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Pakeitimo projektas 6303 === ENVI/6303 ===

Pateikė Andrea Zanoni, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 02 04 02 04

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Regioninių MVĮ grupių kūrimas siekiant cikliškos ekonomikos (angl. circular 
economy)
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Pasaulio politinė darbotvarkė skirta parengti ir įdiegti priemones ir dokumentus dėl išteklių naudojimo, 
kurie turėtų padėti užtikrinti, kad bus patenkinti augančios pasaulio gyventojų populiacijos poreikiai 
nepakenkiant būsimų kartų poreikiams. Šią darbotvarkę lėmė baimė dėl daugelio baigtinių išteklių 
menkumo, augančio atsinaujinančių išteklių poreikio, su tuo susijęs rinkos kainų didėjimas ir jų 
svyravimai, taip pat baimė dėl ekonominio nestabilumo ir socialinių neramumų. ES lygmeniu ši 
darbotvarkė apima 2011 m. ES tausaus išteklių naudojimo Europoje veiksmų planą. Šis planas pagrįstas 
teisės aktų ir politikos istorija (pvz., Ekologinio projektavimo direktyva, Tausaus gamtinių išteklių 
naudojimo temine strategija ir atliekų tvarkymo politika)* ir yra pagrindas konkretesnei politikai, 
pavyzdžiui, gaminių perprojektavimo, didesnio pakartotino naudojimo, antrinio perdirbimo ir medžiagų 
pakaitalų naudojimo bei išteklių taupymo.
Nors pasiekta pažangos, ginčijamasi, kad neužtenka tik pasiekti efektyvesnio išteklių naudojimo, nes tokį 
išteklių taupymą dažnai atsveria išaugės vartojimas (t. y. atkrytis). Remiantis tarybos rekomendacijomis 
dėl cikliškos, ekologiškos ekonomikos priemonių skatinimo**, pabrėžiamas poreikis stabilizuoti ir toliau 
išaiškinti efektyvaus išteklių naudojimo darbotvarkę***. Įspėjama, kad sukūrus ciklišką ekonomiką 
turėsime svarbią judėjimo link dematerializavimo ir didesnio pakartotino medžiagų panaudojimo, antrinio 
perdirbimo ir medžiagų keitimo pakaitalais priemonę. Kinija, pavyzdžiui, planuoja siekti cikliškos 
ekonomikos pagal savo įstatymus dėl mažinimo, pakartotino naudojimo ir antrinio perdirbimo veiklos, 
įgyvendinamos vykdant gamybos, platinimo ir vartojimo procesus. ES lygmeniu, nors teisės aktai, 
skatinantys, pvz., ekologines inovacijas, ginčijamasi, kad nėra nuoseklaus strateginio, visa apimančio 
požiūrio, kad būtų galima judėti nuo palaipsniui augančių iki radikalių inovacijų. Kita vertus, 
reglamentavimo ir politinis netikrumas, atrodo, gali pakenkti klestinčios ekologinės ir dar labiau cikliškos 
pramonės konkurencingumui. O galima nauda yra didžiulė.
Analizėje, kurią McKinsey pateikė organizacijai „Ellen MacArthur Foundation“****, faktinis cikliškos 
ekonomikos sąnaudų sumažinimas dėl taupymo vertinamas 340–380 mlrd. JAV dolerių per metus, kai 
įgyvendinamas pereinamojo laikotarpio scenarijus, ir 520–630 mlrd. JAV dolerių pažengusios cikliškos 
ekonomikos scenarijaus atveju, ES lygmeniu iki 2025 m., turint mintyje tik dalį gamybos pramonės. 
Numatoma papildoma nauda apima kainų kintamumo sušvelninimą ir tiekimo pavojų sumažinimą, 
galimą užimtumo naudą ir mažesnį išorės jėgų poveikį bei ilgalaikį ekonomikos atsparumą. Siekiant 
pačiupti šią naudą reikia imtis drąsių ir kūrybiškų veiksmų siekiant išsiveržti iš linijinio plano „paimk–
pagamink–išmesk“.
Projekto aprašymas
Tikslai
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Nemažai pirmaujančių įmonių jau žengia link cikliškos ekonomikos. Tai būtų įmonė, kurios remia 
ciklišką projektavimą, pvz., vadinamąjį nuo lopšio iki lopšio požiūrį, t. y. išteklių naudojimą pagal 
grįžtamojo ciklo principą, taip pat novatoriškus verslo modelius, kaip antai bendradarbiavimu grindžiamą 
vartojimą*****. „Ellen MacArthur Foundation“ apibrėžė šiuos cikliškos ekonomikos principus: 1) 
atliekų projektavimą – gaminiai projektuojami išmontavimo ir pakartotino panaudojimo ciklui, 2) griežtą 
sunaudojamų ir ilgalaikių komponentų atskyrimą – suvartojamus turi būti lengva grąžinti į biosferą, o 
patvariems taikomi skirtingi priežiūros ciklai, kad juos būtų galima dar kartą panaudoti / vėl paskirstyti 
iki galutinio antrinio perdirbimo etapo, 3) energijos pavertimo kuru ciklus – pagal savo pobūdį jie turėtų 
būti atsinaujinantys.
Bandomasis projektas, kuriame bendradarbiauja įvairūs sektoriai vietos ir regiono lygmenimis, gali 
suteikti empirinį supratimą apie faktinį šios koncepcijos įgyvendinimą ir gali būti svarbus patikrinimo ir 
mokymosi pavyzdys, be kita ko, siekiant iš naujo apibrėžti cikliškos ekonomikos veiksmus. Šiuo požiūriu 
mažų ir vidutinių įmonių veikla vietos masto grupėse gali būti svarbus pradinis atspirties taškas.
Nustatyti toliau pateikiami itin svarbūs ir reikalingi išspręsti uždaviniai******. Taigi jų empirinė analizė 
pateikia šio bandomojo projekto tikslus:
– Esama ES ir nacionalinio lygmens reguliavimo ir politikos pagrindas gali lemti arba greito perėjimo 
prie cikliškos ekonomikos skatinimą, arba sudaryti kliūtis, kurios trukdytų sėkmingą įgyvendinimą. Ar 
pagal esamas politines ir finansines programas teikiama pakankama parama? Siekiama ištirti, su kokiais 
reglamentavimo ir politiniais sunkumais susiduria įmonės ir kurios priemonės galėtų teikti radikalios 
inovacijos paskatas?
– Esamos pramoninės iniciatyvos, pvz., JK Nacionalinės pramonės simbiozės programa (angl. UK 
National Industrial Symbiosis Programme) lėmė sutaupymą dėl efektyvaus energijos ir išteklių 
naudojimo, bet manoma, kad jos retai kėsinasi pakeisti gamybos ir vartojimo šablonus. Platforma, kuri 
palaiko duomenų rinkimą ir dalijimąsi jais, geriausios praktikos plitimas ir tiesioginio įmonių 
bendradarbiavimo be tarpininkų (angl. business-to business, B2B) yra lemiami veiksniai organizuojant ir 
įtraukiant daugiau įvairesnių pramonės sektorių ir daug įvairių įmonių. Tai gali būti svarbus tolesnio 
pažangos stiprinimo ir spartinimo išeities taškas.
– Siekiama užpildyti esamas žinių spragas ir bendradarbiavimo tarp medžiagų mokslo atstovų, 
projektavimo mokyklų ir įmonių, šis bendradarbiavimas turėtų būti skatinamas, kad galima būtų toliau 
perduoti žinias.
– Reikia ir dokumentų, rodančių cikliškos ekonomikos įdiegimo sėkmes ir nesėkmes, nes tik taip bus 
galimybės keistis informacija apie tai, kaip ši ekonomika kuria vertę, ir apie laukiančius uždavinius, į 
kuriuos reikia atsižvelgti.
– Mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ypač tenka patirti varganą duomenų ir informacijos, susijusių su 
skirtingais cikliškos ekonomikos etapais, prieinamumą, prastą jų kokybę ir nuoseklumą. Manoma, kad 
joms dažniau tenka patirti didelį spaudimą ir galimai didelę sandorių kainą (pvz., pajėgumų didinimas, 
įgūdžių vystymas). Nors pradinės mainų platformos įdiegtos, pvz., „Circular economy 100“, kurią parengė 
„Ellen Mac Arthur Foundation“, tačiau joms būdinga tendencija didžiausią dėmesį skirti didelėms 
įmonėms arba pasauliniam mastui. Kyla pavojus, kad MVĮ pradės savo veiklą tokioje srityje, kurioje 
naujai besiformuojančios rinkos didžiąsias dalis jau suformavo didelės įmonės. Vis dėlto MVĮ laikomos 
svarbiausiomis siekiant ekonominio stabilumo Europoje, nes jos atlieka inovacijų ir užimtumo galimybių 
centrų vaidmenį.
Tolesnis kelias
Kol kas pagal esamus (bandomuosius) projektus, susijusius su cikliškos ekonomikos koncepcija, 
daugiausia dėmesio skiriama ciklų suformavimo metalų ir naudingųjų iškasenų srityse. Savo 2012 m. 
gegužės 24 d. rezoliucijos dėl efektyviai išteklius naudojančios Europos******* antraštinėje dalyje, 
skirtoje gamtos turtui ir ekosistemos funkcijai, Europos Parlamentas ragina
ragina Komisiją pasinaudoti geriausia efektyvaus išteklių naudojimo srities praktika ir parengti 
atitinkamus kriterijus, pradėti kai kurių išteklių, pvz., fosforo, bandomuosius projektus, siekiant teorinio 
100 proc. pakartotinio panaudojimo iki 2020 m. ir jų panaudojimo ir perdirbimo optimizavimo; taip pat 
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pabrėžia, kad tokiems projektams turėtų būti teikiamas tiesioginis finansavimas iš ES fondų.
Atsižvelgiant į šį raginimą ir pirmiau pateiktus svarbiausius tikslus, šiuo bandomuoju projektu bus 
siekiama suformuoti 2–3 grupes, kuriuos dalyvautų grupė skirtingų pramonės sektorių įmonių. Tarp jų 
būtų įmonės, teikiančios suvartojamus ir patvarius komponentus, siekiant, kad iniciatyva žengtų žingsnį 
toliau nei tik žiūrėjimas į atskiras medžiagas. Kad tai būtų galima, pagal projektą reikia sukaupti 
organizacinių pokyčių patirtį ir naujausias mokslo žinias. Pirmąją užduotį gali padėti įvykdyti 
konsultacijos valdymo pokyčių ir organizacinio tobulėjimo klausimais, o antrąją galima įvykdyti 
užmezgus partnerystę su mokslinių tyrimų institucijomis ir inovacijų , bendradarbiavimo bei technologijų 
perdavimo centrais.
Pirmaujančios įmonės iš esmės apims mažas ir vidutinio dydžio įmones, kad galima būtų ištirti galimai 
didelę sandorių kainą, pajėgumų ir įgūdžių poreikius, ir kartu pasinaudoti jų inovacinėmis galiomis. 
Įmonės turi sudaryti grupę regiono mastu, tačiau tuo pat metu turi aktyviai veikti daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje, kad atsirastų naudingas supratimas apie skirtingas nacionalines reguliavimo ir 
politines sistemas. Tai galima būtų pasiekti susitelkiant ties MVĮ pasienio regionuose, pvz., Europos 
Tirolio regionas, Pietų Tirolis ir Trentino regionas********.
Tarp naudotinų priemonių turėtų būti faktinių ir virtualių platformų sukūrimas, konkretūs praktiniai ir 
mokomieji seminarai, siekiant skatinti keitimąsi svarbiais duomenimis, geriausia praktika ir dalijimąsi 
įgūdžiais. Reikėtų suformuoti kelias darbo grupes, kad jos konkrečiai parengtų skirtingus cikliškos 
ekonomikos etapus, kuriuos reikia patikrinti plėtojant pramonės parkus arba bendradarbiavimu 
grindžiamo vartojimo verslo modelius. Šis bandomasis projektas taip pat bus susijęs su visuotinėmis 
iniciatyvomis, pvz., „Circular Economy 100“ ir Europos socialinės inovacijos platforma, siekiant skatinti 
susiliejimą, pasiekiamą dalyvaujant atstovams ir rengiant tarpusavyje susijusius renginius.
Numatytas rezultatas turėtų būti organizacinio plano, kuriuo siekiama remti būsimas susijusias 
iniciatyvas, parengimas.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts 
on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Institute for European 
Environmental Policy (IEEP). („ES gamtinių išteklių politika. Tvarumo plano gairės. Europos aplinkos 
politikos kryptys. Europos aplinkos politikos institutas (EAPI)).
**ES Taryba (2012). Išvados dėl Septintosios ES aplinkosaugos veiksmų programos struktūros 
nustatymo. 3173-asis Aplinkos tarybos susitikimas.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Towards a 7th Environment Action 
Programme: Priorities and action needs. IEEP Policy Paper Sept. 2012. (Link 7-osios aplinkosaugos 
veiksmų programos. Prioritetai ir būtini veiksmai. EAPI politikos dokumentas, 2012 m. rugsėjo mėn.).
****Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition. United Kingdom. (Cikliškos ekonomikos link: ekonomikos ir 
verslo pagrindas siekiant paspartinti perėjimą).
*****Tai apima tokias iniciatyvas kaip „caruso“ dalijimosi automobiliu paslauga, interneto platforma, 
kuri susieja automobilių savininkus ir automobilių naudotojus: www.carusocarsharing.com. Toliau 
nurodytu adresu pateikiamas išsamus įmonių, aktyvių šioje srityje, sąrašas: www.meshing.it.
******Hislop H. and Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security 
(Rato išradimas iš naujo: cikliška ekonomika siekiant užtikrinti apsirūpinimą ištekliais). Green Alliance, 
United Kingdom & Preston F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular Economy. Briefing 
Paper (Pasaulio perplanavimas? Cikliškos ekonomikos formavimas. Informacinis pranešimas) 2012/2. 
Chatham House, United Kingdom.
*******2012 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl efektyviai išteklius naudojančios 
Europos (2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
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Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Nors esama iniciatyvų, pagal kurias skatinama efektyviai naudoti išteklius, ginčijamasi, kad nėra nuoseklaus 
strateginio, visa apimančio požiūrio, kad būtų galima judėti nuo palaipsniui augančių iki radikalių inovacijų. 
Reguliavimo netikrumas gali pakenkti klestinčios cikliškos pramonės konkurencingumui. Tarptautinio 
bendradarbiavimo vietos lygmeniu bandomasis projektas gali suteikti empirinę įžvalgą ir padėti išsivaduoti 
iš plano „paimk–pagamink–išmesk“ bei patekti į žiedinę ekonomiką. Projektas gali būti svarbus mokymosi 
pavyzdys, padedantis iš naujo apibrėžti cikliškus veiksmus, nepagrįstus žaliavomis, skiriant didžiausią 
dėmesį MVĮ bendradarbiavimui vietos lygmens grupėse.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6312 === ENVI/6312 ===

Pateikė Vladko Todorov Panayotov, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 02 07

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rezervas

Iš viso 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Pietryčių Europos regioninio pažangaus elektros ir elektronikos atliekų 
perdirbimo centro sukūrimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomojo projekto tikslas – skatinti elektros ir elektronikos atliekų perdirbimą Balkanų regione. Pagal 
jį didžiausias dėmesys bus skiriamas būtinybei sukurti aplinkai nekenkiančią infrastruktūrą, dėl kurios 
taip pat vietos ūkiai galėtų gauti ekonominės ir socialinės naudos. Ši nauda gali tapti pelnu vietos 
bendruomenėms, nes būtų tvaresniu būdu kuriamos darbo vietos, taip pat naudos gautų ir pramonė, nes 
perdirbimo centras sudarytų geresnes galimybes gauti žaliavų regionui ir ES. Projektas būtų žingsnis 
pirmyn vykdant regionų sanglaudos ir bendradarbiavimo Balkanų regione stiprinimą, taip pat jis suteiktų 
svarbų antrinių žaliavų šaltinį ES pramonei, taigi būtų toliau vykdomas ilgalaikis ES tikslas tausiau 
naudoti savo medžiagų išteklius, mažiau priklausyti nuo kai kurių žaliavų importo iš trečiųjų šalių ir 
pereiti prie cikliškos ekonomikos (angl. circular economy).
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Perdirbimo įrenginys bus naudingas ne tik aplinkos apsaugos požiūriu, bet ir padės sustiprinti regioninius 
ekonominius ir socialinius ryšius. Be to, šios rūšies bendradarbiavimas padės oficialioms kandidatėms 
pasirengti narystei ES, nes jos įsijungtų į ES atliekų tvarkymo praktiką, procesus ir tinklą. Projektas toliau 
stiprins ekonominį, ekologinį ir politinį bendradarbiavimą, taip pat žinių ir technologijos mainus su 
strateginiais ES regioniniais partneriais ir sukurs viso regiono klestėjimo ir tvaraus augimo galimybes.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6306 === ENVI/6306 ===

Pateikė João Ferreira, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 02 77 26

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Aplinkos atkūrimas ir miškų atželdinimas teritorijose, kurias paveikė pušų 
stiebinis nematodas ir kitos invazinės rūšys
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šis bandomasis projektas numatytas kaip priemonė, padedanti atkurti aplinką ir atželdinti miškus 
teritorijose, kurias paveikė egzotinės invazinės rūšies augalai ir ligos, pvz., pušų nematodas. Projektu 
numatoma papildyti veiksmus, kurie jau vykdomi remiantis esamomis biudžeto išlaidų kategorijomis, ir 
pradedamas etape po invazinių ir (arba) patogeninių organizmų kontrolės ir nukentėjusių teritorijų 
atkūrimo.
Projekto etapai:
 1. nukentėjusių teritorijų kiekviename regione nustatymas;
2. nukentėjusių vietovių atkūrimo strategijų nustatymas;
3. geriausios praktikos ir teigiamų rezultatų analizė;
4. parama vykdant vietinius ir regioninius projektus, skirtus nukentėjusiems miškams atkurti.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Šis bandomasis projektas numatytas kaip priemonė, padedanti atkurti aplinką ir atželdinti miškus teritorijose, 
kurias paveikė egzotinės invazinės rūšies augalai ir ligos, pvz., pušų nematodas. Projektu numatoma 
papildyti veiksmus, kurie jau vykdomi remiantis esamomis biudžeto išlaidų kategorijomis, ir pradedamas 
etape po invazinių ir (arba) patogeninių organizmų kontrolės ir nukentėjusių teritorijų atkūrimo.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6307 === ENVI/6307 ===

Pateikė João Ferreira, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 02 77 26

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Bendradarbiavimas siekiant parengti bendrą metodiką bei nustatyti būtiniausius 
pavojingų ir rizikos zonų žemėlapių sudarymo reikalavimus
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šio projekto tikslas – pasiekti, kad būtų galima palyginti ir analizuoti duomenis, susijusius su pavojingų ir 
rizikos zonų žemėlapių sudarymu, remiantis valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimu.
Projektas siūlomas atsižvelgiant į J. H. Ferreiros pranešimą dėl stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių 
prevencijos; pranešime buvo pasiūlymas sukurti tinklą, sudarytą iš visų valstybių narių įvairių 
kompetentingų nacionalinių tarnybų atstovų, kuris turėtų veikti bendradarbiaujant nacionalinėms, 
regioninėms ir vietos institucijoms ir būti atsakingas už stichinių nelaimių valdymą, teritorijos tvarkymą 
ir rizikos zonų žemėlapių sudarymą bei rizikos valdymą.
Konkrečiai pagal šį projektą siekiama:
1. rinkti kiekybinius ir kokybinius rizikos zonų žemėlapių sudarymo duomenis;
2. ištirti galimas bendras metodikas bei būtiniausius pavojingų ir rizikos zonų žemėlapių sudarymo 
reikalavimus;
3. remiantis atliktais tyrimais ir darbu, kurį atliko tinklas, apimantis žemės ūkio sektoriaus atstovus, taip 
pat Jungtinių Tautų aplinkos programos (angl. UNEP) svarstymais ir socialinėmis bei nevyriausybinėmis
organizacijomis, veikiančiomis šioje srityje, ir kitais veikėjais, glaudžiai susijusiais su dirvos reikalais, 
pasiūlyti bendrą pavojingų ir rizikos zonų žemėlapių sudarymo metodiką.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Šio projekto tikslas – pasiekti, kad būtų galima palyginti ir analizuoti duomenis, susijusius su pavojingų ir 
rizikos zonų žemėlapių sudarymu, remiantis valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6308 === ENVI/6308 ===

Pateikė João Ferreira, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 02 77 26

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Vandens išteklių apsauga ir susijusios infrastruktūros atkūrimas kaimo 
vietovėse
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Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šio projekto tikslas – skatinti veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti vandens išteklius kaimo vietovėse, kad 
būtų išspręsta sezoninio vandens trūkumo problema, ypač žemės ūkio srityje, siekiant veiksmingiau 
panaudoti vandenį, nepanaudojamą žiemą, ir kaupiant jį, kad galima būtų panaudoti vasarą ir 
ūkininkavimo tikslais, ir kaip geriamą vandenį viešuosiuose rezervuaruose.
Projekto etapai:
1. galimų bendrų metodikų bei būtiniausių vandens išteklių apsaugos reikalavimų ištyrimas;
2. projekto planų dėl vandens išteklių apsaugos ir atkūrimo parengimas remiantis atliktais tyrimais ir 
surinkta informacija.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Šio projekto tikslas – pasiekti vandens išteklių apsaugos ir susijusios infrastruktūros atkūrimo kaimo 
vietovėse tikslus, siekiant užtikrinti vandens tiekimą ūkininkavimo tikslais sausuoju laikotarpiu ir atkuriant 
viešuosius rezervuarus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6309 === ENVI/6309 ===

Pateikė João Ferreira, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 02 77 26

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Gyventojų skatinimas likti kaimo vietovėse – Kova su dykumėjimu
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šio bandomojo projekto tikslas – paskatinti gyventojus likti kaimo vietovėse. Juo siekiama geriau suprasti 
veiksnius, kurie gali paskatinti gyventojus likti kaimo vietovėse. Pagal projektą siūloma parengti 
metodiką, pagal kurią būtų rengiami vietos ir regioniniai projektai siekiant skatinti gyventojus likti kaimo 
vietovėse, taip pat būtų nustatomi kiekvienos bendruomenės arba regiono poreikiai ir galimybės.
Projekto etapai:
1. renkama informacija valstybėse narėse apie poreikius, kuriuos reikia patenkinti siekiant paskatinti 
gyventojus likti kaimo vietovėse (įskaitant konsultacijas su vietos bendruomenėmis ir įvairiais 
suinteresuotaisiais subjektais bei vietos institucijomis);
2. nustatomos kiekvieno regiono problemos ir galimybės siekiant šio tikslo;
3. atliekama geriausios praktikos ir teigiamų rezultatų analizė;
4. parengiami vietos ir regioniniai projektai siekiant skatinti gyventojus likti kaimo vietovėse.
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Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Labai svarbu, kad gyventojai liktų kaimo vietovėse ir būtų užtikrinta teritorinė sanglauda, stabdomas 
dykumėjimas, ūkininkavimo atsisakymo procesas taptų atvirkštiniu, būtų skatinamas ekonominis vystymąsis 
ir užkirstas kelias stichinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms. Šio bandomojo projekto tikslas – parengti 
metodiką, pagal kurią būtų rengiami vietos ir regioniniai projektai siekiant paskatinti gyventojus likti kaimo 
vietovėse.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6310 === ENVI/6310 ===

Pateikė Britta Reimers, Holger Krahmer, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 02 77 26

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Vertinimo ir įgyvendinamumo tyrimas „Neteršiančių keltų link“
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šio bandomojo projekto tikslas – įvertinti raidos etapus, įgyvendinimo galimybę ir parengti 
įgyvendinamumo tyrimą siekiant neteršiančių laivų keltų, kurie energiją gautų iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, pvz., vandenilio elementuose.
Nors iš esmės vandenilio elementų naudojimas energijos šaltinio funkcijai pasiteisino mažesnėms 
transporto priemonėms, pavyzdžiui, autobusams, jų naudojimą dideliuose laivuose keltuose (pvz., ROPAX 
keltuose) reikėtų išsamiau įvertinti, siekiant nustatyti įgyvendinimo galimybes. Šios transporto rūšies ir 
būdo analizė ir įgyvendinamumo tyrimas suteiktų aiškesnį vandenilio naudojimo transporto priemonių 
kuro funkcijoms ir kuro elementams, kurie būtų energijos konverteriai keltuose, rizikos ir galimybių 
įvertinimą, riziką ir galimybes.
Vertinimas ir įgyvendinamumo tyrimas visų pirma turėtų būti sutelktas ties galimybėmis panaudoti 
papildomą energiją iš vėjo fermų naktį pagamintos energijos, kad būtų pagamintas vandenilinis kuras, iš 
kurio toliau būtų gaunama energija laivui stumti ir elektrai, kurią naudoja laivo tarnybos, gaminti. Taip 
pat reikėtų įvertinti laive naudojamus kombinuotos energijos šaltinius, pvz., saulės modulius ir turbobures 
(Fletnerio rotorius), teikiančius laivui papildomą energiją, siekiant bendro tikslo – plaukioti neteršiant 
anglies dioksido, sieros ar azoto junginių išlakomis.
Siekiant optimizuoti įgyvendinimo galimybes, vertinant didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 
trumpiems plaukimo jūra maršrutams, atsižvelgiant į išankstines infrastruktūros ir gamtines sąlygas, kad 
būtų galima užtikrinti veiksmingą alternatyvių energijos šaltinių (daugiausia vėjo fermų) energijos 
tiekimą, taip pat specialistų buvimo vietą ir atitinkamos technologijos centrų buvimą bei galimus 
privataus sektoriaus partnerius. Pirmuoju etapu reikėtų sudaryti atitinkamų vietų žemėlapius, kad būtų 
galima nustatyti potencialius ir optimalius maršrutus neteršiančių keltų paslaugoms ES.
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Vertinimas ir įgyvendinamumo tyrimas turėtų apimti būtinų etapų plano sudarymą, skirtingais etapais 
reikėtų naudoti hibridines baterijas, akumuliatorius, kuro elementus ir skirtingo tipo kurą ir taip keliauti 
neteršiant, kad efektyvumo padidėjimas būtų gaunamas kai tik technologijos bus pakankamai 
subrandintos, tačiau taip pat siekiant kaupti patirtį ir numatyti tolesnę raidą.
Be to, nustatytų maršrutų vertinimas rinkos požiūriu galėtų suteikti aiškesnį vaizdą apie neteršiančio 
kelto įdiegimo ir jo eksploatacijos sąnaudas, ir pagaliau įvertinti, ar pirmiau aprašytos keltų paslaugos 
būtų ekonomiškai gyvybingos dabartinėmis rinkos sąlygomis.
Galima numatyti, kad bandomasis projektas truks 1 ar 2 metus, pasirinkus 1 ar 2 tinkamus keltų 
maršrutus.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Nors laivai yra veiksmingiausia transporto priemonė turint mintyje gabenamą tūrį, po daugelį metų 
nevykdyto reguliavimo laivams trūksta tvaria technologija pagrįstos konstrukcijos galimybių, palyginti su 
kitomis transporto priemonėmis. Neseniai perėjimo prie alternatyvaus kuro naudojimo poreikis 
suformuluotas Europos Komisijos komunikate „Transportui – švari energija. Europinė alternatyviųjų degalų 
strategija“ (COM(2013) 17 final). Ateities transportui keliama daug tikslų: ekologinė ir su klimatu susijusi 
padėtis reikalauja imtis veiksmų, be to, reikia panaikinti ES transporto priklausomybę nuo naftos produktų.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6313 === ENVI/6313 ===

Pateikė Gerben-Jan Gerbrandy, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 07 02 77 26

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000

Rezervas

Iš viso 500 000 500 000 500 000 500 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas – Tausus mišrių atliekų naudojimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Mišrios atliekos – svarbus žaliavų išteklius Europoje.
Atliekų perdirbimas yra svarbus efektyvaus išteklių naudojimo darbotvarkės ramstis. Tačiau labai 
kokybiškas atliekų perdirbimas Europoje ribotas ir išvystytas tik keliose valstybėse narėse, taigi šiuo metu 
nesirūpinama dideliu išgautinų išteklių potencialu. Nors Europoje didelis dėmesys skiriamas kietoms 
komunalinėms atliekoms, tai tik maža prieinamų atliekų dalis. Sausose mišriose atliekose, kaip antai 
prekybinėse ir pramoninėse atliekose, stambiosiose buitinėse atliekose ir statybos bei griovimo atliekose 
esama daug daugiau išteklių, kuriuos galima net lengviau išgauti nei medžiagas iš (drėgnų) kietų 
komunalinių atliekų. Iš visų rūšių atliekų statybos ir griovimo atliekos yra labai reikšmingos dėl didelio jų 
kiekio (jos sudaro 1/3 visų atliekų ES) ir jų atžvilgiu neseniai nustatytas tikslas Atliekų tvarkymo 
pagrindų direktyvoje (perdirbti 70 %).
Statybos ir griovimo atliekų perdirbimo (ir iš tiesų bet kurios rūšies atliekų perdirbimo) vystymas 
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vykdomas laikantis tam tikros vadinamosios nepatentuotos sistemos, kuri matyti iš gerais rodikliais 
pasižyminčių šalių istorijos. Tai reiškia, kad galima nustatyti bendrus perdirbimo mechanizmus ir 
susisteminti geriausią praktiką. Remiantis maždaug 30 metų perdirbimo praktika keliose valstybėse 
narėse, reikėtų pateikti modelius ir gaires toms valstybėms narėms, kuriose atliekų perdirbimas vis dar 
pasiekęs tik ankstyvąjį etapą. Būtina skatinti perdirbimą Europoje perduodant žinias ir patirtį.
Svarbūs atliekų perdirbimo aspektai yra, pavyzdžiui, gera atliekų srautų kontrolė ir kokybės užtikrinimas. 
Perdirbimo pramonė ir institucijos kai kuriose valstybėse narėse parengė priemones, skirtas šiam tikslui, 
pavyzdžiui, sistemą, vadinamą „Tracemat“ (medžiagų sekimas), ir kokybės užtikrinimo sistemas, į kurias 
įtrauktas ir ekologinis tyrimas bei sertifikavimas.
Būtina išplėtoti mišrių drėgnų atliekų antrinį perdirbimą. Vertingas medžiagas, kaip antai medį ir 
plastmasę, galima utilizuoti ir pritaikyti naujam naudojimui. Atliekų perdirbimo įrenginius taip pat 
galima naudoti kietoms komunalinėms atliekoms tvarkyti, jei šių atliekų sausoji frakcija atskiriama nuo 
bendros masės. Tokių rūšiavimo pajėgumų kūrimas yra galimybė valstybėse narėse nustatyti tinkamą 
pusiausvyrą tarp perdirbimo ir deginimo.
Tikslas
Projektu siekiama paskatinti antrinį perdirbimą valstybėse narėse, didžiausią dėmesį skiriant statybų ir 
griovimo atliekoms bei su tuo susijusioms drėgnoms mišrioms atliekoms, įgyvendinant veiksmingą žinių ir 
patirties perdavimą. Projektas taip pat padės valstybėms narėms siekti tikslų pagal Atliekų perdirbimo 
pagrindų direktyvą. Svarbiausias sėkmės veiksnys yra tai, kad projekte dalyvaus pati atliekų perdirbimo 
pramonė. Pripažįstama, kad šios pramonės ekspertai yra sukaupę geriausios šios srities patirties ir žinių. 
Konkrečiai projektu siekiama remiantis tinkamu pagrindu pradėti statybos ir griovimo atliekų perdirbimą 
trijose valstybėse narėse (trijuose valstybių narių regionuose). Istorinė patirtis bus pavyzdys valstybėms 
narėms, kuriose šios rūšies perdirbimas dar nepradėtas. Sausų mišrių atliekų perdirbimo sėkmingi atvejai 
bus analizuojami ir bus parengti projektai kitoms valstybėms narėms, nurodantys kaip pasiekti atitinkamų 
rezultatų. Toks perdirbimas bus pradėtas vienoje valstybėje narėje (viename valstybės narės regione).
Svarbiausias šio projekto siekis – parodyti sėkmingą pirmųjų statybos ir griovimo atliekų perdirbimo 
etapų įgyvendinimą pasirinktuose Europos regionuose. Kad tai įvyktų, reikia, kad šių regionų 
suinteresuotieji subjektai susitartų dėl įgyvendinimo plano. Šiame turi būti plane aprašomi tikslai, 
kuriuos reikia pasiekti, ir veiksmai, kurių reikia imtis. Didžioji dauguma šių veiksmų atspindės geriausios 
praktikos pavyzdžius, parengtus remiantis gerais rodikliais pasižyminčių valstybių narių patirtimi. 
Suinteresuotieji subjektai susitarė dėl veiksmų ir kiekvienam veiksmui paskirta šalis. Svarbiausi 
klausimai – patikimas atliekų atsekimas ir perdirbimo produktų kokybės kontrolė.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Atliekų perdirbimas yra svarbus efektyvaus išteklių naudojimo darbotvarkės ramstis. Tačiau labai 
kokybiškas atliekų perdirbimas Europoje yra ribotas ir iš tiesų gerai išvystytas tik keliose valstybėse narėse. 
Šiuo projektu siekiama paskatinti atliekų perdirbimą Europos Sąjungoje ir išnaudoti išgautinų išteklių 
potencialą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6302 === ENVI/6302 ===

Pateikė Riikka Pakarinen, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Anneli Jäätteenmäki
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 09 04 04

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Rezervas

Iš viso 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Geros savijautos ir sveikatos priežiūros sprendimai atviros prieigos 
šviesolaidinių ryšio linijų (angl. FTTH) tinkluose
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šio siūlomo bandomojo projekto tikslas – patikrinti geros savijautos ir sveikatos priežiūros paslaugų 
taikomąsias programas atviros prieigos šviesolaidinių ryšio linijų tinkluose. Ateityje geros savijautos ir 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas turėtų priklausyti nuo šviesolaidinėmis ryšio linijomis pagrįstų 
sprendimų, taip pat visos apimties sparčiuoju ryšiu pagrįsti e. sveikatos sprendimai padėtų pasiekti vieną 
iš ES skaitmeninės darbotvarkės tikslų.
Pagal šį projektą bus ištirtos, nustatytos ir patikrintos naujos ir jau veikiančios e. sveikatos taikomosios 
programos siekiant pagerinti paslaugų pelningumą ir patogumą. Projekto tikslas, pavyzdžiui, – įvertinti 
pacientų įgalinimą ir geros savijautos ir sveikatos priežiūros specialistų galimybes dalintis informacija 
apie pacientus. Atviros prieigos šviesolaidinių ryšio linijų tinklais galima būtų įgyvendinti daug e. 
sveikatos sprendimų, pvz., asmens sveikatos informacijos tvarkymo, pacientų stebėsenos namuose, 
rentgeno nuotraukų siuntimo iš centrinės ligoninės į kaimo vietovės medicinos centrą ir distancinės 
fizioterapijos.
Projektas turėtų būti įgyvendinamas atokiuose kaimo regionuose, kuriuose jau įdiegti kooperaciniai 
šviesolaidinių ryšio linijų tinklai, veikiantys tikros atviros prieigos principu. Tokie tinklai veikia, 
pavyzdžiui, Pietų Pohjanmoje. Visų pirma šis projektas turėtų būti skirtas kaimo vietovėms, esančioms toli 
nuo fiziškai teikiančių medicinines paslaugas asmenų ir centrų ir turinčioms spręsti demografinius 
uždavinius, kurioms ateityje turėtų būti taikomi elektroniniai geros savijautos ir sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo sprendimai.
Šviesolaidinės ryšio linijos – pati pažangiausia technologija, kuria gali būti sustiprintos geros savijautos ir 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo taikomosios programos, nes taip užtikrinami spartūs dvikrypčiai 
ryšiai ir maža delsa, konkrečiai užtikrinant ir atsiuntimo srauto, ir išsiuntimo srauto spartą. Svarbiausia –
atviros prieigos modelis suteikia galimybę visiems paslaugų teikėjams teikti savo paslaugas ta pačia 
šviesolaidinio ryšio linija nemokamai. Tikimasi, kad dėl šios sąžiningos konkurencijos bus labiau 
skatinamos paslaugos, gaunama didžiausia ekonominė nauda ir padidės paslaugų prieinamumas.
Šis pasiūlymas unikalus ir nėra perteklinis ar neprieštarauja jokiai nacionalinei ar ES lygmens 
programai. Plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas nėra šio pasiūlymo svarbiausias tikslas, projektas 
nedubliuoja vykdomų nacionalinių ar ES lygmens plačiajuosčio ryšio tinklų diegimo valstybėse narėse 
programų.
Šio projekto trukmė – dveji metai.
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
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16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Visoje ES, ypač kaimo regionuose, daugėja žmonių, kuriems reikia priežiūros namuose, ir didėja e. sveikatos 
paslaugų paklausa. Tai – didelis iššūkis sveikatos priežiūros sistemai. E. sveikatos sprendimai naudojantis 
šviesolaidinių ryšio linijų tinklais galima užtikrinti nuolatinę stebėseną ir pagalbinę ryšio priemonę tiems, 
kuriems reikia. E. sprendimais galima sumažinti sąnaudas, gydyti žmones, užkirti kelią būsimiems 
susirgimams ir skatinti sveikiau gyventi, taip remiant gerą savijautą. Šis bandomasis projektas visiškai 
atitinka Europos e. sveikatos veiksmų planą ir gali būti puikus spartaus ryšio e. sveikatos sprendimų 
įdiegimo pavyzdys.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6301 === ENVI/6301 ===

Pateikė Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 09

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Europos masto veiksmai siekiant sveikos mokyklų aplinkos
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas „Europos masto veiksmai siekiant sveikos mokyklų aplinkos“ – tai kompleksinis, į 
veiksmus nukreiptas mokslinis tyrimas vaikų sveikatos ir mokyklų aplinkos tema. Be kita ko, jis apims 
statybinių medžiagų ir kitų gaminių, naudojamų mokyklose, transporto ir oro kokybės lauke netoli 
mokyklų bei klimato kaitos poveikio analizę, taip pat informuotumo didinimą siekiant sumažinti vaikams 
kylančią su sveikata susijusią riziką.
Bandomojo projekto tikslai:
pagal projektą bus vertinama:
– sudėtingi oro išorėje ir oro viduje kokybės ir vaikų sveikatos ryšiai,
– reikšmingas statybinių medžiagų ir kitų gaminių, naudojamų mokyklose, poveikis sveikatai,
– vaikų komforto lygis ir pastatų ventiliacija, siekiant išsamiau įvertinti ryšius tarp taršos šaltinių / 
priežasčių ir poveikio vaikų sveikatai; taip pat
– fizinių, cheminių ir biologinių oro viduje taršos šaltinių derinys;
pagal bandomąjį projektą analizuojant mokslinių tyrimų duomenis planuojama:
– parengti problemų, susijusių su oro viduje kokybe, sprendimo gaires, įtraukiant ir oro išorėje taršos 
klausimus,
– įvertinti priemonių, kurių imtasi siekiant pagerinti padėtį mokyklose, veiksmingumą.
Projekto pradžios data:
Projekto pabaiga:
Bandomojo projekto rezultatai:
Šio siūlomo projekto rezultatas bus „Sveikų mokyklų Europoje priemonių rinkinys“ – vertingas šaltinis, 
kuris padės gerokai sumažinti grėsmes mokinių sveikatai Europoje esančiose mokyklose. Mokslinio 
tyrimo duomenys prisidės prie išsamių naujų žinių sukaupimo ir suteiks vietos institucijoms ir Europoje 
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esančioms mokykloms rizikos valdymo priemonių.
Išsamaus tyrimo rezultatai taip pat bus parama ekologinei ir sveikatos apsaugos politikai siekiant 
apsaugoti dabartinius paauglius ir ateities kartas nuo daugelio kvėpavimo takų susirgimų simptomų ir 
skatinti sveikatą ir gerą savijautą visą gyvenimą. Projektas taip pat bus indėlis į geresnį aplinkos ir 
sveikatos apsaugos valdymą lengvinant keitimąsi patirtimi ir organizuojant mokymus aplinkos ir sveikatos 
apsaugos įstaigoms ir institucijoms.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Kadangi vaikai ir jaunimas daugiausia laiko per savaitę praleidžia mokyklų pastatuose, jie ypač neapsaugoti 
nuo problemų, susijusių su bloga oro pastatų viduje kokybe, blogos kokybės oras gali būti itin kenksmingas 
mokiniams, sergantiems alergijomis ir astma. 2013 m. yra Europos oro kokybės metai, todėl itin svarbu 
stebėti mokyklų aplinką keliose Europos šalyse ir sukaupti žinių siekiant pagerinti oro pastatų viduje kokybę 
ir kartu Europos vaikų sveikatą.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6300 === ENVI/6300 ===

Pateikė Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 77 12

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Nelygybės sveikatos priežiūros srityje mažinimas: kompetencijos ugdymas ir 
veiksmų vertinimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šis bandomasis projektas – tai pasiūlymas tobulinti dalijimąsi žiniomis ir veiksmus, kuriais mažinama 
nelygybė sveikatos priežiūros srityje ES, ypač valstybėse narėse ir regionuose, kuriems būdingi didesni 
poreikiai, taip pat gaunančiuose sanglaudos fondų paramą.
Pagal projektą bus sukurtas ekspertų ir politinių patarėjų keitimosi žiniomis visos ES masto tinklas, 
didžiausias dėmesys bus skiriamas paramai ir mokymui vystymosi tikslais ir politikos įgyvendinimui, taip 
pat specialiai veiklai, pagal kurią sprendžiamos nelygybės sveikatos priežiūros srityje problemos 
nacionaliniu ir subnacionaliniu / regioniniu lygmenimis.
Tinklo prioritetai apims kompetencijos ugdymą klausimais, susijusiais su veiksmingos prevencijos 
politika, skirtumais ir diskriminacija galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas aspektu, taip pat 
strategijomis, pagal kurias siekiama sumažinti socialinius, ekologinius ir elgesio veiksnius, prisidedančius 
prie nelygybės sveikatos priežiūros srityje.
Pagal šį bandomąjį projektą taip pat bus atlikta veiklos, skirtos nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
problemoms spręsti, remiamos ES struktūrinių fondų ir programų lėšomis, peržiūra ir vertinimas. 
Konkreti veikla, vykdoma pagal šį projektą, bus apibrėžta po konsultacijų su dalyvaujančiomis 
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valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, susijusiais su visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros politikos sritimis.
Šiuo bandomuoju projektu siekiama padidinti sąmoningumą ir žinias politikai svarbiausiose tikslinėse 
grupėse apie tai, kaip svarbu spręsti nelygybės sveikatos priežiūros srityje klausimus, ir apie galimybes 
juos spręsti, konkrečiai naudojantis struktūriniais fondais. Pagal projektą taip pat bus atlikta veiksmų, 
vykdytų pagal struktūrinius fondus ir programas šiuo klausimu, peržiūra ir vertinimas, taigi bus 
skatinama vystyti geresnį politikos formavimą ateityje.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
EP rezoliucijoje dėl nelygybės sveikatos priežiūros srityje ir Komisijos komunikate dėl nelygybės sveikatos 
priežiūros srityje (COM(20090 567) pabrėžiama, koks svarbus yra atotrūkis tarp ES valstybių narių 
sveikatos priežiūros srityje. Daugelyje šalių tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumas tarp labiausiai ir 
mažiausiai išsilavinusių bei daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių gyventojų grupių asmenų siekia 5–10 
metų, panašūs skirtumai pastebimi ir tarp ES valstybių narių bei regionų. Siekiant sumažinti šiuos skirtumus 
reikia politikos, kuri apimtų kelias politikos sritis visais valdžios lygmenimis. Nors gerai suprantama, kokios 
priežastys lemia nelygybę sveikatos priežiūros srityje, daug mažiau žinoma apie tai, kaip spręsti šias 
problemas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6304 === ENVI/6304 ===

Pateikė Christel Schaldemose, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 77 12

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Rezervas

Iš viso 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Faktais pagrįstų atskirtų ir pažeidžiamų asmenų sveikatos gerinimo strategijų 
formavimas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Visose ES valstybėse narėse itin sparčiai daugėja neužkrečiamų ligų atvejų. Tuo pat metu vis daugiau ir 
daugiau europiečių kovoja su problemomis, susijusiomis su, pvz., nutukimu ir psichikos sveikata. Ypač su 
sveikatos blogėjimu kovoja atskirti ir pažeidžiami asmenys. Ir vyrai, ir moterys kenčia nuo šių reiškinių, 
tačiau jų sveikatos problemos nėra tokios pačios ir jas reikėtų spręsti skirtingai.
2011 m. Komisija paskelbė išsamią Europos vyrų sveikatos būklės ataskaitą, iš kurios matyti svarbūs vyrų 
ir moterų sveikatos skirtumai. Viename iš svarbiausių šios ataskaitos teiginių sakoma, kad vyrų sveikatos 
gerinimas taip pat lemia tiesioginę ir netiesioginę naudą moterims ir vaikams. 2009 m. Komisija paskelbė 
panašią Europos moterų sveikatos būklės ataskaitą.
Atrodo, vis labiau pripažįstama, kad vyrų ir moterų sveikatos problemas reikia spręsti skirtingais aspektais 
ir todėl šio projekto tikslai yra:
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1. Surinkti ir įvertinti (pvz., taikant Europos Bendrijos sveikatos rodiklius (angl. ECHI)) esamą 
informaciją apie moterų ir vyrų (ypač atskirtų ir pažeidžiamų) sveikatą projekte dalyvaujančiose 
valstybėse narėse ir apie nusistovėjusią šių klausimų sprendimo praktiką.
2. Padidinti žinių bazę, kurioje kaupiami duomenys apie gyvenimo būdą ir požiūrį į asmeninę sveikatą 
(įskaitant psichikos sveikatą), ligų prevenciją, gydymą ir reabilitaciją; šią informaciją pirmiausia rinkti 
apie atskirtus ir pažeidžiamus asmenis, taip pat rinkti informaciją apie priežastis, kodėl atrodo, kad šiai 
grupei priskirtini asmenys labiau nenori keisti gyvenimo būdo ir ieškoti gydytojų pagalbos arba kitų 
sveikatos priežiūros paslaugų; tyrimas gali būti pagrįstas ir konkrečiomis ligomis, ir konkrečiais 
gyventojais.
3. Išanalizuoti skirtingų valstybių narių sveikatos apsaugos sistemas ir nustatyti, dėl kokių priežasčių 
nepalankesnėje padėtyje esančių grupių asmenys nepakankamai naudojasi sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir ką galima būtų padaryti siekiant išspręsti šią problemą.
4. Remiantis surinktais faktais parengti ir patikrinti tikslines (pagal lytis) strategijas siekiant pagerinti šių 
žmonių sveikatą, palengvinti jų prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų ir visų pirma užkirsti kelią 
sveikatos problemoms, kurios galėtų atsirasti.
5. Išplatinti rezultatus ir geriausią praktiką valstybėse narėse, ypač sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjams, ir paskatinti imtis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į minėtus rezultatus.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Komisijos komunikate „Solidarumas sveikatos srityje: Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“ 
atkreipiamas dėmesys į sveikatos priežiūros skirtumų valstybėse narėse problemą ir, atrodo, esama sutarimo, 
kad pasitelkus žinias ir įgyvendinant tikslines strategijas galima sumažinti šiuos skirtumus ir pagerinti 
asmenų gyvenimo kokybę. Be to, bus pasiekta didesnio užimtumo. Tai pripažįstama 2011 m. birželio mėn. 
Tarybos išvadose „Europos psichikos sveikatos ir gerovės paktas“.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6311 === ENVI/6311 ===

Pateikė Zofija Mazej Kukovič, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 77 12

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Skirtumų tarp lėtinių inkstų ligų gydymo būdų ir transplantacijos praktikų įtaka 
sveikatos išlaidoms ir pasekmėms pacientui
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Siūloma tyrimų sritis
Daugiau nei 10 % Europos gyventojų kenčia dėl lėtinių inkstų ligų, kurioms būdinga didelė rizika, kad 
išsivystys inkstų nepakankamumas ir reikės inkstų pakeitimo terapijos – dializės arba transplantacijos. 
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Auganti diabeto bei širdies ir kraujagyslių ligų epidemija didina šį skaičių. Dializei reikia daug išteklių, ji 
kainuoja 40 000–80 000 eurų per metus vienam pacientui, atsižvelgiant į šalį ir metodą, kai tuo tarpu 
inkstų persodinimas kainuoja beveik tiek pat, kiek dializė pirmaisiais metais, tačiau vėlesniais metais 
kainuoja 40 % mažiau. Prognozė, įskaitant tikėtiną gyvenimo trukmę ir gyvenimo kokybę, yra ženkliai 
geresnė po inkstų transplantacijos, palyginti su dialize.
Pagal bandomąjį projektą siūloma palyginti makroekonominiu požiūriu įvairius lėtinių inkstų ligų 
gydymo būdus valstybėse narėse, ištiriant veiksnius, kurie daro įtaka gydymo būdo pasirinkimui (kurį 
atlieka pacientas arba gydytojas), ir šio pasirinkimo įtaką sveikatos priežiūros biudžetui. Bandomojo 
projekto tikslas atsakyti į klausimą: „Kodėl esama tokios didelės praktikų įvairovės bendro lėtinių inkstų 
ligų gydymo srityje Europoje ir kaip galima šias praktikas suvienodinti, siekiant užtikrinti vienodą ir 
geresnę priežiūros kokybę kartu sumažinant išlaidas?“
Ekonomikos krizės laikotarpiu būtina rasti būdų, kuriais būtų galima padidinti Europos Sąjungos 
valstybių narių sveikatos priežiūros sistemų efektyvumą. Lėtinių inkstų ligų gydymo srityje šiuo metu 
taikomi du gydymo būdai: dializė ir inkstų transplantacija.
Dėl dializės, būtina įvertinti, kurios rūšies dialize galima pasiekti geresnių rezultatų dviem aspektais: 
pirma, paciento (geresnė gyvenimo kokybė ir didesnis priimtinumas) požiūriu ir, antra, – ekonominiu 
sveikatos priežiūros požiūriu.
Dėl inkstų persodinimo, šis būdas nėra pakankamai naudojamas, palyginti su dialize, nors leidžia pasiekti 
daug geresnę gyvenimo kokybę ir yra efektyvesnis ekonominiu požiūriu. Taigi būtina įvertinti skirtingas 
nacionalines organizacines praktikas, kurios svarbios palengvinant transplantaciją (t. y. skirtingą organų 
donorų politiką, skirtingas donorų sutikimo sistemas, transplantų koordinatorių buvimą, dvišalius ar 
daugiašalius susitarimus dėl tarptautinių organų mainų tarp valstybių narių ir kt.), siekiant įvertinti 
veiksnius, darančius įtaką gydymo pasirinkimui, ir praktikas, kurios galiausiai daro didelę įtaką 
transplantacijos laukimo laikui.
Šie donorų politikos skirtumai daro didelę įtaką transplantacijos laukimo laikui, o ilgas laukimo 
laikotarpis taikant dializę daro labai žalingą poveikį inkstų persodinimo kandidatams:
1) jie patiria didesnį mirtingumo lygį, kai gyvena taikant dializę, palyginti su išgyvenamumu po 
transplantacijos,
2) kuo ilgesnis laukimo laikotarpis taikant dializę, tuo mažesnė transplantacijos sėkmė ir mažesnis 
pacientų išgyvenimo lygis,
3) Pagaliau, dializės sąnaudos yra daug didesnės nei sąnaudos, susijusios su veikiančiu transplantuotu 
inkstu, todėl kuo ilgesnis laukimo laikas taikant dializę, tuo didesnės bendros išlaidos.
Visi šie veiksniai ne tik daro didelę įtaką transplantacijos galimybėms, bet ir bendroms lėtinių inkstų ligų 
gydymo išlaidoms. Taigi būtina surinkti reikalingą informaciją apie jų poveikį galutiniam gydymo 
rezultatui ir priežiūros kokybei bei ekonominiam efektyvumui.
Šiuo metu kai kurioms ES valstybėms narėms būdinga geresnė organizacija, turint mintyje gydymą 
taikant dializę ir inkstų transplantaciją. Viena iš to priežasčių yra tai, kad daugelis ES valstybių nustatė 
glaudų ir suderintą bendradarbiavimą naudodamosi specializuotais tinklais, pvz., „Eurotransplant“ ir 
„Scandiatransplant“.
Šio projekto tikslas – įvertinti padėtį ES valstybėse narėse remiantis patirtimi ir duomenimis, surinktais 
įgyvendinant esamas iniciatyvas ir naudojantis registrais, taip pat dalijantis ta patirtimi ir duomenimis. Be 
to, pagal projektą bus atsižvelgiama į darbą, kuris atliktas vykdant kitus šios srities projektus, pvz., 
EULID, ELIPSY ir bendruosius veiksmai ACCORD, pagal kuriuos didžiausias dėmesys skiriamas 
donorystei, gelbstinčiai gyvybes.
Atsižvelgiant sveikatos apsaugos politiką plėtoja ir įgyvendina, įskaitant dovanojimo politiką, paskyrimo 
politiką ir laukiančiųjų sąrašo politiką, kompetentingos nacionalinės institucijos, pagal projektą 
numatoma įtraukti šias institucijas į koordinavimo konsorciumą kartu su specialistų draugijomis, 
universitetais ir pacientų organizacijomis. Pagal parengiamąjį projektą taip pat raginama 
bendradarbiauti, raginamos prisidėti specializuotos organizacijos, pvz., Europos organų transplantacijos 
bendruomenė (ESOT) ir Europos transplantacijos srities koordinatorių organizacija (ETCO).
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Numatomi rezultatai:
Trumpai, ištyrus įvairius veiksnius, kurie daro poveikį inkstų ligomis sergančių ligonių lėtinių inkstų ligų 
gydymo būdo pasirinkimui, ir organizacines praktikas, kurios svarbios palengvinant inkstų 
transplantaciją, bus lengviau įdiegti geresnes ir veiksmingesnes ekonominiu požiūriu inkstų ligų gydymo 
praktikas ES valstybėse narėse.
Bendras projekto tikslas – pateikti skirtingų gydymo būdų ir veiksnių, kurie daro įtaką pasirenkant šiuos 
būdus ir praktikas valstybėse narėse, apžvalgą. Svarbiausias tikslas – panaudoti projekto rezultatus 
siekiant padėti suderinti galutinės stadijos inkstų ligų gydymą ir suteikti daugiau galimybių, kad bus 
atlikta transplantacija, visose valstybėse narėse, tuo pat metu sumažinant sveikatos priežiūros sąnaudas ir 
pagerinant priežiūros kokybę.
Tikimasi, kad kai kurios valstybės narės, dalyvaujančios šiame projekte, galės pasinaudoti juo kaip 
priemone siekiant sėkmingai įgyvendinti 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl 
transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų nustatymo ir ES organų donorystės 
ir transplantacijos planą.
Projekto pradžios data: 2014 m. birželio mėn.
Projekto pabaiga: 2016 m. birželio mėn.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikatas „Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 veiksmų 
planas: glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas“.
2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų 
kokybės ir saugos standartų nustatymo.
2012 m. gruodžio 7 d. Tarybos išvados dėl organų donorystės ir transplantacijos.
2012 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva, kuria nustatomos informavimo procedūros, 
susijusios su transplantacijai skirtų žmonių organų mainais tarp valstybių narių.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6314 === ENVI/6314 ===

Pateikė Eleni Theocharous, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 17 03 77 12

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Rezervas

Iš viso 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Europos kontrolinio tinklo, skirto naujiems alergijos pavojams iš anksto 
nustatyti, įgyvendinamumas ir ilgalaikis tvarumas
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Šio bandomojo projekto tikslas turėtų būti Europos kontrolinio tinklo, skirto naujiems alergijos pavojams 
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iš anksto nustatyti, įgyvendinamumo ir ilgalaikio tvarumo įrodymas. Tinklo ilgalaikiai tikslai būtų šie:
1. Sukurti centrinę duomenų bazę, rinkti duomenis (valstybių ir visos ES lygmenimis), analizuoti ir 
reguliariai juos skelbti.
2. Nustatyti naujas alerginių ligų tendencijas iki joms tampant didelėmis visuomenės sveikatos 
problemomis, kurios gali tapti papildoma našta Europos sveikatos priežiūros sistemai.
3. Informuoti politikos formuotojus ir laiku juos perspėti apie naujus alergenus, kai reikia imtis veiksmų.
4. Sukurti tvarią sistemą dėl geresnio informuotumo, pradedant nuo mokyklų, siekiant sumažinti 
visuomenei tenkančią alergijų naštą.
Veiksmai:
1. Esamų nacionalinių alergijos stebėsenos sistemų, kurios galėtų būti susietos su kontroliniu tinklu, 
įvertinimas.
2. Esamos infrastruktūros, apimančios daugiau nei 100 alergijos centrų visoje Europos Sąjungoje, 
įtraukimas. Šis tinklas įdiegtas jau 7 metai ir vis plečiasi, ir tai patvirtina projekto tvarumą.
3. Standartizuotų įkvepiamų ir maisto alergenų grupių naudojimas (atsižvelgiant į regioninę įvairovę) 
visiems pacientams 100 centrų ir šios veiklos išplėtimas visoje ES. Taip bus sudaryta galimybė vykdyti 
nuolatinę alergijos tendencijų stebėseną, tiriant pacientus standartizuotu būdu.
4. Pacientų imties, vadinamos referentais, suformavimas bandomajame projekte siekiant nuolat stebėti 
alergiją pasirinktuose centruose naudojantis internetu ir išmaniųjų telefonų technologija (nuotoliniu 
būdu veikiantis alergenų kontrolinis tinklas).
5. Pranešimas centrinei duomenų bazei apie nežinomas alergijas įkvepiamųjų alergenų, maisto, vaistų ar 
kontaktinių alergenų sukeltų alergijų srityse, siekiant aptikti naujus alergenus, atsirandančius ES, 
ankstyvuoju etapu.
6. Rezultatų sklaida, platinant informaciją politikos formuotojams, sveikatos priežiūros specialistams ir 
plačiajai visuomenei.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Daugiau negu 30 proc. Europos gyventojų serga alergine liga ir vis daugėja šios ligos atvejų. Dėl klimato 
kaitos, oro taršos ir mitybos įpročių pokyčių greitai vystosi nauji alergenai. Šiuo metu Europoje nėra 
stebėjimo tinklo, kuris galėtų stebėti šias naujas alergijos tendencijas ir pranešti apie jas politikos 
formuotojams, o socialinės ir ekonominės išlaidos, susijusios su negydomomis arba neteisingai gydomomis 
alerginėmis ligomis, taip pat praleistų mokyklos arba darbo dienų skaičius ženkliai auga.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6305 === ENVI/6305 ===

Pateikė Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston Franco, 
Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetas

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 34 01 05

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Rezervas
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2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

Iš viso 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Veiksmingas ES klimato politikai skirtų lėšų naudojimas: keliai kaip dėl miškų 
naikinimo ir nykimo susidarančio išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo besivystančiose šalyse projekto 
(REDD+) išankstinių veiklos rezultatų rodikliai
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
ES įsipareigojo skirti daug išteklių, siekdama suteikti teigiamų paskatų besivystančioms šalims pagal 
REDD+ projektą mažinti taršą, atsirandančią dėl pasaulinio miškų naikinimo ir jų nykimo. Sąjunga, 
atsižvelgiant ir į atskirų valstybių narių indėlį, iš tiesų yra didžiausia finansuojanti šios programos 
partnerė.
Pagal išankstinį vertinimą matyti, kad bendrų metodologijų ir pakankamų išteklių (žmogiškųjų, techninių 
ir finansinių) nebuvimas yra pats didžiausias programos REDD+ trūkumas siekiant numatyti, išmatuoti, 
informuoti, patikrinti ir palyginti taršą dėl miškų nykimo per ilgesnį laiką ir skirtingose šalyse.
Pagal šį projektą siūloma panaudoti esamus kelius ir prieinamumo plėtrą tiesiant naujus kelius kaip 
išankstinį veiklos rezultatų rodiklį, skirtą projektams, kuriais siekiama sumažinti dėl miškų naikinimo ir 
nykimo susidarantį išmetamųjų teršalų kiekį (programa REDD+) tvirčiau laikytis miškų teisės aktų 
vykdymo, miškų valdymo ir prekyba mediena (FLEGT) veiksmų plano. Taip pat šiuo bandomuoju 
projektu siekiama įtraukti informaciją apie prieinamumą (pvz., kelių tinklus) į suderintą numatymo, 
išmatavimo, informavimo, patikrinimo ir palyginimo metodologiją, kaip būdą padidinti pagal REDD+ 
teikiamų ataskaitų veiksmingumą ir patikimumą, taigi rengimąsi klimato kaitos režimui po 2020 m., dėl 
kurio bus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių 21-je konferencijoje (UNFCC 
COP-21), kuri vyks 2015 m. gruodžio mėn. Paryžiuje.
Tropikų rajonuose palydovų ir antžeminiu būdu gauti duomenys rodo, kad po naujo kelio per mišką 
nutiesimo paprastai toliau tiesiami antriniai keliai (grįsti arba negrįsti), kurie vėliau lems didesnį miško 
nykimą ir naikinimą (pavertimą žemės ūkiui ar gyvulininkystei naudojama žeme). Mokslinėse ataskaitose 
sutinkama, kad dauguma miško naikinimo, jo suskaidymo ir nykimo vyksta vadinamojoje rizikos zonoje 
šalia infrastruktūros ir prieigos tinklų.
Taigi naujų kelių tiesimas yra ne tik pagrindinis miškų naikinimo ir jų nykimo variklis, jis taip pat gali 
būti ekonomine prasme veiksmingas dėl miškų nykimo atsirandančios taršos ir biologinės įvairovės 
praradimo rodiklis. „Teritorijų be kelių žemėlapiai“ galėtų būti sudaryti pagal erdvinę informaciją apie 
infrastruktūrą, įskaitant kelius ir vėliau sulyginti su naujausiais miškų žemėlapiais, kad būtų galima iš 
anksto įvertinti ES sektorių politikos poveikį ir veiklos pagal REDD+, kurią ta politika remia, 
veiksmingumą. Projektas galėtų padėti siekti ES tikslų, iškeltų pagal JT Biologinės įvairovės konvenciją: 
iki 2020 m. gamtinių buveinių, įskaitant miškus, praradimo lygį sumažinti per pusę ir, kur įmanoma, 
pasiekti, kad jis būtų beveik nulis, taip pat labai sumažinti miškų nykimą ir suskaidymą.
Prieigos plėtros poveikio vertinimas gali padėti įvertinti veiklos rodiklius pagal penkių rūšių veiklą, 
vykdomą pagal REDD+ programą (miškų naikinimo ir nykimo stabdymą, jų išsaugojimą, valdymą ir 
miškų anglies dvideginio kaupimą). Be to, kelių planavimas yra lengvai suprantama strateginė priemonė, 
kurią gali naudoti programos REDD+ donorai ir paramos gavėjai, ir ši priemonė susijusi su
tarptautinėmis miškų naikinimo paskatomis (įskaitant ES importą).
Bandomasis projektas ir atitinkami asignavimai turėtų prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo ir su jais 
susijusių išlaidų padengimo:
– naujausių teritorijų be kelių miškų rajonuose pasaulio žemėlapio sudarymo, ypatingą dėmesį skiriant 
tropikų miškams (remiantis geriausiais prieinamais erdviniais duomenimis ir palydovinėmis 
nuotraukomis). Šie žemėlapiai turėtų būti paskelbti viešai tam skirtoje interneto svetainėje;
– miškų naikinimo ir nykimo prognozių modelio parengimo remiantis vykdoma ir numatyta kelių plėtra 
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prioritetiniuose rajonuose,
– politikos brošiūros apie ES sektorių politikos poveikį (pvz., infrastruktūros, žemės ūkio ir kasybos) 
tropikų miškų naikinimui ir nykimui parengimo,
– pirmiau minėtų parengtų leidinių pristatymo praktiniuose seminaruose ir simpoziumuose (ypač per 
papildomus renginius per Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių ir Biologinės 
įvairovės konvencijos šalių konferencijoje (UNFCCC ir CBD COP) ir atitinkamos medžiagos sklaidos.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
ES remia kelis visuotinius tikslus, susijusius su miškais iki 2020 m. arba 2030 m. vėliausiai, o būtent tikslus:
– sulėtinti, sustabdyti ir paversti atvirkštiniu procesu miškų ploto praradimą,
– per pusę sumažinti visų natūralių buveinių, įskaitant miškus, praradimą, ir, jei perspektyvu, – priartinti prie 
nulio sumažintą miškų naikinimą ir nykimą,
– stiprinti ekosistemų atsparumą ir biologinės įvairovės indėlį į anglies dioksido kaupimą atkuriant 
mažiausiai 15 % suardytų ekosistemų ir taip prisidėti prie klimato kaitos padarinių švelninimo ir 
prisitaikymo prie jų,
– pašalinti, palaipsniui panaikinti arba pertvarkyti paskatas, įskaitant subsidijas, kurios žalingos biologinei 
įvairovei.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6315 === ENVI/6315 ===

Pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Papildyti: 34 02 77 02

2013 m. biudžetas 2014 m. biudžeto projektas 2014. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000

Rezervas

Iš viso 800 000 800 000 800 000 800 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas — Miestų ekologiškumo didinimas. Gyventojų informuotumo didinimas ir jų 
skatinimas pritaikyti savo namus ir jų aplinką prie klimato kaitos tendencijų
Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:
Sukuriama ši bandomojo projekto eilutė: Bandomasis projektas siekiant skatinti gyventojus pritaikyti savo 
namus ir jų aplinką prie klimato kaitos taikant naujus arba tradicinius sprendimus.
Anot vertinimo pagal Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programą iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų 
planetos išgales“, vienas iš prioritetų yra didinti informuotumą apie „gamtinės aplinkos miestų teritorijose 
ir biologinės įvairovės apsaugos imantis tokių veiksmų, kaip gamtos grąžinimas į miestų aplinką, svarbą“. 
Šiomis aplinkybėmis pastatų ir jų aplinkos ekologiškumo didinimo vaidmuo, gamtos, pavyzdžiui, medžių 
ir kitų objektų, vaidmuo gali būti svarbus veiksnys siekiant geresnio miesto pastatų pritaikymo prie 
klimato kaitos.
Šis bandomasis miestų ekologiškumo didinimo projektas turėtų padidinti gyventojų informuotumą apie jų 
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namų ir prie namų esančių zonų pritaikymą šalčiams ir karščiams naudojantis tradicinėmis 
technologijomis ir praktika bei naujomis technologijomis siekiant prisidėti prie perėjimo prie mažai 
anglies dvideginio išskiriančių technologijų ekonomikos ir tvarios mietų aplinkos vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu. Tokia individuali veikla gali paskatinti viso miesto ekologiškumo didinimą ir didesnį 
pastatų ir viešųjų vietų atsparumą temperatūros pokyčiams, taip pat skatinti oro srautus.
Projekto etapai:
– informacijos apie tradicinius sprendimus ir geriausią praktiką, taikomą būtent pietų valstybėse namų ir 
viešosios erdvės vėsinimui, valstybėse narėse rinkimas;
– vietos veikėjų, bendruomenių, institucijų ir įvairių suinteresuotųjų subjektų įtraukimas;
– geriausios praktikos ir teigiamų rezultatų analizė;
– pavyzdinių vietos ir regioninių projektų parengimas siekiant paskatinti gyventojus pertvarkyti savo 
namus;
– viešai ir skaitmenine forma turėtų būti paskelbti rezultatai ir rekomendacijos.
Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:
Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 
16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.
Pagrindimas:
Atlikta daug mokslinių tyrimų šiaurės valstybėse, kur tirtos šildymo ir kitos problemos, susijusios su jų 
klimatinėmis sąlygomis, tačiau nėra supratimo ir esama labai mažai išsklaidytų žinių apie vientisus 
sprendimus pietinėse šalyse, susijusius su pastatų rajonais, sodo namelių vaidmeniu ir tradicinių statybos 
konstrukcijų, randamų visoje Viduržemio jūros regiono miestų architektūroje, taikymu, taip pat su visa 
praktika, taikoma siekiant ištverti temperatūrų svyravimus ir sumažinti energijos poreikius.


