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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kaip minėta Komisijos komunikate, priimtame kartu su programa „Horizontas 2020“, šia 
programa siekiama įgyvendinti pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“ tikslus, 
daugiausia dėmesio skiriant dabartiniams visuomenės uždaviniams ir stiprinant principais „iš 
apačios į viršų“ ir „iš viršaus į apačią“ grindžiamų mokslinių tyrimų ir komercializacijos 
sąryšius. Taip siekiama dar labiau supaprastinti ir sustiprinti MVĮ dalyvavimą. Daugelis 
visuomenės uždavinių yra susiję su Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto veikla, t. y. klimatu, išteklių efektyvumu, švaria energija ir transportu, 
sveikata ir maisto sauga. Nuomonės referentas labai palankiai vertina Komisijos pasiūlymus, 
bet pageidauja labiau pabrėžti kai kuriuos aptartus aspektus.

Nuomonės referento manymu, siekiant dar labiau sustiprinti Aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto prioritetus, šioje nuomonėje geriausia laikytis holistinio 
požiūrio. Šis pirmasis pranešimas taip pat turėtų būti laikomas pradžia diskusijų apie šią 
sudėtingą programą, kuri yra labai svarbi tvaresniam ir ekologiškesniam ekonomikos augimui 
Europos Sąjungoje užtikrinti, kartu propaguojant visuomenės sveikatą. 
Nuomonėje daugiausia dėmesio skiriama visuomenės uždaviniams ir siūloma labiau pabrėžti 
kai kuriuos su sveikata, maisto sauga, klimatu ir aplinka susijusius aspektus.

Sveikata 
Atsižvelgiant į didelę kamieninių ląstelių tyrimų naudą kuriant naujoviškus gydymo metodus, 
pavyzdžiui regeneracinės medicinos srityje, jie toliau turėtų būti remiami, siekiant nustatyti 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių naudojimo alternatyvas ir atsižvelgiant į etinius 
aspektus. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ir moksliniams tyrimams bei inovacijoms 
ligų gydymo srityje. Turėtų būti didinama valstybės parama infekcijų ir retų ligų moksliniams 
tyrimams ir technologinei plėtrai ir turėtų būti skatinamas dalijimasis žiniomis. Sveikatos 
srities inovacijų ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros finansavimo variklis turėtų būti 
pacientų poreikiai. Be to, reikėtų deramai finansuoti aplinkos būklės mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir inovacijas. 

Maisto sauga
Siūloma išplėsti su maisto sauga susijusius visuomenės uždavinius, atskleidžiant visus maisto 
saugos aspektus.

Klimatas ir aplinka 
Reikėtų reguliariai ir veiksmingai kontroliuoti mokslinių tyrimų ir inovacijų ekonominių, 
socialinių ir ekologinių aspektų pusiausvyrą. Turėtų būti padidinta parama atsinaujinančiųjų 
išteklių energijai. Padidinus atsinaujinančių išteklių energijos efektyvumą, ji taptų 
ekonomiškai patrauklesnė ir kartu būtų kovojama su klimato kaita, mažinama priklausomybė 
nuo iškastinio kuro ir skatinama mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika.

„Horizontas 2020“ yra labai svarbi programa, galinti padėti ES toliau mažinti išmetamą 
aplinkai ir sveikatai kenksmingų dujų ir dalelių kiekį, neužkraunant naštos pramonės 
įmonėms arba valstybėms narėms. 

Horizontalieji aspektai 
Reikia dar labiau susieti pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų Sąjunga“ ir „Tausiai išteklius 
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naudojanti Europa“ uždavinius su programa „Horizontas 2020“ ir todėl tai įtraukta į šią 
nuomonę. Siekiant maksimalios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektų 
naudos visoje ES, reikėtų griežtai kontroliuoti programos „Horizontas 2020“ ir kitų ES ir 
nacionalinių fondų papildomumą. Be to, siūloma dar labiau sustiprinti MVĮ dalyvavimą, nes 
jos gali tapti ekologiško ir tvaraus ekonomikos augimo varomoji jėga. Nuomonėje taip pat 
paminėtas vienas svarbus veiklos rodiklių, pagal kuriuos tikrinama, kaip įgyvendinami 
programos „Horizontas 2020“ tikslai, aspektas. 
Kiti pakeitimai, susiję su mokslinių tyrimų biudžetų suskaidymu, inovacijų grandinės tikslais 
ir supaprastinimu, paliekami iki Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
būsimų diskusijų dėl programos „Horizontas 2020“.
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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Europos Komisija neragina naudoti 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių. 
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti finansuojamas 
nė vienas su žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių naudojimu susijęs 
projektas, kuriam valstybės narės nesuteikė 
reikalingų patvirtinimų. Neturėtų būti 
finansuojama jokia visose valstybėse 
narėse uždrausta veikla. Jokia veikla 
neturėtų būti finansuojama valstybėje 
narėje, kur tokia veikla yra uždrausta;

(25) kai kuriais atvejais, ypač 
regeneracinės medicinos srityje, išryškėjo 
kamieninių ląstelių terapijos pridėtinė 
vertė. Taigi Sąjunga turėtų tęsti paramą 
tokiems moksliniams tyrimams. Tačiau
Europos Komisija pripažįsta etinius 
klausimus, kuriuos kelia žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių tyrimai, ir 
neragina jų naudoti. Žmogaus kamieninių 
ląstelių – suaugusio žmogaus ar embriono 
– naudojimas (jei naudojama) priklauso 
nuo mokslininkų sprendimo atsižvelgiant į 
tikslus, kuriuos jie nori pasiekti, ir jam 
taikomi griežti etikos principai. Neturi būti 
finansuojamas nė vienas su žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių naudojimu 
susijęs projektas, kuriam valstybės narės 
nesuteikė reikalingų patvirtinimų. Vis dėlto 
vertėtų ištirti esamas žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų 
alternatyvas, visų pirma virkštelės kraujo 
kamieninių ląstelių ir sužadintų 
pliuripotentinių ląstelių tyrimus;

Or. en

Pagrindimas

Kamieninėmis ląstelėmis grindžiama terapija suteikia daug galimybių regeneracinei 
medicinai ir gydant tam tikras sunkias ligas, pavyzdžiui, diabetą ar net vėžį. Sužadintos 
pliuripotentinės kamieninės ląstelės ir iš virkštelės kraujo gautos kamieninės ląstelės gali 
tapti daug žadančia alternatyva etiniu požiūriu prieštaringiems žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių tyrimams. Taigi nereikėtų atmesti šių dviejų alternatyvų.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) pagal programą „Horizontas 2020“ 
bus remiama tiriamoji veikla, kuria 
siekiama prisidėti prie mokslo pažangos 
kartu visiškai laikantis įvairių bioetinių 
taisyklių nacionaliniu lygmeniu. Neturėtų 
būti finansuojama jokia visose valstybėse 
narėse uždrausta veikla. Jokia veikla 
neturėtų būti finansuojama valstybėje 
narėje, kur tokia veikla yra uždrausta;

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos taikomos ne tik kamieninių ląstelių tyrimams, bet ir visai kitai tiriamajai 
veiklai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir 
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais bei regioninės plėtros politika – tai 
gali ypač padėti stiprinti nacionalinių ir 
regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas;

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, sveikatos,
švietimo, kosmoso, aplinkos, 
konkurencingumo ir MVĮ, vidaus 
saugumo, kultūros ir žiniasklaidos) ir su 
sanglaudos politikos fondais bei regioninės 
plėtros politika – tai gali ypač padėti 
stiprinti nacionalinių ir regioninių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus 
atsižvelgiant į pažangiosios specializacijos 
strategijas. Be to, turėtų būti užtikrintas 
programos „Horizontas 2020“ ir 
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nacionaliniu lygmeniu finansuojamų 
programų papildomumas. Į šį 
papildomumą turėtų atsižvelgti Europos 
Audito Rūmai, vertindami programos 
„Horizontas 2020“ įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą. 

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“ ir jos pavyzdines 
iniciatyvas „Inovacijų Sąjunga“ ir 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“; 
taigi ji padeda telkti privačiojo sektoriaus 
investicijas, remti MVĮ plėtrą, kurti naujas 
darbo vietas, sukurti daugiau inovacijų 
remiantis moksliniai tyrimais ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą pirmaujant išteklių ir 
energijos vartojimo efektyvumo ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir 

1. Programa „Horizontas 2020“ prisideda 
prie visos Sąjungos ekonomikos augimo
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inovacijomis grindžiamą ekonomiką, 
pritraukdama pakankamai papildomų lėšų 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms. Taip ji padeda įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“ ir kitų sričių 
Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, kad 
būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). 
Atitinkami veiklos kokybės rodikliai 
nustatyti I priedo įžangoje.

padėdama kurti tausiai išteklius 
naudojančią, mažai anglies dioksido 
išmetančią ir žiniomis ir inovacijomis 
grindžiamą ekonomiką, pritraukdama 
pakankamai papildomų lėšų moksliniams 
tyrimams, plėtrai ir inovacijoms. Taip ji 
padeda įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“ ir jos pavyzdines iniciatyvas 
„Inovacijų Sąjunga“ ir „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“ bei kitų sričių 
Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, kad 
būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). 
Atitinkami veiklos kokybės rodikliai 
nustatyti I priedo įžangoje.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų) 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

4. Bus remiami moksliniai tyrimai, kuriais 
siekiama plėtoti ir tobulinti žmogaus 
kamieninėmis ląstelėmis pagrįstus 
gydymo metodus. Žmonių (suaugusių ir 
embrionų) kamieninių ląstelių mokslinių 
tyrimų finansavimas gali būti suteiktas
atsižvelgiant į mokslinio pasiūlymo turinį 
ir į dalyvaujančių valstybių narių teisinę 
sistemą. Visų pirma bus remiami iš 
virkštelės kraujo gautų kamieninių 
ląstelių ir sužadintų pliuripotentinių 
ląstelių moksliniai tyrimai, kaip 
alternatyva embriono kamieninių ląstelių 
tyrimams.

Or. en

Pagrindimas

Kamieninėmis ląstelėmis grindžiama terapija suteikia daug galimybių regeneracinei 
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medicinai ir gydant tam tikras sunkias ligas, pavyzdžiui, diabetą ar net vėžį. Sužadintos 
pliuripotentinės kamieninės ląstelės ir iš virkštelės kraujo gautos kamieninės ląstelės gali 
tapti daug žadančia alternatyva etiniu požiūriu prieštaringiems žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių tyrimams. Taigi nereikėtų atmesti šių dviejų alternatyvų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Mokslinių tyrimų veikla, kuri 
draudžiama visose valstybėse narėse, 
nefinansuojama. Jokia veikla 
nefinansuojama valstybėje narėje, kur 
tokia veikla yra uždrausta. 

Or. en

Pagrindimas

Kamieninėmis ląstelėmis grindžiama terapija suteikia daug galimybių regeneracinei 
medicinai ir gydant tam tikras sunkias ligas, pavyzdžiui, diabetą ar net vėžį. Sužadintos 
pliuripotentinės kamieninės ląstelės ir iš virkštelės kraujo gautos kamieninės ląstelės gali 
tapti daug žadančia alternatyva etiniu požiūriu prieštaringiems žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių tyrimams. Taigi nereikėtų atmesti šių dviejų alternatyvų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitų Sąjungos programų papildymas Kitų Sąjungos ir nacionalinių programų 
papildymas

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas, įskaitant 
struktūrinius fondus.

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos ir nacionalines finansavimo 
programas, įskaitant bendrai valdomus 
fondus, t. y. Sanglaudos ir struktūrinius
fondus. Tuo tikslu Komisija parengia 
atitinkamas priemones papildomumui 
įvertinti. Europos Audito Rūmai, 
vertindami programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimą savo metinėje biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje, 
teikiamoje Europos Parlamentui, taip pat
atsižvelgia į papildomumo principą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti Sąjungos išlaidų moksliniams tyrimams ir inovacijoms efektyvumą, reikėtų 
vengti kelis kartus atlikti tuos pačius tyrimus, užtikrinant geresnį šių programų ir programos 
„Horizontas 2020“ koordinavimą, nepaisant to, kad šios programos sąsajos su kitomis 
Sąjungos programomis yra palankiai vertinamos ir pageidaujamos. Todėl Komisija vykstant 
įgyvendinimo procesui turėtų užtikrinti tokį koordinavimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tikimasi, kad taikant 1 ir 2 dalyse 
išdėstytą integruotą koncepciją apie 15 % 
bendro konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto teks MVĮ.

3. Tikimasi, kad taikant 1 ir 2 dalyse 
išdėstytą integruotą koncepciją apie 20 % 
bendro konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto teks MVĮ.

Or. en
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Pagrindimas

Labiausiai paramos reikia MVĮ, kad jos galėtų finansuoti inovacijų veiklą. Taigi joms turėtų 
būti skiriama didesnė biudžeto dalis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remti Sąjungos išorės ir plėtros 
politikos tikslus, papildant išorės ir plėtros 
programas. 

(c) remti Sąjungos išorės ir plėtros 
politikos tikslus, papildant išorės ir plėtros 
programas ir padedant vykdyti 
tarptautinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją apie kompleksines 
temas, kaip antai tvarumą ir klimato kaitą, 
įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą.

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją apie kompleksines 
temas, kaip antai tvarumą, efektyvaus 
išteklių naudojimo ir klimato kaitą, 
įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą.

Or. en



PE487.915v01-00 12/25 PA\900056LT.doc

LT

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant ateityje sukurti tokią aplinką 
Sąjungoje, kurioje iš tikrųjų didėtų gerovė 
ir gyvenimo kokybė, reikės reguliariai ir 
veiksmingai stebėti, kad įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“ būtų 
palaikoma pusiausvyra tarp ekonominių, 
socialinių ir ekologinių aspektų. Šiuo 
tikslu Komisija iš anksto nustato aiškų ir 
skaidrų tokios stebėsenos mechanizmą.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pateikia ataskaitą ir paskelbia 
šios stebėsenos rezultatus.

2. Komisija kasmet pateikia ataskaitą ir 
paskelbia šios stebėsenos rezultatus, taip 
pat Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.3.3 d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
efektyvumo didinimui skirtos medžiagos
Naujų produktų ir taikmenų, didinančių 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 
pavyzdžiui, fotovoltinės, saulės, šiluminės 
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energijos ir vėjo jėgainių, efektyvumą, 
kūrimas. 

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2.3 punkto a papunkčio trečios pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Prioritetai. Pirmenybė teikiama 
politikos sritims ir pagrindiniams 
sektoriams, susijusiems su visuomenės 
uždavinių sprendimu, konkurencijos 
skatinimu, tvaraus, mažo anglies dioksido 
kiekio technologijomis grindžiamo ir 
integracinio augimo rėmimu, aplinkos bei 
kitų viešųjų gėrybių teikimu. Šis 
komponentas padeda Sąjungai atsižvelgti į 
sektoriaus politikos tikslų aspektus, 
susijusius su moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis.

(2) Prioritetai. Pirmenybė teikiama 
politikos sritims ir pagrindiniams 
sektoriams, susijusiems su visuomenės 
uždavinių sprendimu, konkurencijos 
skatinimu, tvaraus, mažo anglies dioksido 
kiekio technologijomis grindžiamo ir 
integracinio augimo rėmimu, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
skatinimu ir aplinkos bei kitų viešųjų 
gėrybių teikimu. Šis komponentas padeda 
Sąjungai atsižvelgti į sektoriaus politikos 
tikslų aspektus, susijusius su moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 

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

padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią. 
Šiuo metu valstybės narės per mažai 
išleidžia profilaktikai ir daugiau dėmesio 
skiria gydymo išlaidoms. Remiantis šiuo 
požiūriu sunku sumažinti ligų naštą, taigi 
ir ligų gydymo išlaidas, ir taip visa 
visuomenė patiria ekonominių nuostolių. 
Kad būtų užtikrintas sveikatos ir 
socialinės rūpybos sistemų tvarumas, 
reikia laikytis požiūrio, kuriuo būtų 
atsižvelgiama į ilgalaikę didesnės paramos 
skyrimo moksliniams tyrimams, kuriais 
siekiama sukurti veiksmingas 
profilaktines priemones, naudą.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visuotinį susirūpinimą kelia infekcinės 
ligos (pvz., ŽIV, tuberkuliozė, maliarija ir 
užleistos ligos), kurios pasaulio mastu 
atitinka 41 proc. 1,5 mlrd. dėl neįgalumo 
pakoreguotų gyvenimo metų (Europoje – 8 
proc.). Senų infekcinių ligų, įskaitant
tuberkuliozę, suaktyvėjimas Europos 
regione ir didesnis ligų, kurioms galima 
užkirsti kelią vakcinomis, paplitimas 
išsivysčiusiose šalyse rodo poreikį laikytis 
visapusiško požiūrio ir teikti didesnę 
valstybės paramą moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai. Taip pat turi būti 
rengiamasi kylančioms epidemijoms ir 
didėjančiam atsparumui antimikrobinėms 
medžiagoms.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto 5 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kova su retomis ligomis tebėra 
svarbus ES ir valstybių narių uždavinys. 
Esama 6000–8000 retų ligų, kuriomis 
visoje ES serga maždaug 30 mln. 
gyventojų. Vis dar trūksta mokslo žinių ir 
patirties, kuriomis remiantis būtų galima 
sukurti naujoviškus ir veiksmingesnius 
retomis ligomis sergančiųjų gydymo 
būdus. Taigi šiuo metu esama mažai 
galimybių išgydyti daugumą šių ligonių 
arba jų visai nesama. Europai remiant 
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bendradarbiavimą užtikrinamos 
galimybės dalytis žiniomis ir kuo 
veiksmingiau sutelkti išteklius, kad visoje 
ES būtų efektyviai kovojama su retomis 
ligomis.

Or. en

Pagrindimas

Pasitelkusi Tarptautinį retų ligų konsorciumą, Komisija iškėlė tikslą sukurti 200 naujų 
gydymo būdų. Tačiau dėl to, kad kiekviena liga serga nedaug pacientų, naujų retųjų vaistų 
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra yra ekonomiškai mažiau patrauklūs. Taigi valstybės 
finansavimas išspręstų dalį šios problemos ir taptų privačių investicijų katalizatoriumi.
Bendrai atliekami moksliniai tyrimai yra labai svarbūs norint užtikrinti galimybes dalytis 
negausiomis žiniomis ir kuo veiksmingiau sutelkti išteklius, kad visoje ES būtų efektyviai 
kovojama su retomis ligomis.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Pavienėms valstybėms narėms 
dažnai pritrūksta reikiamų išteklių, kad 
rastų veiksmingiausią problemos 
sprendimo būdą. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
paremtomis atitinkamais finansiniais 
įsipareigojimais, gali ir turėtų būti 
tinkamai prisidedama sprendžiant šiuos 
uždavinius, užtikrinant geresnę sveikatą ir 
aukštesnio lygio visuotinę gerovę bei 
suteikiant Europai galimybę pirmauti 
sparčiai kintančiose pasaulinėse sveikatos 
ir gerovės inovacijų rinkose. 

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų 
sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 

Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų 
sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 



PE487.915v01-00 18/25 PA\900056LT.doc

LT

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

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

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
išsamesnėmis žiniomis apie ligų 
molekulinį pagrindą, kurios įgyjamos 
atliekant biomedicinos tyrimus, giliu ligas, 
negalias ir funkcijų sutrikimą sukeliančių 
priežasčių ir jų sudedamųjų, procesų ir 
poveikių bei veiksnių, kurie lemia gerą 
sveikatą ir gerovę, išmanymu 
Biomedicininių tyrimų rezultatų 
panaudojimas plėtojant grupinę ir tikslinę 
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klinikinius tyrimus. mediciną yra galinga priemonė, padedanti 
gydyti ligas pagal konkretaus paciento 
genetines savybes ir pagal konkretų ligos 
tipą ir padidinanti gydymo efektyvumą bei 
sumažinanti bereikalingas sveikatos 
priežiūros sistemos išlaidas. Veiksmingas
duomenų rinkimas ir mainai ir jų 
susiejimas su dideliais kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
savalaikis mokslinių tyrimų rezultatų 
taikymas klinikinėje praktikoje, visų pirma 
atliekant klinikinius tyrimus. 

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visos šios veiklos reikia imtis taip, kad 
būtų užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, vengiant be 
reikalo atlikti tuos pačius tyrimus kelis 
kartus, didinamas Europos pramonės 
sektorių konkurencingumas ir kuriamos 
naujos rinkos galimybės.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozės gerinimas; 

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

gerinimas; ligų supratimas ir diagnozės 
gerinimas; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimas ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimas; 
priežiūros ir pasirengimo gerinimas; 
kokybiškesnių prevencijos vakcinų 
kūrimas; in–silico medicinos naudojimas 
siekiant pagerinti ligų kontrolę ir jų 
nustatymą; veiksmingesnis ligų gydymas, 
daugiau dėmesio skiriant grupinės ir 
(arba) tikslinės medicinos ir retųjų 
vaistinių preparatų kūrimui; atliekant 
pagrindinius mokslinius tyrimus sukauptų 
žinių taikymas klinikinėje praktikoje ir 
kintamo masto inovacijų veikloje 
tinkamesniu laiku ir veiksmingiau, 
skatinant aukštos kokybės lengvai 
pritaikomus tyrimus; pažangių 
informacinių technologijų sprendimų 
naudojimas siekiant pagerinti sveikatos 
duomenų rinkimą, dalijimąsi jais, jų 
palyginimą ir naudojimą; aktyvaus 
senėjimo, nepriklausomo gyvenimo ir 
paramą užtikrinančių priemonių 
skatinimas; paliatyviosios medicinos 
tobulinimas, geresnė reprodukcinė 
sveikata, teisės suteikimas asmenims 
patiems tvarkytis savo sveikatos būklę; 
integruotosios rūpybos skatinimas; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas 
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas, įskaitant e. sveikatos 
sprendimų kūrimą ir platesnį taikymą, bei 
skirtumų mažinimas remiantis faktinių 
duomenų baze pagrįstu sprendimų 
priėmimu, taip pat gerosios patirties, 
naujoviškų technologijų ir metodų sklaida.

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto 5 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Siekiant susitvarkyti su būsimais 
Europos sveikatos priežiūros sistemos 
uždaviniais ir užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinti minėtieji tikslai, turėtų būti 
skiriamas atitinkamas Sąjungos lygmens 
finansavimas šios srities moksliniams 
tyrimams ir inovacijų veiklai. Tuo tikslu 
šiam visuomenės uždaviniui turėtų būti 
skirta ne mažiau kaip 12 % viso 
programos „Horizontas 2020“ biudžeto.

Or. en
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. MAISTO TIEKIMO UŽTIKRINIMAS, 
TVARUS ŽEMĖS ŪKIS, JŪRŲ IR
JŪRININKYSTĖS MOKSLINIAI 
TYRIMAI IR BIOEKONOMIKA

2. MAISTO SAUGA IR TIEKIMO 
UŽTIKRINIMAS, TVARUS ŽEMĖS 
ŪKIS, JŪRŲ APLINKA IR 
BIOEKONOMIKA

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Atsinaujinančiųjų išteklių energija
Vykdant veiklą daug dėmesio skiriama 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 
pavyzdžiui fotovoltinės, saulės, šiluminės 
ir vėjo energijos, technologijoms, siekiant 
padidinti jų efektyvumą ir sumažinti šių 
technologijų sąnaudas, kad jos taptų 
konkurencingesnės rinkoje. 

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Kova su klimato kaita ir prisitaikymas 
prie jo kaitos

(a) Kova su klimato kaita ir prisitaikymas 
prie jo kaitos

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

ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms nepatvarioms šiltnamio efektą 
sukeliančioms dujoms ir dalelėms bei 
naudojamas taikant technologines ir 
netechnologines ekologiškas sistemas: 
parengti įrodymus, kuriais remiantis būtų 
galima iš anksto imtis pagrįstų ir efektyvių 
veiksmų, ir sukurti būtinos kompetencijos 
tinklą. Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos ir su ekstremaliais įvykiais 
ir staigiais pokyčiais susijusios rizikos 
supratimo gerinimui; ozono sluoksnio ir 
klimato sąveikai; klimato kaitos supratimo 
gerinimui ir susijusių klimato prognozių 
rengimui; poveikio pasauliniu, regioniniu 
ir vietos lygmenimis ir pažeidžiamų vietų 
vertinimui ir naujoviškų ekonomiškai 
efektyvių prisitaikymo prie klimato kaitos 
priemonių ir rizikos prevencijos priemonių 
kūrimui; klimato kaitos mažinimo politikos 
rėmimui ir skubių veiksmų strategijų, 
kuriomis siekiama reaguoti į klimato 
pokyčius per kelis dešimtmečius, 
nustatymui.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5.3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Aplinkos pasaulinio stebėjimo ir 
informavimo išsamių bei tvarių sistemų 
kūrimas

(e) Aplinkos pasaulinio stebėjimo ir 
informavimo išsamių bei tvarių sistemų 
kūrimas

Siekiama užtikrinti šiam uždaviniui spręsti 
būtinų ilgalaikių duomenų ir informacijos 
tiekimą. Vykdant veiklą pirmenybė 
teikiama žemės stebėjimo ir stebėsenos 
pajėgumams, technologijoms ir duomenų 
infrastruktūrai, kuri tinkama nustatytu laiku 
pateikti tikslią informaciją, prognozes ir 

Siekiama užtikrinti šiam uždaviniui spręsti 
būtinų ilgalaikių duomenų ir informacijos 
tiekimą. Vykdant veiklą pirmenybė 
teikiama žemės stebėjimo ir stebėsenos 
nuotoliniu būdu arba atliekant matavimus 
vietoje pajėgumams, technologijoms ir 
duomenų infrastruktūrai, kurios tinkamos
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prielaidas. Turi būti skatinama laisva, 
atvira ir neribojama prieiga prie sąveikių 
duomenų ir informacijos.

nustatytu laiku pateikti tikslią informaciją 
ir leidžia numatyti prognozes ir prielaidas. 
Turi būti skatinama laisva, atvira ir 
neribojama prieiga prie sąveikių duomenų 
ir informacijos.

Or. en


