymo.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos iš esmės 
prisidės prie visoms transporto rūšims 
reikalingų sprendimų, kurie už 
konkurencingą rinkos kainą smarkiai 
sumažintų aplinkai kenkiančių transporto 
teršalų (tokių kaip CO2, NOx ir SOx) 
išmetimą, priklausomybę nuo iškastinio 
kuro ir taip sumažintų transporto poveikį 
bioįvairovei ir apsaugotų gamtos išteklius, 
priėmimo ir vystymo.

Or. it

Pakeitimas 185
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 4.1 punkto 3 pastraipos 4.1.1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Švaresnių varymo technologijų 
perėmimo vystymas ir spartinimas yra 
svarbus mažinant ar eliminuojant CO2 ir 
transporto skleidžiamą taršą. Reikalingi 
nauji, pažangūs sprendimai, pagrįsti 
elektros varikliais ir baterijomis, kuro 
elementais ar hibridinėmis varymo 
sistemomis. Technologiniai laimėjimai taip 
pat padės pagerinti įprastinių varymo 
sistemų aplinkosauginį veiksmingumą.

(a) Švaresnių varymo technologijų 
perėmimo vystymas ir spartinimas yra 
svarbus mažinant ar eliminuojant CO2 ir 
transporto skleidžiamą taršą. Reikalingi 
nauji, pažangūs sprendimai už 
konkurencingą rinkos kainą, pagrįsti 
elektros varikliais ir baterijomis, kuro 
elementais ar hibridinėmis varymo 
sistemomis. Technologiniai laimėjimai taip 
pat padės pagerinti įprastinių varymo 
sistemų aplinkosauginį veiksmingumą.

Or. it
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Pakeitimas 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 5 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Su klimatu susiję veiksmai, išteklių 
našumas ir žaliavos

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

Or. en

Pakeitimas 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 5.1 punkto 5.1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dar nėra galutinai žinoma apie visuomenės 
ir ūkio galimybes prisitaikyti prie klimato 
kaitos. Efektyvioms, teisingoms ir socialiai 
priimtinoms priemonėms dėl klimatui 
atsparios aplinkos ir visuomenės nustatyti 
reikia esamo ir būsimo poveikio, 
pažeidžiamumo, žmonių pažeidžiamumo, 
rizikos, sąnaudų ir galimybių, susijusių su 
klimato kaita ir nepastovumu, integruotos 
analizės, atsižvelgiant į ypatingus 
reiškinius ir susijusius klimato kaitos 
pavojus ir atsparumą jiems. Ši analizė taip 
pat bus vystoma dėl nepalankaus klimato 
kaitos poveikio biologinei įvairovei, 
ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms, 
infrastruktūroms, ūkio ir gamtos 
ištekliams. Ypatingas dėmesys bus 
teikiamas labiausiai vertinamoms gamtos 
ekosistemoms ir sukurtoms aplinkoms, taip 
pat pagrindiniams visuomeniniams,
ekonominiams ir kultūriniams sektoriams 
visoje Europoje. Šiais veiksmais bus 
tiriamas klimato kaitos poveikis, jos ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracijos lygio atmosferoje keliama 

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

poveikis, jos ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų koncentracijos lygio atmosferoje 
keliama rizika žmonių sveikatai.
Moksliniais tyrimais bus vertinamas 
pažangaus, teisingai paskirstyto ir 
ekonomiškai naudingo prisitaikymo 
reagavimas į klimato kaitą, įskaitant 
gamtos išteklių ir ekosistemų apsaugą ir 
prisitaikymą, ir susijęs poveikis, siekiant 
informuoti ir paremti jų vystymą ir 
įgyvendinimą visais lygmenimis, įvairiu 
mastu. Taip pat tai apims geoinžinerijos 
galimybių potencialų poveikį, sąnaudas ir 
riziką. Sudėtingi tarpusavio ryšiai, 
konfliktai ir prisitaikymo ir rizikos 
prevencijos politikos sinergija su kita 
klimato ir sektoriaus politika bus 
nagrinėjami, įskaitant poveikį pažeidžiamų 
grupių užimtumui ir gyvenimo sąlygoms.

Or. en

Pakeitimas 188
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.1 papunkčio 5.1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad Sąjunga iki 2050 m. pereitų prie 
konkurencingo, išteklius tausojančio ir 
klimato kaitai atsparaus ūkio, reikia kurti 
efektyvias, ilgalaikes, mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų 
strategijas, o svarbiausius mūsų pasiekimus 
atnaujinti. Moksliniais tyrimais bus 
įvertinta aplinkos, socialinė, ekonominė 
rizika, klimato kaitos prevencijos būdų 
poveikis ir galimybės. Moksliniais tyrimais 
bus remiamas naujų klimato, energijos ir 
ekonomikos modelių vystymas ir 
tvirtinimas, atsižvelgiant į ekonominius 
instrumentus ir susijusius išorės reiškinius, 
siekiant išbandyti prevencinės politikos 
būdus ir mažai anglies dioksido 

Tam, kad Sąjunga iki 2050 m. pereitų prie 
konkurencingo, išteklius tausojančio ir 
klimato kaitai atsparaus ūkio, reikia kurti 
efektyvias, ilgalaikes, mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų 
strategijas, o svarbiausius mūsų pasiekimus 
atnaujinti. Moksliniais tyrimais bus 
įvertinta aplinkos, socialinė, ekonominė 
rizika, klimato kaitos prevencijos būdų 
poveikis ir galimybės. Vykdant mokslinius 
tyrimus, skirtus išmetamo CO2 kiekio 
mažinimui, visuomet reikia atsižvelgti į 
tai, kad problemą būtina spręsti skubiai, ir 
siekti pažangiausių kompetencijos 
standartų ir reagavimo greičio. 
Moksliniais tyrimais bus remiamas naujų 
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išskiriančių technologijų taikymą įvairiu 
mastu pagrindiniuose ekonominiuose ir 
visuomeniniuose sektoriuose Sąjungos ir 
pasauliniu lygmeniu. Šiais veiksmais bus 
palengvintas technologinių, institucinių ir 
socialinių ekonominių inovacijų kūrimas, 
stiprinant ryšius tarp mokslinių tyrimų ir 
taikymo, tarp verslininkų, galutinių
vartotojų, mokslininkų ir žinių institucijų.

klimato, energijos ir ekonomikos modelių 
vystymas ir tvirtinimas, atsižvelgiant į 
ekonominius instrumentus ir susijusius 
išorės reiškinius, siekiant išbandyti 
prevencinės politikos būdus ir mažai 
anglies dioksido išskiriančių technologijų 
taikymą įvairiu mastu pagrindiniuose 
ekonominiuose ir visuomeniniuose 
sektoriuose Sąjungos ir pasauliniu 
lygmeniu. Šiais veiksmais bus palengvintas 
technologinių, institucinių ir socialinių 
ekonominių inovacijų kūrimas, stiprinant 
ryšius tarp mokslinių tyrimų ir taikymo, 
tarp verslininkų, galutinių vartotojų, 
mokslininkų ir žinių institucijų.

Or. en

Pakeitimas 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.1 papunkčio 5.1.3 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klimato kaitos ir vandentvarkos 
klausimai.
Klimato kaitos ir vandentvarkos klausimai 
turėtų būti sprendžiami kartu. Vienas 
didžiausių ateities vandens mokslinių 
tyrimų iššūkių visų pirma bus susijęs su 
būtinybe šį klausimą vis glaudžiau 
nagrinėti kartu su klimato kaitos, 
didėjančios geologinės svarbos ir 
energetikos bei sveikatos klausimais.
Vandens išteklius reikėtų traktuoti ir 
valdyti holistiškai. Tai apima gamtinius 
regionus ir ekologinius klausimus, taip 
pat ekosistemų paslaugų, kaip vieno 
proceso, suvokimą, geriamo vandens 
kokybės apsaugą ir įvairias politines 
sistemas bei institucines struktūras.
Į žinių bazę turėtų būti įtrauktas 
„aplinkosaugos srautų“ sumanymas ir 
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joje turėtų būti atsižvelgiama į vandens 
palaikomas ekosistemos funkcijas; 
pabrėžia poreikį atsižvelgti į tai, kad 
vandens ciklo pokyčiai priklauso nuo 
buveinės ir kad tai daro poveikį 
perdirbamo vandens procentinei daliai.

Or. en

Pakeitimas 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.1 a papunkčio 5.1.3 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1.3 a. Siekiant nagrinėti klimato kaitos 
poveikį žmogaus gyvybei, sveikatai ir 
kitiems socialiniams ir ekonominiams 
aspektams, taip pat globalinių pokyčių 
tiesioginį ir netiesioginį poveikį 
ekosistemos dinamikai ir pajėgumui, labai 
svarbu tirti regioninį klimato kaitos 
poveikį ekosistemai, vandens ištekliams, 
žemės ūkiui ir miškininkystei.

Or. en

Pakeitimas 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenė savo veiksmais rizikuoja 
sukeldama aplinkos pokyčius, kurie yra 
negrįžtami ir keičiantys ekosistemų pobūdį.
Labai svarbu numatyti tokią riziką 
vertinant, stebint ir prognozuojant žmogaus 
veiklos poveikį aplinkai ir aplinkos 
pokyčių poveikį žmogaus gerovei. Jūros

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

(nuo pakrančių zonų iki giliųjų vandenų), 
gėlo vandens, sausumos ir miestų 
ekosistemų, įskaitant nuo požeminių 
vandenų priklausomas ekosistemas, 
moksliniai tyrimai pagerins mūsų 
suvokimą apie sudėtingas sąsajas tarp 
gamtos išteklių ir socialinių, ekonominių ir 
ekologinių sistemų, įskaitant persvėrimo 
tašką, bei žmogaus ir biologinių sistemų 
atsparumą ar trapumą. Jais bus tiriama, 
kaip ekosistemos veikia ir reaguoja į 
antropogeninį poveikį, kaip jas galima 
atkurti ir kokį poveikį tai turės ūkiui ir 
žmogaus gerovei. Taip pat bus tiriami 
išteklių problemų sprendimai. Siekiant 
sukurti naujus, skaidrumą užtikrinančius 
vandens modelius, būtinos naujovės. Tai 
turėtų apimti: informaciją apie vandens 
kilmę, tolygų paskirstymą ir jo pardavimo 
bei naudojimo procedūrą. Jais bus 
remiama politika ir praktika, užtikrinanti, 
kad socialinė ir ekonominė veikla būtų 
vykdoma neviršijant ekosistemų ir 
bioįvairovės tvarumo ir pritaikomumo ribų.

Or. en

Pakeitimas 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinės, ekonominės ir valdžios 
sistemos vis dar turi spręsti išteklių 
išeikvojimo ir žalos ekosistemoms 
klausimus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
parems politinius sprendimus, reikalingus 
gamtos ištekliams ir ekosistemoms valdyti, 
taip pat išvengti arba prisitaikyti prie 
ardančių klimato ar aplinkos pokyčių ir 
skatinti institucinius, ekonominius, 
elgsenos ir technologinius pokyčius, kurie 
užtikrintų tvarumą. Didžiausias dėmesys 

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

bus skiriamas kritinėms su politika 
susijusioms ekosistemoms ir ekosistemų 
paslaugoms, pavyzdžiui, gėlo vandens, jūrų 
ir vandenynų, oro kokybės, bioįvairovės, 
žemės panaudojimo ir dirvožemio.
Visuomenės ir ekosistemų atsparumas 
katastrofiškiems reiškiniams, įskaitant ir 
stichines nelaimes, bus remiamas, gerinant 
prognozavimo, išankstinio įspėjimo, 
pažeidžiamumo ir poveikio, įskaitant 
įvairios rizikos dimensiją, vertinimo 
galimybių didinimu. Vadinasi, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis bus remiama 
aplinkos ir išteklių efektyvumo politika, ir 
suteikiama galimybė pasirinkti efektyvų 
įrodymais pagrįstą valdymą, neviršijant 
saugaus veikimo apribojimų. Pažangūs 
būdai bus kuriami, siekiant padidinti 
politikos sanglaudą, priimti kompromisus 
ir valdyti prieštaringus interesus, didinti 
visuomenės informuotumą apie mokslinių 
tyrimų rezultatus ir piliečių dalyvavimą 
sprendimų priėmime. Visų didesnių 
išteklių prieinamumas ir produktyvumas 
turi būti analizuojami atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis: globaliniu, 
regioniniu ir vietos, o susiję socialiniai ir 
ekonominiai padariniai turėtų būti 
analizuojami siekiant parengti politinius 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 193
Julie Girling

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl šios veikslo tikslas yra didinti žinias 
apie žaliavas ir kurti žaliavų ekonomiškai 
naudingo ir aplinką tausojančio ištyrimo, 
gavybos, apdorojimo, perdirbimo ir 
atkūrimo, taip pat jų pakeitimo 

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

ekonomiškai patraukliomis, mažesnį 
poveikį aplinkai turinčiomis alternatyvomis 
pažangius sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 194
Julie Girling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 195
Julie Girling
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 196
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.4 papunkčio 5.4.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus remiamos visos inovacijų formos, tiek 
naudingos, tiek radikalios, derinant 
technologines, organizacines, 
visuomenines, elgsenos, verslo ir politikos 
inovacijas, stiprinant plačiosios 
visuomenės dalyvavimą. Ši veikla 
sustiprins labiau žiedinę ekonomiką, 
mažinant aplinkos poveikį ir atsižvelgiant į 
grįžtamąjį poveikį aplinkai. Ši veikla apims 
verslo modelius, pramonės simbiozę, 
produktų aptarnavimo sistemas, produktų 
projektavimą, viso gyvavimo ciklo ir 
grįžtamojo ciklo metodus. Tikslas bus 
padidinti išteklių efektyvumą, sumažinant 
sąnaudas, atliekas, pavojingų medžiagų 
išleidimą vertės grandinėje, ir skatinti 
pakartotinį panaudojimą, perdirbimą ir 
išteklių pakeitimą. Padidintas dėmesys bus 
skirtas perėjimui nuo mokslinių tyrimų prie 
rinkos, įskaitant pramonę ir svarbesnes 
mažas ir vidutines įmones, nuo prototipų 
sukūrimo iki jų įvedimo į rinką ir 

Bus remiamos visos inovacijų formos, tiek 
naudingos, tiek radikalios, derinant 
technologines, organizacines, 
visuomenines, elgsenos, verslo ir politikos 
inovacijas, stiprinant plačiosios 
visuomenės dalyvavimą. Ši veikla 
sustiprins labiau žiedinę ekonomiką, 
mažinant aplinkos poveikį ir atsižvelgiant į 
grįžtamąjį poveikį aplinkai. Ši veikla apims 
verslo modelius, pramonės simbiozę, 
produktų aptarnavimo sistemas, produktų 
projektavimą, viso gyvavimo ciklo ir 
grįžtamojo ciklo metodus. Tikslas bus 
padidinti išteklių efektyvumą, sumažinant 
sąnaudas, atliekas, pavojingų medžiagų 
išleidimą vertės grandinėje, ir skatinti 
pakartotinį panaudojimą, perdirbimą ir 
išteklių pakeitimą. Padidintas dėmesys bus 
skirtas perėjimui nuo mokslinių tyrimų prie 
rinkos, įskaitant pramonę ir svarbesnes 
mažas ir vidutines įmones, nuo prototipų 
sukūrimo iki jų įvedimo į rinką už 
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kopijavimui palengvinti. Ekologiškų
inovacijų kūrėjų tinklas taip pat sieks 
sustiprinti žinių sklaidą ir glaudesnį 
paklausos ir tiekimo ryšį.

prieinamą kainą ir kopijavimui 
palengvinti. Ekologiškų inovacijų kūrėjų 
tinklas taip pat sieks sustiprinti žinių 
sklaidą ir glaudesnį paklausos ir tiekimo 
ryšį.

Or. it

Pakeitimas 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 5 punkto 5.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 5.3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.3 a Naujos kartos vandens sistemos 
plėtra
Europoje skubiai reikalingos integruotų 
vandens sistemų inovacijos. Vandens 
sektorius yra pagrindinis sveikos 
visuomenės, klestinčios ekonomikos ir 
ekologiškos ekosistemos sektorius. 
Klimato kaita daro didelį poveikį 
hidroliginiam ciklui, nes jis tampa 
nenuspėjamas, taip pat ji labai keičia 
turimus vandens išteklius. Europa 
susiduria su senstančia vandens 
infrastruktūra (ir nuotekų, ir geriamojo 
vandens tiekimo), taip pat su 
vandentvarkos problemomis, kaip antai 
didėjančiu vandens trūkumu, didele 
potvynių miestuose grėsme, vandens tarša 
ir didėjančia ir konkretesne vandens 
paklausa.  Investicijos į vandens sistemą 
yra didelės ir atsiperka tik po ilgo laiko.
Mokslinių tyrimų ir naujovių veikla bus 
vykdoma pagrindinį dėmesį skiriant 
miestų ir kaimų vietovėms, pramonei ir 
tarpusavyje susijusiems klausimams. Ją 
vykdant bus siekiama:
5.3.1. patenkinti visų gyventojų saugaus ir 
įperkamo vandens poreikį tuo pat metu 
užtikrinant pakankamą vandens kiekį 
aplinkai.
Miestų vandentvarka susiduria su vis 
didesniu spaudimu dėl didėjančios 
urbanizacijos (numatoma, kad 2050 m. 
daugiau kaip 80 proc. ES gyventojų 
gyvens miestuose). Kaimo vietovės 
susiduria su didelėmis problemomis, 
susijusiomis su vandens tiekimu žemės 
ūkiui ir geriamojo vandens tiekimu, 
apsauga nuo taršos ir sanitarija. Siekiant 
išspręsti su vandeniu susijusius 
uždavinius reikia taikyti integruotą 
politiką, pagrindinį dėmesį skiriant 
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vandens ciklui, įtraukiant galutinius 
vartotojus ir suinteresuotus asmenis.
5.3.2 Pasiekti santykinį vandens išteklių 
eikvojimo atsiejimą nuo
ekonominės veiklos pagrindiniuose ES 
sektoriuose lygio (įskaitant energetiką, 
ūkininkavimą ir
chemikalus).
Pramonės procesų inovacijos, IRT 
taikomosios programos ir naujos didelio 
poveikio technologijos sumažins 
sąnaudas, energijos poreikius ir sumažins 
taršą.
5.3.3 Išlaikyti ir sustiprinti gerą visų ES 
upių baseinų vandens būklę
kokybės, kiekybės ir naudojimo aspektais 
ir atsižvelgiant į didėjantį vandens
išteklių poreikį.
5.3.4 Pasaulinis Europos vandens 
pramonės pirmavimas

Or. en

Pakeitimas 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 200
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 6.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga, jos piliečiai ir 
tarptautiniai partneriai susiduria su
įvairiomis grėsmėmis saugumui, tokiomis 
kaip nusikaltimai, terorizmas ir daugybe 
kritinių atvejų dėl žmogaus sukeltų ar 
natūralių katastrofų. Šios grėsmės gali 
plėstis per sienas ir nusitaikyti į fizinius 
taikinius ar kibernetinę erdvę. Pavyzdžiui, 
atakos, nukreiptos į valstybės valdžios 
institucijų ir privačių kompanijų interneto 
tinklapius ne tik pakerta piliečių 
pasitikėjimą, bet ir gali rimtai paveikti 
tokius esminius sektorius kaip energetika, 
transportas, sveikata, finansai ar 
telekomunikacijos.

Europos Sąjunga, jos piliečiai ir 
tarptautiniai partneriai susiduria su 
įvairiomis grėsmėmis saugumui, tokiomis 
kaip nusikaltimai, terorizmas, nelegali 
imigracija ir daugybe kritinių atvejų dėl 
žmogaus sukeltų ar natūralių katastrofų.
Šios grėsmės gali plėstis per sienas ir 
nusitaikyti į fizinius taikinius ar kibernetinę 
erdvę. Pavyzdžiui, atakos, nukreiptos į 
valstybės valdžios institucijų ir privačių 
kompanijų interneto tinklapius ne tik 
pakerta piliečių pasitikėjimą, bet ir gali 
rimtai paveikti tokius esminius sektorius 
kaip energetika, transportas, sveikata, 
finansai ar telekomunikacijos.

Or. it

Pakeitimas 201
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 6.3.1 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 202
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo IV dalies 3.1 punkto pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 203
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo IV dalies 3.3 punkto pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JTC pagrindinį dėmesį kreips į 20/20/20 
uždavinius klimato ir energijos srityje ir 
Sąjungos planą konkurencingai mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikai sukurti iki 2050 m.
sutelkdamas pastangas į šių sričių 
technologinių ir socialinių-ekonominių 
aspektų mokslinius tyrimus:

JTC pagrindinį dėmesį kreips į 20/20/20 
uždavinius klimato ir energijos srityje,
sutelkdamas pastangas į šių sričių 
technologinių ir socialinių-ekonominių 
aspektų mokslinius tyrimus:

Or. it

Pagrindimas

Kaip matyti iš pavadinimo, programa apima laikotarpį iki 2020 m., ją taikant siekiama 
įgyvendinti 20-20-20 uždavinius ir likusiąją strategijos „Europa 2020“ dalį. Užuot svarstę 
galimus ateinančių dešimtmečių veiklos planus, turėtume sutelkti dėmesį, kad būtų pasiekti 
2020 m. numatyti tikslai.
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Pakeitimas 204
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo IV dalies 3.3 punkto pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en


