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Pakeitimas 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal „Europos skaitmeninę darbotvarkę“23

konkretus IRT mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslas – sudaryti sąlygas Europai 
kurti ir naudoti IRT pažangos teikiamas 
galimybes savo piliečių, verslo ir mokslo 
bendruomenės labui.

Pagal „Europos skaitmeninę darbotvarkę“23

konkretus IRT mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslas – sudaryti sąlygas Europai 
kurti ir naudoti IRT pažangos teikiamas 
galimybes savo piliečių, verslo ir mokslo 
bendruomenės labui. IRT apima visas IRT 
sritis, įskaitant fiksuotus, belaidžius, 
optinės skaidulos tinklus ir palydovinius 
tinklus, elektroninės žiniasklaidos tinklus, 
kompiuterines išmaniąsias sistemas ir 
įterptąją programinę įrangą, taip pat 
plačias fotonikos, organinės elektronikos, 
robotikos ir nanoelektronikos sritis.

Or. en

Pakeitimas 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais.

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
poveikis. Davikliai, prietaisai ir 
informaciniai patobulinti prietaisai gamins 
milžiniškus informacijos ir duomenų 



PE492.765v01-00 4/164 AM\907546LT.doc

LT

Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 
informacijos ir duomenų kiekius, 
nuotoliniai veiksmai taps įprastu dalyku ir 
bus sudarytos sąlygos pasauliniu lygiu 
išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose. 
IRT taps svarbiausia gamybos ir verslo 
procesų, ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be 
to, IRT bus neatskiriama pagrindinių 
visuomenės uždavinių sprendimo dalis, jos 
bus naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį ir, pvz., 
socialinės žiniasklaidos pagalba kuriant 
viešąjį valdymą.

kiekius, nuotoliniai veiksmai taps įprastu 
dalyku ir bus sudarytos sąlygos pasauliniu 
lygiu išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose. 
IRT taps svarbiausia gamybos ir verslo 
procesų, ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be 
to, IRT bus neatskiriama pagrindinių 
visuomenės uždavinių sprendimo dalis, jos 
bus naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį ir, pvz., 
socialinės žiniasklaidos ir visuotinių žinių 
platformų bei priemonių pagalba kuriant 
viešąjį valdymą.

Or. en

Pakeitimas 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais. 
Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais. 
Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 
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informacijos ir duomenų kiekius, 
nuotoliniai veiksmai taps įprastu dalyku ir 
bus sudarytos sąlygos pasauliniu lygiu 
išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose. 
IRT taps svarbiausia gamybos ir verslo 
procesų, ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be 
to, IRT bus neatskiriama pagrindinių 
visuomenės uždavinių sprendimo dalis, jos 
bus naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį ir, pvz., 
socialinės žiniasklaidos pagalba kuriant 
viešąjį valdymą.

informacijos ir duomenų kiekius, 
nuotoliniai veiksmai taps įprastu dalyku ir 
bus sudarytos sąlygos pasauliniu lygiu 
išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose. 
IRT taps svarbiausia gamybos ir verslo 
procesų, ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be 
to, IRT bus neatskiriama pagrindinių 
visuomenės uždavinių sprendimo dalis, jos 
bus naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį ir, pvz., 
socialinės žiniasklaidos ir dėl išmaniųjų 
telefonų vis didėjančios mobiliųjų 
technologijų svarbos pagalba kuriant 
viešąjį valdymą.

Or. en

Pakeitimas 1024
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais. 
Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais. 
Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 
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informacijos ir duomenų kiekius, 
nuotoliniai veiksmai taps įprastu dalyku ir 
bus sudarytos sąlygos pasauliniu lygiu 
išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose. 
IRT taps svarbiausia gamybos ir verslo 
procesų, ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be 
to, IRT bus neatskiriama pagrindinių 
visuomenės uždavinių sprendimo dalis, jos 
bus naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį ir, pvz., 
socialinės žiniasklaidos pagalba kuriant 
viešąjį valdymą.

informacijos ir duomenų kiekius, 
nuotoliniai veiksmai taps įprastu dalyku ir 
bus sudarytos sąlygos pasauliniu lygiu 
išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose. 
IRT taps svarbiausia gamybos ir verslo 
procesų, ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be 
to, IRT bus neatskiriama pagrindinių 
visuomenės uždavinių sprendimo dalis, jos 
bus naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį ir, pvz., 
socialinės žiniasklaidos pagalba kuriant 
viešąjį valdymą. Siekiant parengti 
konkurencingus sprendimus ypač svarbu 
remti ir integruoti mokslinius tyrimus apie 
vartotojų požiūrį į standartus, 
technologijas ir sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis programos „Horizontas 2020“ tikslas – sutvirtinti IRT mokslinius tyrimus. 
Pavyzdžiui, programoje „Pramonės pirmavimas“ IRT moksliniams tyrimams skirti 
pagrindinę vietą. Tačiau humanistiniai IRT moksliniai tyrimai, t. y. moksliniai tyrimai apie 
tai, kaip žmonės suvokia IRT technologijas, ir kokį jos jiems daro poveikį, neminimi visai. 
Labai gaila, nes humanistiniai IRT moksliniai tyrimai būtini siekiant sukurti geresnes ir 
konkurencingesnes technologijas. Juo labiau, kad Europoje yra tvirtas ir veiksmingas 
pagrindas humanistiniams IRT moksliniams tyrimams.

Pakeitimas 1025
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
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technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais. 
Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 
informacijos ir duomenų kiekius, 
nuotoliniai veiksmai taps įprastu dalyku ir 
bus sudarytos sąlygos pasauliniu lygiu 
išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose. 
IRT taps svarbiausia gamybos ir verslo 
procesų, ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be 
to, IRT bus neatskiriama pagrindinių 
visuomenės uždavinių sprendimo dalis, jos 
bus naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį ir, pvz., 
socialinės žiniasklaidos pagalba kuriant 
viešąjį valdymą.

technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais. 
Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 
informacijos ir duomenų kiekius, 
nuotoliniai veiksmai taps įprastu dalyku ir 
bus sudarytos sąlygos pasauliniu lygiu 
išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose, 
taigi bus lengvesnė prieiga prie šių žinių 
ir procesų. IRT taps svarbiausia gamybos 
ir verslo procesų, ryšių ir sandorių 
infrastruktūra. Be to, IRT bus neatskiriama 
pagrindinių visuomenės uždavinių 
sprendimo dalis, jos bus naudojamos 
kituose visuomenės procesuose, pvz., 
formuojant bendruomenes, vartotojų elgesį 
ir, pvz., socialinės žiniasklaidos pagalba 
kuriant viešąjį valdymą.

Or. fr

Pakeitimas 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos inovacijos ir 

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
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konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais. 
Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 
informacijos ir duomenų kiekius, 
nuotoliniai veiksmai taps įprastu dalyku ir 
bus sudarytos sąlygos pasauliniu lygiu 
išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose. 
IRT taps svarbiausia gamybos ir verslo 
procesų, ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be 
to, IRT bus neatskiriama pagrindinių 
visuomenės uždavinių sprendimo dalis, jos 
bus naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį ir, pvz., 
socialinės žiniasklaidos pagalba kuriant 
viešąjį valdymą.

konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais. 
Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 
realiu laiku pateikiamos informacijos ir 
duomenų kiekius, nuotoliniai veiksmai taps 
įprastu dalyku ir bus sudarytos sąlygos 
pasauliniu lygiu išnaudoti verslo procesus 
bei tvarios gamybos vietas ir bus sukurta 
įvairių paslaugų ir taikymo sričių. 
Naudojant IRT bus teikiama daug svarbių 
komercinių bei viešųjų paslaugų ir bus 
kuriami visi svarbiausi žinių įgijimo 
procesai mokslo, mokymo, sveikatos, 
verslo ir viešajame sektoriuose. IRT taps 
svarbiausia gamybos ir verslo procesų, 
ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be to, IRT 
bus neatskiriama pagrindinių visuomenės 
uždavinių sprendimo dalis, jos bus 
naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį, 
dalyvavimą politikoje ir, pvz., socialinės 
žiniasklaidos pagalba kuriant viešąjį 
valdymą.

Or. en

Pakeitimas 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 papapunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pakartotiniai IRT veiklos, vykdomos pagal 
Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programą, vertinimai rodo, kad 

Pakartotiniai IRT veiklos, vykdomos pagal 
Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programą, vertinimai rodo, kad 
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tikslinės Sąjungos lygmens investicijos į 
IRT mokslinius tyrimus ir inovacijas 
padėjo užtikrinti pramonės pirmavimą 
įvairiose srityse (pavyzdžiui, judriojo ryšio, 
saugai užtikrinti skirtų IRT sistemų) ir 
spręsti su energijos vartojimo efektyvumu 
ar demografiniais pokyčiais susijusius 
uždavinius. Sąjungos investicijomis į IRT 
mokslinių tyrimų infrastruktūrą Europos 
mokslo darbuotojams buvo suteikta 
geriausia pasaulyje tinklų kūrimo ir 
kompiuterinė įranga.

tikslinės Sąjungos lygmens investicijos į 
IRT mokslinius tyrimus ir inovacijas 
padėjo užtikrinti pramonės pirmavimą 
įvairiose srityse (pavyzdžiui, judriojo ryšio, 
saugai užtikrinti skirtų IRT sistemų) ir 
spręsti su energijos vartojimo efektyvumu 
ar demografiniais pokyčiais susijusius 
uždavinius, taip pat geriau teikti sveikatos 
priežiūros sistemų paslaugas. Sąjungos 
investicijomis į IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą Europos mokslininkams 
tyrėjams buvo suteikta geriausia pasaulyje 
tinklų kūrimo ir kompiuterinė įranga.

Or. en

Pakeitimas 1028
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Nauja komponentų ir sistemų karta: 
pažangiųjų ir išmaniųjų įterptųjų 
komponentų ir sistemų inžinerija;

(a) Nauja komponentų ir sistemų karta: 
pažangiųjų, saugių ir išmaniųjų įterptųjų 
komponentų ir sistemų inžinerija;

Or. en

Pakeitimas 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Naujos kartos skaičiavimo sistemos: 
pažangiosios skaičiavimo sistemos ir 
technologijos.

(b) Naujos kartos skaičiavimo sistemos: 
pažangiosios kompiuterinės sistemos ir 
technologijos, įskaitant visa apimančias ir 
tinklines skaičiavimo sistemas;

Or. en
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Pakeitimas 1030
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Naujos kartos skaičiavimo sistemos: 
pažangiosios skaičiavimo sistemos ir 
technologijos.

(b) Naujos kartos skaičiavimo sistemos: 
pažangiosios ir saugios skaičiavimo 
sistemos ir technologijos.

Or. en

Pakeitimas 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ateities internetas: infrastruktūra, 
technologijos ir paslaugos.

(c) Ateities internetas: programinė įranga, 
techninė ranga, infrastruktūra, 
technologijos ir paslaugos, įskaitant 
daugiau paramos moksliniams tyrimams 
ir atvirų sistemų bei paskirstymo sistemų 
vystymui.

Or. en

Pakeitimas 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ateities internetas: infrastruktūra, 
technologijos ir paslaugos.

(c) Ateities internetas: infrastruktūra, 
technologijos ir paslaugos saugioje 
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aplinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Ateities internetas: infrastruktūra, 
technologijos ir paslaugos.

(c) Ateities internetas: infrastruktūra, 
technologijos ir paslaugos, įskaitant 
nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugas ir daiktų internetą.

Or. en

Pakeitimas 1034
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugos: keičiamo dydžio, saugios 
paslaugos siekiant daugiau 
veiksmingumo, lankstumo ir mažesnių 
kainų;

Or. en

Pakeitimas 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Turinio technologijos ir informacijos 
valdymas: skaitmeniniam turiniui ir
kūrybiškumui skirtos IRT.

(d) Turinio technologijos ir informacijos 
valdymas: skaitmeniniam turiniui, kultūrai
ir kūrybinei pramonei, įskaitant kultūros 
paveldo apsaugą ir propagavimą, meninę 
išraišką ir turizmą, skirtos IRT.

Or. en

Pakeitimas 1036
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Turinio technologijos ir informacijos 
valdymas: skaitmeniniam turiniui ir 
kūrybiškumui skirtos IRT.

(d) Prieigos prie turinio technologijos ir 
informacijos valdymas: skaitmeniniam 
turiniui, kultūros pramonei, įskaitant 
kultūros paveldą ir turizmą, ir 
kūrybiškumui skirtos IRT.

Or. en

Pagrindimas

Prieiga prie informacijos ir turinio – vienas pagrindinių piliečių ir demokratijos Europoje 
uždavinių, taip pat sritis, sudaranti daug galimybių naujoms darbo vietoms kurti ir augimui 
skatinti.

Pakeitimas 1037
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Pažangiosios sąsajos ir robotai: robotai 
ir išmaniosios erdvės.

(e) Pažangiosios sąsajos ir robotai: robotai 
ir išmaniosios erdvės. Ateityje vystant 
robotus ir sąsajas labai svarbu atsižvelgti į 
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žmonių lūkesčius, baimes ir svajones, 
susijusius su šiomis naujomis 
technologijomis;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat labai svarbu pabrėžti humanitarinių mokslų įnašą į mokslinius tyrimus apie žmogaus 
sąsajų technologijas. Vystant robotus ir žmogaus sąsajas ypač svarbu turėti žinių apie žmonių 
lūkesčius ir rūpesčius. Šios žinios padėtų vystyti geresnes ir konkurencingesnes technologijas 
Europoje.

Pakeitimas 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Pažangiosios sąsajos ir robotai: robotai 
ir išmaniosios erdvės.

(e) Pažangiosios sąsajos ir robotai: robotai, 
išmanioji aplinka.

Or. en

Pakeitimas 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Tokios pažangios technologijos kaip robotai yra pagrindinis aspektas sveikatos srityje.
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Pakeitimas 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) Mikro ir nanoelektronika ir fotonika: 
poveikio technologijos, susijusios su mikro 
ir nanoelektronika ir fotonika.

(f) Mikro ir nanoelektronika ir fotonika, 
taip pat kvantinio skaičiavimo sistemos: 
poveikio technologijos, susijusios su mikro 
ir nanoelektronika, fotonika ir kvantinio 
skaičiavimo sistemomis.

Or. en

Pakeitimas 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) Reguliavimo ir ekonominiai 
sunkumai ateityje: nauji reguliavimo 
sistemos ir ekonominės bazės reikalavimai 
ir poreikiai, atsirandantys dėl naujų 
technologijų ir prietaikų poveikio 
visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios šešios veiklos kryptys taip pat apima 
konkrečią IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, pvz., didelio masto 
eksperimentams skirtas „gyvąsias 
laboratorijas“ ir pagrindinėms 
svarbiausioms didelio poveikio 
technologijoms skirtą infrastruktūrą bei 
tokių technologijų integravimą į 
pažangiuosius produktus ir naujoviškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 
įrankius, paramos paslaugas, švarias 
patalpas ir galimybę naudotis liejyklomis 
prototipų gamybai.

Šios šešios veiklos kryptys taip pat apima 
konkrečią IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, pvz., didelio masto 
eksperimentams skirtas „gyvąsias 
laboratorijas“ ir pagrindinėms 
svarbiausioms didelio poveikio 
technologijoms skirtą infrastruktūrą bei 
tokių technologijų integravimą į 
pažangiuosius produktus ir naujoviškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 
įrankius, paramos paslaugas, švarias 
patalpas ir galimybę naudotis liejyklomis 
prototipų gamybai. Siekiant visiškai 
išnaudoti IRT galimybes, IRT 
moksliniams tyrimams būdingų sričių ir 
ciklų įvairovė užtikrinama taikant 
dalyvavimo taisykles, kurios sudaro 
galimybę vykdyti ilgalaikius daug 
kainuojančius ir didelės apimties 
mokslinių tyrimų projektus ir rinkos 
padiktuotus greitų sprendimų 
reikalaujančius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 1043
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios šešios veiklos kryptys taip pat apima 
konkrečią IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, pvz., didelio masto 
eksperimentams skirtas „gyvąsias 
laboratorijas“ ir pagrindinėms 
svarbiausioms didelio poveikio 
technologijoms skirtą infrastruktūrą bei 
tokių technologijų integravimą į 
pažangiuosius produktus ir naujoviškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 

apima konkrečią IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, pvz., didelio masto 
eksperimentams skirtas „gyvąsias 
laboratorijas“ ir pagrindinėms 
svarbiausioms didelio poveikio 
technologijoms skirtą infrastruktūrą bei 
tokių technologijų integravimą į 
pažangiuosius produktus ir naujoviškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 
įrankius, paramos paslaugas, švarias 
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įrankius, paramos paslaugas, švarias 
patalpas ir galimybę naudotis liejyklomis 
prototipų gamybai.

patalpas ir galimybę naudotis liejyklomis 
prototipų gamybai. Europos Sąjunga turi 
siekti pažangos ir susitelkti į ateities sritis 
ir strategiškai svarbias technologijas 
pagal Aukšto lygio ekspertų grupės didelio 
poveikio technologijoms 2011 m. birželio 
mėnesio galutinės ataskaitos išvadas.

Or. fr

Pakeitimas 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios šešios pagrindinės veiklos kryptys 
turėtų patenkinti visus poreikius. Poreikiai 
apima pramonės pirmavimą bendrųjų IRT 
pagrįstų sprendimų, produktų ir paslaugų, 
kurių reikia norint išspręsti svarbiausius 
visuomenės uždavinius, srityje bei taikymu 
pagrįstas IRT mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkes, kurios bus 
remiamos kartu veikla, skirta atitinkamam 
visuomenės uždaviniui spręsti.

Šios šešios pagrindinės veiklos kryptys 
turėtų patenkinti visus poreikius. Poreikiai 
apima pramonės pirmavimą bendrųjų IRT 
pagrįstų sprendimų, produktų ir paslaugų, 
kurių reikia norint išspręsti svarbiausius 
visuomenės uždavinius, srityje bei 
prietaika grindžiamas IRT mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkes, kurios 
bus remiamos kartu veikla, skirta 
atitinkamam visuomenės uždaviniui 
spręsti. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į 
tai, kad būtų užtikrinta, jog naujausi IRT 
sprendimai būtų atrinkti tiems 
projektams, kurie finansuojami pagal 
prioritetą „Visuomenės uždaviniai“.

Or. en

Pakeitimas 1045
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios šešios veiklos kryptys taip pat apima 
konkrečią IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, pvz., didelio masto 
eksperimentams skirtas „gyvąsias 
laboratorijas“ ir pagrindinėms 
svarbiausioms didelio poveikio 
technologijoms skirtą infrastruktūrą bei 
tokių technologijų integravimą į 
pažangiuosius produktus ir naujoviškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 
įrankius, paramos paslaugas, švarias 
patalpas ir galimybę naudotis liejyklomis 
prototipų gamybai.

Šios šešios veiklos kryptys taip pat apima 
konkrečią IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, pvz., didelio masto 
eksperimentams skirtas „gyvąsias 
laboratorijas“ ir pagrindinėms 
svarbiausioms didelio poveikio 
technologijoms skirtą infrastruktūrą bei 
tokių technologijų integravimą į 
pažangiuosius produktus ir naujoviškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 
įrankius, paramos paslaugas, švarias 
patalpas ir galimybę naudotis liejyklomis 
prototipų gamybai. Sąjungos finansavimas 
bus naudingas bendrai įrangai ir 
infrastruktūrai, kuriomis gali naudotis 
daug veikėjų, ypač mažos ir vidutinės 
įmonės.

Or. en

Pakeitimas 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios šešios veiklos kryptys taip pat apima 
konkrečią IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, pvz., didelio masto 
eksperimentams skirtas „gyvąsias 
laboratorijas“ ir pagrindinėms 
svarbiausioms didelio poveikio 
technologijoms skirtą infrastruktūrą bei 
tokių technologijų integravimą į 
pažangiuosius produktus ir naujoviškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 
įrankius, paramos paslaugas, švarias 
patalpas ir galimybę naudotis liejyklomis 
prototipų gamybai.

Šios šešios veiklos kryptys taip pat apima 
konkrečią IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, pvz., didelio masto 
eksperimentams skirtas „gyvąsias 
laboratorijas“ ir miesto infrastruktūras, 
teikiamas pagal pažangiųjų miestų 
sistemą, ir pagrindinėms svarbiausioms 
didelio poveikio technologijoms skirtą 
infrastruktūrą bei tokių technologijų 
integravimą į pažangiuosius produktus ir 
naujoviškas išmaniąsias sistemas, įskaitant 
įrangą, įrankius, paramos paslaugas, 
švarias patalpas ir galimybę naudotis 
liejyklomis prototipų gamybai.



PE492.765v01-00 18/164 AM\907546LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios šešios pagrindinės veiklos kryptys 
turėtų patenkinti visus poreikius. Poreikiai 
apima pramonės pirmavimą bendrųjų IRT 
pagrįstų sprendimų, produktų ir paslaugų, 
kurių reikia norint išspręsti svarbiausius 
visuomenės uždavinius, srityje bei taikymu 
pagrįstas IRT mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkes, kurios bus 
remiamos kartu veikla, skirta atitinkamam 
visuomenės uždaviniui spręsti.

Šios septynios pagrindinės veiklos kryptys 
turėtų patenkinti visus poreikius. Poreikiai 
apima pramonės pirmavimą bendrųjų IRT 
pagrįstų sprendimų, produktų ir paslaugų, 
kurių reikia norint išspręsti svarbiausius 
visuomenės uždavinius, srityje bei 
prietaika grindžiamas IRT mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkes, kurios 
bus remiamos kartu veikla, skirta 
atitinkamam visuomenės uždaviniui 
spręsti.

Or. en

Pakeitimas 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 papapunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fizinių asmenų teisės ir laisvės, ypač jų 
teisė į privatų gyvenimą, yra labai 
svarbios ES. Programa 
„Horizontas 2020“ remia tokių sistemų, 
kurios gali užtikrinti tai, kad Europos 
Sąjungos piliečiai galėtų visiškai 
kontroliuoti savo ryšius, mokslinius 
tyrimus ir vystymą.

Or. en
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Pakeitimas 1049
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į nanotechnologijų naudą 
vartotojams, gebėjimą pagerinti gyvenimo 
kokybę ir indėlį į tvarų vystimąsi bei į 
dideles našumo didinimo ir efektyvesnio 
išteklių naudojimo galimybes, kurios 
įmonėms buvo anksčiau neprieinamos, iki 
2020 m. nanotechnologijos labai išplis, t. y. 
bus integruotos į daugumą technologijų ir 
taikymo sričių.

Iki 2015 m. Komisija persvarstys visus 
atitinkamus teisės aktus, kad užtikrintų 
saugą visose nanomedžiagų, naudojamų 
produktams, kurie gali daryti poveikį 
sveikatai, aplinkai ar saugai per visą savo 
gyvavimo ciklą, taikymo srityse.
Atsižvelgiant į nanotechnologijų naudą 
vartotojams, gebėjimą pagerinti gyvenimo 
kokybę ir indėlį į tvarų vystimąsi bei į 
dideles našumo didinimo ir efektyvesnio 
išteklių naudojimo galimybes, kurios 
įmonėms buvo anksčiau neprieinamos, iki 
2020 m. nanotechnologijos labai išplis, t. y. 
bus integruotos į daugumą technologijų ir 
taikymo sričių.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į nanotechnologijų naudą 
vartotojams, gebėjimą pagerinti gyvenimo 

Atsižvelgiant į nanotechnologijų naudą 
vartotojams, gebėjimą pagerinti gyvenimo 
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kokybę ir indėlį į tvarų vystimąsi bei į 
dideles našumo didinimo ir efektyvesnio 
išteklių naudojimo galimybes, kurios 
įmonėms buvo anksčiau neprieinamos, iki 
2020 m. nanotechnologijos labai išplis, t. y. 
bus integruotos į daugumą technologijų ir 
taikymo sričių.

kokybę ir indėlį į tvarų vystimąsi bei į 
dideles našumo didinimo ir efektyvesnio 
išteklių naudojimo galimybes, kurios 
įmonėms buvo anksčiau neprieinamos, iki 
2020 m. nanotechnologijos labai išplis, t. y. 
bus integruotos į daugumą technologijų ir 
taikymo sričių. Terminas 
nanotechnologija apibrėžia visiškai naują 
technologijos erą.

Or. en

Pakeitimas 1053
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 papapunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa taip pat privalo nustatyti pasaulines 
gaires dėl saugaus ir atsakingo 
nanotechnologijų naudojimo ir valdymo, 
užtikrinant aukštą grąžą visuomenei ir 
pramonei.

Europa taip pat privalo nustatyti pasaulines 
gaires dėl saugaus, patikimo ir atsakingo 
nanotechnologijų naudojimo ir valdymo, 
užtikrinant aukštą grąžą visuomenei ir 
pramonei.

Or. en

Pakeitimas 1054
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1056
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 1057
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 papapunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1058
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 papapunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dabar Europai reikia išsaugoti savo 
poziciją pasaulinėje rinkoje ir nuo jos 
atsispirti skatinant plataus masto 
bendradarbiavimą tarp daugelio įvairių 
verčių grandinių ir tarp įvairių pramonės 
sektorių, siekiant proporcingai diegti šias 
technologijas į perspektyvius komercinius 
produktus. Kyla rizikos vertinimo ir 

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

valdymo bei atsakingo valdymo klausimai, 
kurie yra svarbūs veiksniai, galintys 
nulemti būsimą nanotechnologijų poveikį 
visuomenei ir ekonomikai, taip pat saugos 
aspektams.

Or. en

Pakeitimas 1059
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 papapunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1060
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Nanoskalės procesai, skirti pagerinti produktų savybėms arba jiems sutvirtinti, labiau 
pateisinami tam tikruose pramonės sektoriuose, ypač medicinoje (tikintis ateityje sugebėti 
medikamentą įšvirkšti tiesiai į vėžio ląstelę), nei kituose sektoriuose. Šios visiškai naujos 
technologijos naudojimas tokioje pramonėje, kaip žemės ūkis ir maisto pramonė, kelia 
abejonių, nes nėra įrodymų, jog nanodalelės, kurios gali prasiskverbti į ląsteles ir ten kauptis, 
nekenkia sveikatai ir aplinka.

Pakeitimas 1061
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama sukurti visiškai naujus produktus, 
kurie padėtų rasti tvarius sprendimus 
įvairiuose sektoriuose, atsižvelgiant į 
atsargumo principą.

Or. en

Pakeitimas 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama sukurti visiškai naujus produktus, 
kurie padėtų rasti tvarius sprendimus 
įvairiuose sektoriuose, ypač IRT, gamtos 
mokslų, sveikatos apsaugos ir vartojimo 
prekių.

Or. en
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Pakeitimas 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Saugaus nanotechnologijų kūrimo ir 
taikymo užtikrinimas

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

Or. fr

Pakeitimas 1064
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Saugaus nanotechnologijų kūrimo ir 
taikymo užtikrinimas

(b) Saugaus ir patikimo nanotechnologijų 
kūrimo ir taikymo užtikrinimas

Or. en

Pakeitimas 1065
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1066
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėmesio sutelkimas į nanotechnologijų 
valdymą siekiant naudos visuomenei.

Dėmesio sutelkimas į nanotechnologijų 
valdymą siekiant naudos visuomenei, 
atsižvelgiant į atsargumo principą ir 
įvertinant konkrečių prietaikų socialinį 
priimtinumą ir jų tinkamumą.

Or. en

Pakeitimas 1067
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėmesio sutelkimas į nanotechnologijų 
valdymą siekiant naudos visuomenei.

Dėmesio sutelkimas į nanotechnologijų 
valdymą siekiant naudos visuomenei, taip 
pat į konkrečių nanotechnologijų 
prietaikų socialinį priimtinumą.

Or. en
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Pakeitimas 1068
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1069
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 papapunkčio e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Pajėgumų didinimo technologijų, 
matavimo metodų ir įrangos vystymas

(e) Pajėgumą didinančių technologijų, 
charakterizavimo, matavimo metodų ir 
įrangos kūrimas

Or. en

Pakeitimas 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus pažangiųjų medžiagų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra sukurti naujų 
funkcijų ir geresnių eksploatavimo 
charakteristikų turinčių medžiagų, kad būtų 
galima kurti konkurencingesnius 
produktus, kurie daro kuo mažesnį poveikį 
aplinkai ir išteklių naudojimui.

Konkretus pažangiųjų medžiagų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra sukurti naujų 
funkcijų ir geresnių eksploatavimo 
charakteristikų turinčių medžiagų, arba 
naujų medžiagų toms pačioms funkcijoms 
atlikti, kad būtų galima kurti 
konkurencingesnius produktus, kurie daro 
kuo mažesnį poveikį aplinkai ir išteklių 
naudojimui.

Or. en

Pakeitimas 1072
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus pažangiųjų medžiagų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra sukurti naujų 
funkcijų ir geresnių eksploatavimo 
charakteristikų turinčių medžiagų, kad būtų 
galima kurti konkurencingesnius 

Konkretus pažangiųjų medžiagų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra sukurti naujų 
funkcijų arba konkrečią funkciją ir 
geresnių eksploatavimo charakteristikų 
turinčių medžiagų, kad būtų galima kurti 
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produktus, kurie daro kuo mažesnį poveikį 
aplinkai ir išteklių naudojimui.

konkurencingesnius produktus, kurie būtų 
labiau prieinami vartotojams ir darytų
kuo mažesnį poveikį aplinkai ir išteklių 
naudojimui.

Or. fr

Pakeitimas 1073
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus pažangiųjų medžiagų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra sukurti naujų 
funkcijų ir geresnių eksploatavimo 
charakteristikų turinčių medžiagų, kad būtų 
galima kurti konkurencingesnius 
produktus, kurie daro kuo mažesnį poveikį 
aplinkai ir išteklių naudojimui.

Konkretus pažangiųjų medžiagų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra sukurti naujų 
funkcijų ir geresnių eksploatavimo 
charakteristikų turinčių medžiagų arba 
naujų medžiagų konkrečiai funkcijai 
atlikti, kad būtų galima kurti labiau 
prieinamus ir konkurencingesnius 
produktus, kurie daro kuo mažesnį poveikį 
aplinkai ir išteklių naudojimui.

Or. fr

Pakeitimas 1074
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus pažangiųjų medžiagų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra sukurti naujų 
funkcijų ir geresnių eksploatavimo 
charakteristikų turinčių medžiagų, kad būtų 
galima kurti konkurencingesnius 
produktus, kurie daro kuo mažesnį poveikį 
aplinkai ir išteklių naudojimui.

Konkretus pažangiųjų medžiagų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra sukurti naujų 
funkcijų ir geresnių eksploatavimo 
charakteristikų turinčių medžiagų, kad būtų 
galima kurti konkurencingesnius 
produktus, kurie daro kuo mažesnį poveikį 
aplinkai ir išteklių naudojimui, ir pagerinti 
saugą ir patikimumą.



AM\907546LT.doc 31/164 PE492.765v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 1075
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.1 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kuriant geresnių eksploatavimo 
charakteristikų ir tvarius produktus bei 
procesus reikalingos naujos pažangios 
medžiagos. Naudojant šias medžiagas iš 
dalies įmanoma išspręsti mūsų pramonės ir 
visuomenės uždavinius, nes jų 
eksploatavimo charakteristikos yra 
geresnės, mažiau sunaudojama išteklių ir 
energijos, o produktai, kuriuose yra tokių 
medžiagų yra tvarūs – tai aktualu 
baigiamajame jų naudojimo etape.

Kuriant geresnių eksploatavimo 
charakteristikų ir tvarius produktus bei 
procesus ir siekiant pakeisti mažėjančius 
išteklius, pavyzdžiui, retąsias žemes, 
reikalingos naujos pažangios medžiagos. 
Naudojant šias medžiagas iš dalies 
įmanoma išspręsti mūsų pramonės ir 
visuomenės uždavinius, nes jų 
eksploatavimo charakteristikos yra 
geresnės, mažiau sunaudojama išteklių ir 
energijos, o produktai, kuriuose yra tokių 
medžiagų yra tvarūs – tai aktualu 
baigiamajame jų naudojimo etape.
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Or. en

Pakeitimas 1077
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kuriant geresnių eksploatavimo 
charakteristikų ir tvarius produktus bei 
procesus reikalingos naujos pažangios 
medžiagos. Naudojant šias medžiagas iš 
dalies įmanoma išspręsti mūsų pramonės ir 
visuomenės uždavinius, nes jų 
eksploatavimo charakteristikos yra 
geresnės, mažiau sunaudojama išteklių ir 
energijos, o produktai, kuriuose yra tokių 
medžiagų yra tvarūs – tai aktualu 
baigiamajame jų naudojimo etape.

Kuriant geresnių eksploatavimo 
charakteristikų ir tvarius, saugius ir 
patikimus produktus bei procesus 
reikalingos naujos pažangios medžiagos. 
Naudojant šias medžiagas iš dalies 
įmanoma išspręsti mūsų pramonės ir 
visuomenės uždavinius, nes jų 
eksploatavimo charakteristikos yra 
geresnės, mažiau sunaudojama išteklių ir 
energijos, o produktai, kuriuose yra tokių 
medžiagų yra tvarūs, saugūs ir patikimi –
tai aktualu baigiamajame jų naudojimo 
etape.

Or. en

Pakeitimas 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.2 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikymu grindžiama plėtra dažnai susijusi 
su visiškai naujų medžiagų, pritaikytų 
užtikrinti numatytas eksploatavimo 
charakteristikas, kūrimu. Šios medžiagos 
yra didelės vertės gamybos tiekimo 
gandinės svarbi sudedamoji dalis. Jomis 
taip pat grindžiama kelių technologijos 
sričių (pvz., biomokslų, elektronikos ir 
fotonikos) ir beveik visų rinkos sektorių 
pažanga. Šios medžiagos yra svarbus 

Prietaika grindžiama plėtra dažnai susijusi 
su visiškai naujų medžiagų, pritaikytų 
užtikrinti numatytas eksploatavimo 
charakteristikas, kūrimu. Šios medžiagos 
yra didelės vertės gamybos tiekimo 
gandinės svarbi sudedamoji dalis. Jomis 
taip pat grindžiama kompleksinių
technologijos sričių (pvz., biomokslų, 
elektronikos ir fotonikos, taikomų 
sveikatos, statybos, transporto ir kituose 
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produktų vertę didinantis ir charakteristikas 
gerinantis veiksnys. Apskaičiuota, kad 
pažangiųjų medžiagų vertė ir poveikis yra 
dideli, t. y. metinė augimo sparta apie 6 %, 
o numatomas rinkos dydis 2015 m. būtų 
maždaug 100 mlrd. EUR.

pramonės sektoriuose) ir beveik visų 
rinkos sektorių pažanga. Šios medžiagos 
yra svarbus produktų vertę didinantis ir 
charakteristikas gerinantis veiksnys. 
Apskaičiuota, kad pažangiųjų medžiagų 
vertė ir poveikis yra dideli, t. y. metinė 
augimo sparta apie 6 %, o numatomas 
rinkos dydis 2015 m. būtų maždaug 
100 mlrd. EUR.

Or. en

Pakeitimas 1079
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.2 papapunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spartinti pažangą, bus skatinamas 
kelias disciplinas aprėpiančio ir 
nuoseklumą užtikrinančio požiūrio 
taikymas, šiuo tikslu įtraukiant fiziką, 
chemiją, technikos mokslus, teorinį ir 
kompiuterinį modeliavimą, biologijos 
mokslus ir kaskart kūrybingesnį pramoninį 
projektavimą.

Siekiant spartinti pažangą, bus skatinamas 
kelias disciplinas aprėpiančio ir 
nuoseklumą užtikrinančio požiūrio, 
paremto pasaulyje pirmaujančios Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros 
pasiekimais, taikymas, šiuo tikslu 
įtraukiant fiziką, chemiją, technikos 
mokslus, teorinį ir kompiuterinį 
modeliavimą, biologijos mokslus ir kaskart 
kūrybingesnį pramoninį projektavimą.

Or. en

Pakeitimas 1080
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.2 papapunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skatinamas naujų žaliųjų inovacijų sąjungų 
ir pramonės bendradarbiavimas, kad 

Skatinamas naujų žaliųjų inovacijų sąjungų 
ir pramonės bendradarbiavimas, kad 
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pramonė galėtų įvairinti savo veiklą, plėsti 
savo verslo modelius, pakartotinai naudotų 
savo atliekas ir taip gamintų naują 
produkciją, pvz., CO2 kaip anglies 
pagrindą, iš kurio būtų gaminamos 
grynosios cheminės medžiagos ir 
alternatyvus kuras.

pramonė galėtų įvairinti savo veiklą, plėsti 
savo verslo modelius, pakartotinai naudotų 
savo atliekas ir taip gamintų naują 
produkciją.

Or. en

Pakeitimas 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.2 papapunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skatinamas naujų žaliųjų inovacijų sąjungų 
ir pramonės bendradarbiavimas, kad 
pramonė galėtų įvairinti savo veiklą, plėsti 
savo verslo modelius, pakartotinai naudotų 
savo atliekas ir taip gamintų naują 
produkciją, pvz., CO2 kaip anglies 
pagrindą, iš kurio būtų gaminamos 
grynosios cheminės medžiagos ir 
alternatyvus kuras.

Skatinamas naujų žaliųjų inovacijų sąjungų 
ir pramonės bendradarbiavimas, kad 
pramonė galėtų įvairinti savo veiklą, plėsti 
savo verslo modelius, naudotų 
atsinaujinančias žaliavas iš biomasės ir
pakartotinai naudotų savo atliekų 
junginius ir taip gamintų naują produkciją, 
pvz., CO2 kaip anglies pagrindą, iš kurio 
būtų gaminamos grynosios cheminės 
medžiagos ir alternatyvus kuras.

Or. en

Pakeitimas 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.2 papapunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skatinamas naujų žaliųjų inovacijų sąjungų 
ir pramonės bendradarbiavimas, kad 
pramonė galėtų įvairinti savo veiklą, plėsti 
savo verslo modelius, pakartotinai naudotų 
savo atliekas ir taip gamintų naują 

Skatinamas naujų žaliųjų inovacijų sąjungų 
ir pramonės bendradarbiavimas, kad 
pramonė galėtų įvairinti savo veiklą, plėsti 
savo verslo modelius, pakartotinai naudotų 
savo atliekas ir taip gamintų naują 
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produkciją, pvz., CO2 kaip anglies 
pagrindą, iš kurio būtų gaminamos 
grynosios cheminės medžiagos ir 
alternatyvus kuras.

produkciją, pvz., CO2 kaip anglies 
pagrindą, iš kurio būtų gaminamos 
grynosios cheminės medžiagos ir 
alternatyvus kuras, arba iš urbanistinių 
atliekų išgautų retąsias žemes jas dar 
kartą perdirbdama ir naudodama 
pakartotinai.

Or. en

Pakeitimas 1083
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.2 papapunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skatinamas naujų žaliųjų inovacijų sąjungų 
ir pramonės bendradarbiavimas, kad 
pramonė galėtų įvairinti savo veiklą, plėsti 
savo verslo modelius, pakartotinai naudotų 
savo atliekas ir taip gamintų naują 
produkciją, pvz., CO2 kaip anglies 
pagrindą, iš kurio būtų gaminamos 
grynosios cheminės medžiagos ir 
alternatyvus kuras.

Skatinamas naujų žaliųjų inovacijų sąjungų 
ir pramonės bendradarbiavimas, kad 
pramonė galėtų įvairinti savo veiklą, plėsti 
savo verslo modelius, pakartotinai naudotų 
savo atliekas ir taip gamintų naują 
produkciją, pvz., CO2 naudojant kaip 
anglies pagrindą, iš kurio būtų gaminamos 
grynosios cheminės medžiagos ir 
alternatyvus kuras, vietoj to, kad būtų 
naudojami iškastinio kuro anglies 
šaltiniai.

Or. en

Pakeitimas 1084
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai funkcinių medžiagų, 
daugiafunkcių medžiagų ir struktūrinių 
medžiagų tyrimai, skirti inovacijoms 
visuose pramonės sektoriuose.

Funkcinių medžiagų, daugiafunkcių 
medžiagų ir struktūrinių medžiagų sintezė 
(kūryba) ir moksliniai tyrimai, skirti 
inovacijoms visuose pramonės sektoriuose.
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Or. en

Pakeitimas 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1086
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kuriais 
siekiama užtikrinti veiksmingą ir tvarų 
mastą, būtiną pramoninei būsimų produktų 
gamybai užtikrinti.

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kuriais 
siekiama užtikrinti veiksmingą ir tvarų, 
saugų ir patikimą mastą, būtiną 
pramoninei būsimų produktų gamybai 
užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kuriais 
siekiama užtikrinti veiksmingą ir tvarų 

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kuriais 
siekiama užtikrinti veiksmingą ir tvarų 
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mastą, būtiną pramoninei būsimų produktų 
gamybai užtikrinti.

mastą, būtiną pramoninei būsimų 
išmaniųjų produktų gamybai užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Tvariai ir mažo anglies dioksido kiekio
pramonei skirtos medžiagos

(d) Tvariai ir nedaug teršalų išskiriančiai
pramonei skirtos medžiagos

Or. en

Pakeitimas 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų produktų bei taikmenų kūrimas ir 
vartotojų elgsenos skatinimas, kurie 
grindžiami energijos paklausos mažinimu 
ir mažo anglies dioksido kiekio gamybos 
plėtros spartinimu.

Naujų produktų bei prietaikų iš biomasės 
ir CO2 naudojant kaip anglies išteklių 
kūrimas ir vartotojų elgsenos skatinimas, 
kurie grindžiami energijos paklausos 
mažinimu ir mažo anglies dioksido kiekio 
gamybos plėtros spartinimu, taip pat 
mažinant poveikį aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio d punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų produktų bei taikmenų kūrimas ir 
vartotojų elgsenos skatinimas, kurie 
grindžiami energijos paklausos mažinimu 
ir mažo anglies dioksido kiekio gamybos 
plėtros spartinimu.

Naujų produktų bei prietaikų kūrimas, 
veiklos modeliai ir atsakingos vartotojų 
elgsenos skatinimas, kurie grindžiami 
energijos paklausos mažinimu ir mažo 
anglies dioksido kiekio gamybos plėtros 
spartinimu.

Or. en

Pakeitimas 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų produktų bei taikmenų kūrimas ir 
vartotojų elgsenos skatinimas, kurie 
grindžiami energijos paklausos mažinimu 
ir mažo anglies dioksido kiekio gamybos 
plėtros spartinimu.

Naujų produktų bei prietaikų kūrimas ir 
vartotojų elgsenos skatinimas, kurie 
grindžiami energijos paklausos mažinimu 
ir nedaug teršalų išskiriančios gamybos 
plėtros spartinimu.

Or. en

Pakeitimas 1092
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų produktų bei taikmenų kūrimas ir 
vartotojų elgsenos skatinimas, kurie 
grindžiami energijos paklausos mažinimu 
ir mažo anglies dioksido kiekio gamybos 
plėtros spartinimu.

Naujų produktų bei prietaikų kūrimas ir 
vartotojų elgsenos skatinimas, kurie 
grindžiami energijos paklausos mažinimu 
ir mažą anglies dioksido kiekį išskiriančios 
gamybos plėtros spartinimu.

Or. en
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Pakeitimas 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Naujos žaliavos, skirtos chemijos 
pramonei
Vidutinės trukmės ir ilgalaikis 
alternatyvios žaliavų bazės chemijos 
pramonei, įskaitant naujas sintetinių dujų 
technologijas, kūrimas, pradedant 
anglimi, biomase ir atliekomis ir baigiant 
aplinkai tinkamais naftos pakaitalais, 
pavyzdžiui, anglies dioksido šaltiniu.

Or. en

Pakeitimas 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Kūrybinėms pramonės šakoms skirtos 
medžiagos

(e) Europos paveldo išsaugojimas ir 
tinkamesnis naudojimas

Or. it

Pagrindimas

Pavadinimo prasmė turi būti platesnė

Pakeitimas 1095
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kelias sritis aprėpiančių technologijų 
kūrimas ir plėtra siekiant užtikrinti naujas 
verslo galimybes, įskaitant istoriškai ar 
kultūriškai vertingų medžiagų išsaugojimą.

Kelias sritis aprėpiančių technologijų 
kūrimas ir plėtra siekiant užtikrinti naujas 
verslo galimybes, įskaitant istoriškai ar 
kultūriškai vertingų medžiagų išsaugojimą 
ir naujoviškas medžiagas.

Or. en

Pakeitimas 1096
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kelias sritis aprėpiančių technologijų 
kūrimas ir plėtra siekiant užtikrinti naujas 
verslo galimybes, įskaitant istoriškai ar 
kultūriškai vertingų medžiagų išsaugojimą.

Kelias sritis aprėpiančių technologijų 
kūrimas ir plėtra siekiant užtikrinti naujas 
verslo galimybes, įskaitant istoriškai ar 
kultūriškai vertingų medžiagų išsaugojimą, 
taip pat galimybes, susijusias su 
naujoviškomis medžiagomis.

Or. en

Pakeitimas 1097
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) Metrologija, apibūdinimas, 
standartizavimas ir kokybės kontrolė

(f) Metrologija, apibūdinimas, 
standartizavimas, sertifikavimas ir kokybės 
kontrolė

Or. en
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Pakeitimas 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio f punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibūdinimo, neardomojo vertinimo ir
prognozėmis grindžiamo veiklos 
modeliavimo technologijų taikymo 
medžiagotyroje ir technikoje skatinimas.

Apibūdinimo, neardomojo vertinimo,
nuolatinio vertinimo ir stebėsenos, taip 
pat prognozėmis grindžiamo veiklos 
modeliavimo technologijų taikymo 
medžiagotyroje ir technikoje skatinimas.

Or. en

Pakeitimas 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant ištirti 
medžiagų naudojimo alternatyvas, taip pat 
prisidedantys sprendžiant aprūpinimo 
žaliavomis problemą, ir ištirti naujoviškus 
požiūrius į verslo modelį.

Or. en

Pakeitimas 1100
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

medžiagų naudojimo alternatyvas, 
svarbiausių žaliavų ar pavojingų 
medžiagų pakaitalus. Naujoviško požiūrio
į verslo modelį plėtojimas.

Or. en

Pakeitimas 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant ištirti 
medžiagų naudojimo alternatyvas ir 
naujoviškus požiūrius į verslo modelį, ir 
didelio masto industrializacijos 
sprendimams reikalingų esminių išteklių 
nustatymas.

Or. en

Pakeitimas 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant ištirti 
medžiagų naudojimo, pakartotinio 
naudojimo, taisymo ir antrinio perdirbimo
alternatyvas ir naujoviškus požiūrius į 
verslo modelį.

Or. en

Pakeitimas 1103
Henri Weber
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant ištirti 
medžiagų naudojimo alternatyvas, 
nustačius svarbiausius išteklius, ir 
naujoviškus požiūrius į verslo modelį.

Or. fr

Pakeitimas 1104
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Svarbiausių išteklių nustatymas.
Moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant ištirti 
medžiagų naudojimo alternatyvas ir 
naujoviškus požiūrius į verslo modelį.

Or. fr

Pakeitimas 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant ištirti 
medžiagų naudojimo pakaitalus ir
alternatyvas ir naujus verslo modelio 
požiūrius.

Or. en
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Pakeitimas 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papapunkčio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant ištirti 
medžiagų naudojimo alternatyvas ir 
sukurti uždarą medžiagų ciklą, taip pat
naujus verslo modelio požiūrius.

Or. en

Pakeitimas 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1108
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus biotechnologijų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra kurti 
konkurencingus, tvarius ir naujoviškus 

Konkretus biotechnologijų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslas yra kurti 
konkurencingus, tvarius ir naujoviškus 



AM\907546LT.doc 45/164 PE492.765v01-00

LT

pramonės produktus ir procesus bei padėti 
diegti inovacijas keliuose Europos 
sektoriuose, pvz., žemės ūkio, maisto, 
cheminių medžiagų ir sveikatos.

pramonės produktus ir procesus bei padėti 
diegti inovacijas keliuose Europos 
sektoriuose, pvz., žemės ūkio, maisto, 
cheminių medžiagų ir sveikatos, 
bionanotechnologijos ir pažangiųjų 
medžiagų.

Or. en

Pakeitimas 1109
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Biotechnologija gali paskatinti naujų energijos išteklių vystymą, pvz., biometanas. Tai, kad 
besivystanti biotechnologija gali sukurti naujus pramonės produktus ir procesus, aiškiai 
nustatyta šią veiklą reglamentuojančiame papunktyje (1.4.3). Taigi tai turėtų būti nurodyta ir 
nustatant konkrečius biotechnologijos tikslus.

Pakeitimas 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1112
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\907546LT.doc 47/164 PE492.765v01-00

LT

medžiagų ir sveikatos.

Or. sl

Pakeitimas 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Biotechnologija gali būti naudojama naujiems energijos šaltiniams kurti. Kaip gali vystytis 
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biotechnologija, sukurdama naudus pramonės produktus ir procesus aiškiai nustatyta 
1.4.3 papunktyje, kuriame išdėstyta susijusi veikla. Taigi, reikėtų atitinkamai juos paminėti 
įtraukiant į konkrečius biotechnologijos tikslus.

Pakeitimas 1115
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1116
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Stiprus mokslinis, technologinis ir 
inovacinis biotechnologijų pagrindas padės 
užtikrinti Europos pramonės pirmavimą 
taikant šią didelio poveikio technologiją. 
Šią poziciją dar labiau sustiprintų 
integruotas saugos vertinimas ir bendrosios 
rizikos diegiant biotechnologijas valdymo 
aspektai, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 
laikomasi atsargumo principo.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama įtraukti nuorodą į atsargumo principą valdant riziką, kuri gali kilti dėl 
biotechnologijos.

Pakeitimas 1117
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijas galima sukurti naujas
prietaikas ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytinos 
pramoninės prietaikos, įskaitant 
augalinius vaistus ir biochemines 
medžiagas, kurių užimama rinkos dalis iki 
2015 m. turėtų padidėti iki 12–20 proc. 
cheminių medžiagų gamybos rinkos. Taip 
pat dėl vis augančios daugeliui vaistų 
atsparių bakterijų ir nepatenkintų gydymo 
poreikių tokiose srityse, kaip vėžys ir 
neurodegeneracinės ligos, keliamos 
rizikos biotechnologija sudaro galimybes 
kurti naujoviškus vaistus, skirtus 
veiksmingesniam gydymui. Ir 
augaliniams vaistams, ir naujiems 
gamtiniams produktams bei jų 
analogams, gautiems taikant naujovišką 
sistemų biologiją, biosintetinę inžineriją ir 
būdus sintetinant iš dalies, turėtų būti 
skiriama daugiau dėmesio.
Biotechnologijų srityje taip pat taikomos 
kai kurios iš dvylikos Žaliosios chemijos 
taisyklių, atsižvelgiant į biologinių sistemų 
atrankumą ir efektyvumą. Galimą 
ekonominę Sąjungos įmonių naštą galima 
sumažinti biotechnologijos procesų ir 
biologinių produktų teikiamas galimybes 
naudojant išmetamo CO2 kiekiui sumažinti 
(apskaičiuota, kad iki 2030 m. kasmet bus 
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išmetama 1–2,5 mlrd. tonų CO2). Europos 
biofarmacijos sektoriuje jau beveik 
20 proc. dabartinių vaistų pagaminama 
naudojant biotechnologijas ir apie 50 proc. 
naujų vaistų. Pažangios technologijos, 
pavyzdžiui, sintetinė biologija, yra 
perspektyvios kuriant tvarų ir CO2
požiūriu neutralų kurą, chemines 
medžiagas, įskaitant vaistus, aplinkai 
nekenkiančius gamybos metodus, naujas 
sveikatos apsaugos srities prietaikas ir 
bionanomedžiagas. Biotechnologijos taip 
pat atveria didelio jūrų išteklių potencialo 
tyrinėjimo naujus kelius siekiant kurti 
naujoviškas pramonės, sveikatos ir 
aplinkos srities prietaikas. Numatoma, kad 
besikuriantis jūros (mėlynųjų) 
biotechnologijų sektorius turėtų plėstis apie 
10 proc. kiekvienais metais.

Or. en

Pakeitimas 1118
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijus galima sukurti naujus
produktus ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytini 
pramoniniai taikmenys, įskaitant 
biochemines medžiagas, kurių užimama 
rinkos dalis iki 2015 m. turėtų padidėti iki 
12–20 proc. cheminių medžiagų gamybos 
rinkos. Biotechnologijų srityje taip pat 
taikomos kai kurios iš dvylikos Žaliosios
chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 
biologinių sistemų atrankumą ir 

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

efektyvumą. Sąjungos įmonės gali gauti 
naudos mažindamos išmetamą CO2 kiekį
naudodamosi biotechnologijos procesų ir 
biologinių produktų teikiamomis 
galimybėmis (apskaičiuota, kad iki 
2030 m. kasmet bus išmetama 1–2,5 mlrd. 
tonų CO2). Europos biofarmacijos 
sektoriuje jau beveik 20 proc. dabartinių 
vaistų pagaminama naudojant 
biotechnologijas ir apie 50 proc. naujų 
vaistų. Biotechnologijos gali atverti didelio 
jūrų išteklių naudojimo kelius siekiant 
kurti naujoviškas pramonės, sveikatos ir 
aplinkos srities prietaikas. Numatoma, kad 
besikuriantis jūros (mėlynųjų) 
biotechnologijų sektorius turėtų plėstis apie 
10 proc. kiekvienais metais.

Or. en

Pakeitimas 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijus galima sukurti naujus
produktus ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytini 
pramoniniai taikmenys, įskaitant 
biochemines medžiagas, kurių užimama 
rinkos dalis iki 2015 m. turėtų padidėti iki 
12–20 proc. cheminių medžiagų gamybos 
rinkos. Biotechnologijų srityje taip pat 
taikomos kai kurios iš dvylikos Žaliosios 
chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 
biologinių sistemų atrankumą ir 
efektyvumą. Galimą ekonominę Sąjungos 

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

efektyvumą. Galimą ekonominę Sąjungos 
įmonių naštą galima sumažinti 
biotechnologijos procesų ir biologinių
produktų teikiamas galimybes naudojant 
išmetamo CO2 kiekiui sumažinti 
(apskaičiuota, kad iki 2030 m. kasmet bus 
išmetama 1–2,5 mlrd. tonų CO2). Europos 
biofarmacijos sektoriuje jau beveik 
20 proc. dabartinių vaistų pagaminama 
naudojant biotechnologijas ir apie 50 proc. 
naujų vaistų. Biotechnologijos taip pat 
atveria didelio jūrų išteklių potencialo 
tyrinėjimo naujus kelius siekiant kurti 
naujoviškas pramonės, sveikatos ir 
aplinkos srities prietaikas. Besikuriantis... 
sektorius.

Or. en

Pagrindimas

Biotechnologijos svarbios ir žemės ūkio srities prietaikoms.

Pakeitimas 1120
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijus galima sukurti naujus
produktus ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytini 
pramoniniai taikmenys, įskaitant 
biochemines medžiagas, kurių užimama 
rinkos dalis iki 2015 m. turėtų padidėti iki 
12–20 proc. cheminių medžiagų gamybos 
rinkos. Biotechnologijų srityje taip pat 
taikomos kai kurios iš dvylikos Žaliosios 
chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 

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

chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 
biologinių sistemų atrankumą ir 
efektyvumą. Galimą ekonominę Sąjungos 
įmonių naštą galima sumažinti 
biotechnologijos procesų ir biologinių 
produktų teikiamas galimybes naudojant 
išmetamo CO2 kiekiui sumažinti 
(apskaičiuota, kad iki 2030 m. kasmet bus 
išmetama 1–2,5 mlrd. tonų CO2). Europos 
biofarmacijos sektoriuje jau beveik
20 proc. dabartinių vaistų pagaminama 
naudojant biotechnologijas ir apie 50 proc. 
naujų vaistų. Biotechnologijos taip pat 
atveria didelio jūrų išteklių potencialo 
tyrinėjimo naujus kelius siekiant kurti 
naujoviškas pramonės, sveikatos ir 
aplinkos srities prietaikas. Numatoma, kad 
besikuriantis jūros (mėlynųjų) 
biotechnologijų sektorius turėtų plėstis apie 
10 proc. kiekvienais metais.

Or. en

Pakeitimas 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijus galima sukurti naujus
produktus ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytini 
pramoniniai taikmenys, įskaitant 
biochemines medžiagas, kurių užimama 
rinkos dalis iki 2015 m. turėtų padidėti iki 
12–20 proc. cheminių medžiagų gamybos 
rinkos. Biotechnologijų srityje taip pat 
taikomos kai kurios iš dvylikos Žaliosios 
chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 
biologinių sistemų atrankumą ir 

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

efektyvumą. Galimą ekonominę Sąjungos 
įmonių naštą galima sumažinti 
biotechnologijos procesų ir biologinių 
produktų teikiamas galimybes naudojant 
išmetamo CO2 kiekiui sumažinti 
(apskaičiuota, kad iki 2030 m. kasmet bus 
išmetama 1–2,5 mlrd. tonų CO2). Europos 
biofarmacijos sektoriuje jau beveik 
20 proc. dabartinių vaistų pagaminama 
naudojant biotechnologijas ir apie 50 proc. 
naujų vaistų. Biotechnologijos, žemės ūkio 
ir maisto pramonės tvarumas augs 
didinant veiksmingumą ir mažinant 
poveikį aplinkai. Biotechnologijos taip pat 
atveria didelio jūrų išteklių potencialo 
tyrinėjimo naujus kelius siekiant kurti 
naujoviškas pramonės, sveikatos, 
energetikos, energijos vartojimo 
efektyvumo ir aplinkos srities prietaikas. 
Numatoma, kad besikuriantis jūros 
(mėlynųjų) biotechnologijų sektorius turėtų 
plėstis apie 10 proc. kiekvienais metais.

Or. en

Pakeitimas 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijus galima sukurti naujus
produktus ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytini 
pramoniniai taikmenys, įskaitant 
biochemines medžiagas, kurių užimama
rinkos dalis iki 2015 m. turėtų padidėti iki 
12–20 proc. cheminių medžiagų gamybos 
rinkos. Biotechnologijų srityje taip pat 
taikomos kai kurios iš dvylikos Žaliosios 

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

chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 
biologinių sistemų atrankumą ir 
efektyvumą. Galimą ekonominę Sąjungos 
įmonių naštą galima sumažinti 
biotechnologijos procesų ir biologinių 
produktų teikiamas galimybes naudojant 
išmetamo CO2 kiekiui sumažinti 
(apskaičiuota, kad iki 2030 m. kasmet bus 
išmetama 1–2,5 mlrd. tonų CO2). Europos 
biofarmacijos sektoriuje jau beveik 
20 proc. dabartinių vaistų pagaminama 
naudojant biotechnologijas ir apie 50 proc. 
naujų vaistų. Biotechnologijos taip pat 
atveria didelio jūrų išteklių potencialo 
tyrinėjimo naujus kelius siekiant kurti 
naujoviškas pramonės, sveikatos, 
chemijos, energetikos ir aplinkos srities 
prietaikas. Numatoma, kad besikuriantis 
jūros (mėlynųjų) biotechnologijų sektorius 
turėtų plėstis apie 10 proc. kiekvienais 
metais.

Or. en

Pakeitimas 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijus galima sukurti naujus
produktus ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytini 
pramoniniai taikmenys, įskaitant 
biochemines medžiagas, kurių užimama 
rinkos dalis iki 2015 m. turėtų padidėti iki 
12–20 proc. cheminių medžiagų gamybos 
rinkos. Biotechnologijų srityje taip pat 
taikomos kai kurios iš dvylikos Žaliosios 

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

chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 
biologinių sistemų atrankumą ir 
efektyvumą. Galimą ekonominę Sąjungos 
įmonių naštą galima sumažinti 
biotechnologijos procesų ir biologinių 
produktų teikiamas galimybes naudojant 
išmetamo CO2 kiekiui sumažinti 
(apskaičiuota, kad iki 2030 m. kasmet bus 
išmetama 1–2,5 mlrd. tonų CO2). Europos 
biofarmacijos sektoriuje jau beveik 
20 proc. dabartinių vaistų pagaminama 
naudojant biotechnologijas ir apie 50 proc. 
naujų vaistų. Biotechnologijos taip pat 
atveria didelio jūrų išteklių potencialo 
tyrinėjimo naujus kelius siekiant kurti 
naujoviškas pramonės, sveikatos, 
energetikos, chemijos ir aplinkos srities 
prietaikas. Numatoma, kad besikuriantis 
jūros (mėlynųjų) biotechnologijų sektorius 
turėtų plėstis apie 10 proc. kiekvienais 
metais.

Or. en

Pakeitimas 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į gausėjančias žinias apie 
gyvąsias sistemas, naudojant 
biotechnologijus galima sukurti naujus
produktus ir sustiprinti Sąjungos pramonės 
pagrindą bei jos gebėjimą diegti inovacijas. 
Didėjančią biotechnologijų svarbą 
patvirtinančiais pavyzdžiais laikytini 
pramoniniai taikmenys, įskaitant 
biochemines medžiagas, kurių užimama 
rinkos dalis iki 2015 m. turėtų padidėti iki 
12–20 proc. cheminių medžiagų gamybos 
rinkos. Biotechnologijų srityje taip pat 
taikomos kai kurios iš dvylikos Žaliosios 
chemijos taisyklių, atsižvelgiant į 

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

biologinių sistemų atrankumą ir 
efektyvumą. Galimą ekonominę Sąjungos 
įmonių naštą galima sumažinti 
biotechnologijos procesų ir biologinių 
produktų teikiamas galimybes naudojant 
išmetamo CO2 kiekiui sumažinti 
(apskaičiuota, kad iki 2030 m. kasmet bus 
išmetama 1–2,5 mlrd. tonų CO2). Europos 
biofarmacijos sektoriuje jau beveik 20 
proc. dabartinių vaistų pagaminama 
naudojant biotechnologijas ir apie 50 proc. 
naujų vaistų. Biotechnologijos taip pat 
atveria didelio jūrų išteklių potencialo 
tyrinėjimo naujus kelius siekiant kurti 
naujoviškas pramonės, sveikatos, 
chemijos, su energetika susijusias ir 
aplinkos srities prietaikas. Numatoma, kad 
besikuriantis jūros (mėlynųjų) 
biotechnologijų sektorius turėtų plėstis apie 
10 proc. kiekvienais metais.

Or. fr

Pagrindimas

Biotechnologija gali būti naudojama naujiems energijos šaltiniams kurti. Kaip gali vystytis 
biotechnologija, sukurdama naudus pramonės produktus ir procesus aiškiai nustatyta 
1.4.3 papunktyje, kuriame išdėstyta susijusi veikla. Todėl reikėtų tai atitinkamai paminėti.

Pakeitimas 1125
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. xm
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Pakeitimas 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naujų technologijų (pvz., sintetinės 
biologijos, biojutiklių rinkinių ir 
mikrorinkinių tecnologijų, 
bioinformatikos, nanobiotechnologijos ir 
sistemų biologijos), kurios gali padėti 
sukurti visiškai naujoviškas prietaikas, 
vystymas.

Or. en

Pakeitimas 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1128
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1129
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naujų technologijų (pvz., sintetinės 
biologijos, bioinformatikos ir sistemų 
biologijos, augalinių vaistų), kurios gali 
padėti sukurti visiškai naujoviškas
prietaikas, pavyzdžiui, biologiškai aktyvius 
natūralius peptidus, darančius įrodytą 
farmakologinį poveikį, vystymas.

Or. en

Pakeitimas 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Biotechnologijomis grindžiami 
pramoniniai procesai

(b) Biotechnologijomis grindžiami 
produktai ir procesai

Or. en
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Pakeitimas 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pramoninių biotechnologijų ir pramoninio 
masto biologinių procesų projektų, 
pritaikytų kurti konkurencingus 
pramoninius produktus ir procesus (pvz., 
cheminių medžiagų, sveikatos, 
kalnakasybos, energijos, celiuliozės ir 
popieriaus, šviesolaidinių produktų ir
medžio, tekstilės, krakmolo, maisto 
apdorojimo), vystymas ir jų 
aplinkosauginio aspekto plėtojimas.

Or. en

Pakeitimas 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1133
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Platformų technologijų (biologinių žymenų 
mokslas, pvz., genomika, metagenomika 
ir proteomika, molekulinių priemonių
stebėjimas, biologinių žymenų nustatymas 
ir analizė) vystymas siekiant užtikrinti 
daugelio ekonomikos sektorių pirmavimą 
ir konkurencinį pranašumą.

Or. en

Pakeitimas 1135
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Platformų technologijų (pvz., genomikos, 
metagenomikos, proteomikos, molekulinių 

Platformų technologijų (pvz., sistemų 
biologijos, genomikos, metagenomikos, 



PE492.765v01-00 62/164 AM\907546LT.doc

LT

priemonių) vystymas siekiant užtikrinti 
daugelio ekonomikos sektorių pirmavimą 
ir konkurencinį pranašumą.

proteomikos, fenomikos, molekulinių 
priemonių) vystymas siekiant užtikrinti 
daugelio ekonomikos sektorių pirmavimą 
ir konkurencinį pranašumą.

Or. en

Pakeitimas 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Platformų technologijų (pvz., genomikos, 
metagenomikos, proteomikos, molekulių ir 
ląstelių inžinerijos ir priemonių) vystymas 
siekiant užtikrinti daugelio ekonomikos 
sektorių pirmavimą ir konkurencinį 
pranašumą.
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Or. en

Pakeitimas 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1139
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio c punkto 1 a pastraipa 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenės ir etikos uždaviniai
Apibrėžiant politikos procesus 
atsižvelgiama į visuomenės ir etikos 
uždavinius, susijusius su tam tikromis 
technologijų rūšimis, tobulinant vertinimo 
kriterijus ir procedūras, apimančias 
plataus masto konsultacijas su 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pakeitimas 1140
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Aplinkos, visuomenės ir etikos 
uždaviniai
Tikslas – atsižvelgti į aplinkos, 
visuomenės ir etikos uždavinius, 
susijusius su tam tikrų rūšių 
technologijomis, plėtojant vertinimo 
procesus, kurie apimtų plataus masto 
konsultacijas su suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en

Pakeitimas 1141
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Naujos sveikatos problemos 
Naujų produktų ir technologijų, skirtų 
kovai su mikrobais (naujoviški 
antibiotikai ir jų alternatyvos), 
(saugesnių) vakcinų ir vaistų kovai su 
genetinėmis ligomis ir ligomis, 
susijusiomis su demografiniais pokyčiais, 
vystymas.

Or. en

Pakeitimas 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 papapunkčio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Visuomenės aspekto 
biotechnologijoje vystymas Dėmesio 
sutelkimas į biotechnologijos valdymą, 
įskaitant etinius apribojimus, siekiant 
naudos visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme visuomenės aspektas nanotechnologijose atskirai paminėtas. Šis 
aspektas bent tiek pat svarbus ir biotechnologijai.

Pakeitimas 1143
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4a. Ekologinė inovacija
1.4.1a. Konkretus ekologinių inovacijų 
tikslas
Konkretus ekologinių inovacijų tikslas –
skatinti novatorišką Europos pramonę ir 
inovacijų bendruomenę, kuri tikslingai 
kuria naujus produktus, procesus ir 
paslaugas, skatindama ekologišką augimą 
ir naudą aplinkai ir kuri pripažįstama 
pasaulio lydere. Šiomis inovacijomis 
siekiama padidinti išteklių vartojimo 
efektyvumą, sumažinti poveikį aplinkai, 
užkirsti kelią (vandens) taršai ir (arba) 
veiksmingiau, efektyviau ir atsakingiau 
naudoti gamtos išteklius.
1.4.2a. Pagrindimas ir Sąjungos pridėtinė 
vertė
Pramonės pirmavimas ekologinių 
inovacijų srityje sudarys sąlygas pagerinti 
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aplinkosauginį veiksmingumą ir visos 
ekonomikos atsparumą, kartu užtikrins 
ekonominį efektyvumą ir palankią 
aplinką verslui ir visai bendruomenei, 
apimančiai tiek kaime, tiek mieste 
gyvenančius piliečius. Pasaulio 
ekologiškos pramonės rinka (2020 m.) 
greitai plečiasi, ir šis ES verslo sektorius 
jau sparčiai auga: ES ekologinė pramonė 
jau dabar didesnė nei Europos 
automobilių pramonė ir nemažai 
ekologinės pramonės įmonių pirmauja
pasaulyje. Tai turi būti programos 
„Horizontas 2020“ pagrindas. Ekologinės 
inovacijos turi būti diegiamos visuose 
ekonomikos ir visuomenės gyvenimo 
sektoriuose ir kurti svarbų konkurencinį 
pranašumą Europai susiduriant su 
tvarumo iššūkiais. Todėl ekologinės 
inovacijos – pagrindinė didelio poveikio 
technologija.
Ekologiškai pramonei būdingas didelis 
mažųjų ir vidutinių (MVĮ) įmonių 
skaičius. Šiose įmonėse dirba apie pusė 
visų darbuotojų. Todėl MVĮ, 
bendradarbiaudamos su didesniais 
pramonės partneriais, turi atlikti vis 
svarbesnį vaidmenį kuriant naujas 
technologijas ir sprendimus bei juos 
įgyvendinant.
Pagrindiniai inovacijų šaltiniai yra 
ekologinių inovacijų ir kitų didelio 
poveikio technologijų, pradedant IRT 
(stebėjimo ir jutimo sistemos), sąveika.
1.4.3a. Bendros veiklos kryptys
Ekologinės inovacijos yra bet kokios 
rūšies inovacijos, kuriomis kuriama 
reikšminga ir įrodoma pažanga 
įgyvendinant tvaraus vystymosi tikslą 
mažinant poveikį aplinkai, didinant 
atsparumą aplinkos veiksniams ar 
efektyviau ir atsakingiau naudojant 
gamtos išteklius arba kuriomis šios 
pažangos siekiama.
Vykdant ekologinių inovacijų veiklą 
dėmesys skiriamas tvarioms inovacijoms 
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toliau išvardytose srityse:
a) ekologiškos energijos tiekimo
b) energijos vartojimo efektyvumo
c) medžiagų naudojimo efektyvumo
d) ekologiško judumo
e) vandens
f) atliekų

Or. en

Pakeitimas 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkretus pažangiosios gamybos ir 
apdirbimo mokslinių tyrimų ir inovacijų 
tikslas yra pakeisti šiandienines gamybos
įmones, sistemas ir procesus skatinant 
pagrindines didelio poveikio technologijas 
ir siekiant taikyti išsamesnėmis žiniomis
pagrįstas, tvarias, kelis gamybos sektorius
aprėpiančias gamybos ir apdirbimo 
technologijas ir taip būtų sukuriami 
naujoviškesni produktai, procesai ir 
paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 1145
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.1 papapunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1146
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1147
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.2 papapunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamybos sektorius yra labai svarbus 
Europos ekonomikos sektorius, kuriame 
pagaminama apie 17 proc. BVP ir kuriame 
2007 m. Europos Sąjungoje buvo maždaug 
22 mln. darbo vietų. Sumažinus 
ekonomines kliūtis prekybai ir 
pasinaudojus komunikacijų technologijų 
teikiamomis galimybėmis gamybai 
sukuriama stipri konkurencija, todėl ji 
perkeliama į šalis, kuriose bendrosios 
sąnaudos yra mažiausios. Kadangi 
Europoje mokami dideli atlyginimai,
Europos požiūris į gamybą turi pasikeisti iš 
esmės, nes tik taip šis sektorius išliks 
konkurencingas pasaulio rinkoje; programa 
„Horizontas 2020“ gali padėti suburti visas 
susijusias suinteresuotąsias šalis šiam 
tikslui pasiekti.

Gamybos sektorius yra labai svarbus 
Europos ekonomikos sektorius, kuriame 
pagaminama apie 17 proc. BVP ir kuriame 
2007 m. Europos Sąjungoje buvo maždaug 
22 mln. darbo vietų. Sumažinus 
ekonomines kliūtis prekybai ir 
pasinaudojus komunikacijų technologijų 
teikiamomis galimybėmis gamybai 
sukuriama stipri konkurencija, todėl ji 
perkeliama į šalis, kuriose bendrosios 
sąnaudos yra mažiausios. Europos požiūris 
į gamybą turi pasikeisti iš esmės, nes tik 
taip šis sektorius išliks konkurencingas 
pasaulio rinkoje; programa 
„Horizontas 2020“ gali padėti suburti visus 
susijusius suinteresuotuosius subjektus
šiam tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamybos sektorius yra labai svarbus 
Europos ekonomikos sektorius, kuriame 
pagaminama apie 17 proc. BVP ir kuriame 
2007 m. Europos Sąjungoje buvo maždaug 
22 mln. darbo vietų. Sumažinus 
ekonomines kliūtis prekybai ir 
pasinaudojus komunikacijų technologijų 
teikiamomis galimybėmis gamybai 
sukuriama stipri konkurencija, todėl ji 
perkeliama į šalis, kuriose bendrosios 
sąnaudos yra mažiausios. Kadangi 
Europoje mokami dideli atlyginimai, 
Europos požiūris į gamybą turi pasikeisti iš 
esmės, nes tik taip šis sektorius išliks 

Gamybos sektorius yra labai svarbus 
Europos ekonomikos sektorius, kuriame 
pagaminama apie 17 proc. BVP ir kuriame 
2007 m. Europos Sąjungoje buvo maždaug 
22 mln. darbo vietų, dauguma jų mažose ir 
vidutinėse įmonėse. Sumažinus 
ekonomines kliūtis prekybai ir 
pasinaudojus komunikacijų technologijų 
teikiamomis galimybėmis gamybai 
sukuriama stipri konkurencija, todėl ji 
perkeliama į šalis, kuriose bendrosios 
sąnaudos yra mažiausios. Kadangi 
Europoje mokami dideli atlyginimai, 
Europos požiūris į gamybą turi pasikeisti iš 
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konkurencingas pasaulio rinkoje; programa 
„Horizontas 2020“ gali padėti suburti visas 
susijusias suinteresuotąsias šalis šiam 
tikslui pasiekti.

esmės, nes tik taip šis sektorius išliks 
konkurencingas pasaulio rinkoje; programa 
„Horizontas 2020“ gali padėti suburti visus 
susijusius suinteresuotuosius subjektus
šiam tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 1149
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.2 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi ir toliau tęsti Sąjungos lygmens 
investicijas, kad išlaikytų savo pirmavimą 
ir kompetenciją gamybos technologijų 
srityje, ir pereiti prie didelės vertės, 
žinioms imlių prekių gamybos ir taip 
sukurti sąlygas bei pranašumus, reikalingus 
gamybos tvarumui užtikrinti ir teikti su 
pagamintu produktu susijusias paslaugas 
visą jo naudojimo laikotarpį. Ištekliams 
imli gamyba ir apdirbimo pramonės 
sektoriai turi toliau Sąjungos lygiu telkti 
išteklius ir žinias bei nesiliauti investavę į 
mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, 
kad užtikrintų tolesnį perėjimą prie 
konkurencingos, mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, ir laikytis 
sutartų visoje Sąjungoje galiojančių 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo pramonės 
sektoriuose iki 2050 m. normų. 
Vykdydama tinkamai pagrįstą Sąjungos 
politiką Europa užtikrintų esamų pramonės 
sektorių plėtrą ir pasirūpintų naujais 
būsimais pramonės sektoriais24.

Europa turi ir toliau tęsti Sąjungos lygmens 
investicijas, kad išlaikytų savo pirmavimą 
ir kompetenciją gamybos technologijų 
srityje, ir pereiti prie didelės vertės, 
efektyviai išteklius ir energiją 
naudojančios, žinioms imlių prekių 
gamybos ir taip sukurti sąlygas bei 
pranašumus, reikalingus gamybos tvarumui 
užtikrinti ir teikti su pagamintu produktu 
susijusias paslaugas visą jo naudojimo 
laikotarpį. Ištekliams imli gamyba ir 
apdirbimo pramonės sektoriai turi toliau 
Sąjungos lygiu telkti išteklius ir žinias bei 
nesiliauti investavę į mokslinius tyrimus, 
plėtrą ir inovacijas, kad užtikrintų tolesnį 
perėjimą prie konkurencingos, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ir 
efektyvaus išteklių naudojimo 
ekonomikos, ir laikytis sutartų visoje 
Sąjungoje galiojančių išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo pramonės sektoriuose iki 
2050 m. normų. Vykdydama tinkamai 
pagrįstą Sąjungos politiką Europa 
užtikrintų esamų pramonės sektorių plėtrą 
ir pasirūpintų naujais būsimais pramonės 
sektoriais24.

Or. en
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Pakeitimas 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.2 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi ir toliau tęsti Sąjungos lygmens 
investicijas, kad išlaikytų savo pirmavimą 
ir kompetenciją gamybos technologijų 
srityje, ir pereiti prie didelės vertės, 
žinioms imlių prekių gamybos ir taip 
sukurti sąlygas bei pranašumus, reikalingus 
gamybos tvarumui užtikrinti ir teikti su 
pagamintu produktu susijusias paslaugas 
visą jo naudojimo laikotarpį. Ištekliams
imli gamyba ir apdirbimo pramonės 
sektoriai turi toliau Sąjungos lygiu telkti 
išteklius ir žinias bei nesiliauti investavę į 
mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, 
kad užtikrintų tolesnį perėjimą prie 
konkurencingos, mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, ir laikytis 
sutartų visoje Sąjungoje galiojančių 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo pramonės 
sektoriuose iki 2050 m. normų. 
Vykdydama tinkamai pagrįstą Sąjungos 
politiką Europa užtikrintų esamų pramonės 
sektorių plėtrą ir pasirūpintų naujais 
būsimais pramonės sektoriais24.

Europa turi ir toliau tęsti Sąjungos lygmens 
investicijas, kad išlaikytų savo pirmavimą 
ir kompetenciją gamybos technologijų 
srityje, ir pereiti prie didelės vertės, 
žinioms imlių prekių gamybos ir taip 
sukurti sąlygas bei pranašumus, reikalingus 
gamybos tvarumui užtikrinti ir teikti su 
pagamintu produktu susijusias paslaugas 
visą jo naudojimo laikotarpį. Ištekliams 
imli gamyba ir apdirbimo pramonės 
sektoriai turi toliau Sąjungos lygiu telkti 
išteklius ir žinias bei nesiliauti investavę į 
mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, 
kad užtikrintų tolesnį perėjimą prie 
konkurencingos, nedaug teršalų 
išskiriančių technologijų ekonomikos, ir 
laikytis sutartų visoje Sąjungoje 
galiojančių išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
pramonės sektoriuose iki 2050 m. normų. 
Vykdydama tinkamai pagrįstą Sąjungos 
politiką Europa užtikrintų esamų pramonės 
sektorių plėtrą ir pasirūpintų naujais 
būsimais pramonės sektoriais24.

Or. en

Pakeitimas 1151
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Skatinti tvarų pramonės augimą ir 
pasinaudojant kituose sektoriuose 
išvystytomis technologijomis palengvinti
Europoje strateginį perėjimą nuo 
išlaidomis pagrįstos gamybos prie požiūrio, 
besiremiančio didelės pridėtinės vertės 
kūrimu.

Or. en

Pakeitimas 1152
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Skatinti tvarų pramonės augimą, 
palengvinant Europoje strateginį perėjimą 
nuo išlaidomis pagrįstos gamybos prie 
požiūrio, besiremiančio didelės pridėtinės 
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didelė pridėtinė vertė. vertės kūrimu ir naujovių vystymu.

Or. en

Pakeitimas 1154
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Energiją tausojančių pastatų statybai 
reikalingos technologijos

(b) Energiją tausojančių pastatų statybai ir 
nedidelio poveikio aplinkai pastatų 
statybai reikalingos technologijos

Or. en

Pakeitimas 1155
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sunaudojamo energijos kiekio ir išmetamo 
CO2 kiekio sumažinimas atliekant 
mokslinius tyrimus, plėtojant ir diegiant 
tvarias statybos technologijas ir taip darant 
poveikį visai vertės grandinei ir skatinant 
tarpsektorines bei daugiadalykines 
inovacijas, sudarant galimybę taikyti
naujus verslo modelius ir siūlyti 
piliečiams naują kokybę.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad statybų sektoriui labai svarbūs moksliniai tyrimai ir inovacijos, taip pat 
su šiuo sektorium susijusios tarpsektorinės ir įvairių disciplinų sąveikos.
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Pakeitimas 1156
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sunaudojamo energijos kiekio ir išmetamo 
CO2 kiekio sumažinimas atliekant 
mokslinius tyrimus, plėtojant ir diegiant 
tvarias statybos technologijas ir taip darant 
poveikį visai vertės grandinei ir skatinant 
tarpsektorines bei daugiadalykines 
inovacijas, sudarant galimybę taikyti 
naujus verslo modelius ir siūlyti 
piliečiams naują kokybę.

Or. en

Pakeitimas 1157
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1158
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sunaudojamo energijos kiekio ir išmetamo Sunaudojamo energijos kiekio ir išmetamo 



AM\907546LT.doc 75/164 PE492.765v01-00

LT

CO2 kiekio sumažinimas plėtojant ir 
diegiant tvarias statybos technologijas.

CO2 kiekio sumažinimas plėtojant ir 
diegiant tvarias statybos technologijas ir 
mažinant bendrą pastatų poveikį aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1160
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Tvariosios ir mažo anglies dioksido 
kiekio technologijos daug energijos 
sunaudojančiuose apdirbimo pramonės 
sektoriuose

(c) Tvariosios, mažo poveikio aplinkai ir 
mažo anglies dioksido kiekio technologijos 
apdirbimo pramonės sektoriuose

Or. fr

Pakeitimas 1161
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio c punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Tvariosios ir mažo anglies dioksido 
kiekio technologijos daug energijos 
sunaudojančiuose apdirbimo pramonės 
sektoriuose

(c) Tvariosios, mažo poveikio aplinkai ir 
mažo anglies dioksido kiekio technologijos 
daug energijos sunaudojančiuose 
apdirbimo pramonės sektoriuose

Or. fr

Pakeitimas 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Tvariosios ir mažo anglies dioksido 
kiekio technologijos daug energijos 
sunaudojančiuose apdirbimo pramonės 
sektoriuose

(c) Tvariosios ir mažo nedaug teršalų 
išskiriančios technologijos daug energijos 
sunaudojančiuose apdirbimo pramonės 
sektoriuose

Or. en

Pakeitimas 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Tvariosios ir mažo anglies dioksido 
kiekio technologijos daug energijos 
sunaudojančiuose apdirbimo pramonės 
sektoriuose

(c) Tvariosios ir mažo anglies dioksido 
kiekio technologijos daug energijos ir 
išteklių sunaudojančiuose apdirbimo 
pramonės sektoriuose

Or. en
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Pakeitimas 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Apdirbimo pramonės sektorių 
konkurencingumo didinimas iš esmės
gerinant išteklių ir energijos naudojimo 
veiksmingumą ir šių sektorių poveikio 
aplinkai apribojimas taikant visą vertės 
grandinę, skatinant mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų diegimą, taip pat 
integruojant atsinaujinančius energijos 
išteklius ir išmanias bei pažangias 
kontrolės sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančių energijos išteklių integravimas į pramonės procesus turėtų būti skatinamas 
siekiant pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio šiluminių pramonės procesų.

Pakeitimas 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Apdirbimo pramonės sektorių 
konkurencingumo didinimas iš esmės 
gerinant išteklių ir energijos naudojimo 
veiksmingumą ir šių sektorių poveikio 
aplinkai apribojimas taikant visą vertės 
grandinę, skatinant mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų diegimą, taip pat 
integruojant atsinaujinančius energijos 
išteklius ir išmanias bei pažangias 
stebėsenos sistemas.

Or. fr
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Pagrindimas

Atsinaujinančių energijos išteklių integravimas į pramonės procesus turėtų būti skatinamas 
siekiant, kad šie procesai išskirtų kuo mažesnį anglies dioksido kiekį.

Pakeitimas 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Apdirbimo pramonės sektorių 
konkurencingumo didinimas iš esmės 
gerinant išteklių ir energijos naudojimo 
veiksmingumą ir šių sektorių poveikio 
aplinkai apribojimas taikant visą vertės 
grandinę, skatinant mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų diegimą, pavyzdžiui, 
naujų katalizatorių vystymą siekiant, kad 
procesai būtų ekologiškesni ir efektyvesni 
.
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Or. en

Pakeitimas 1168
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Apdirbimo pramonės sektorių 
konkurencingumo didinimas iš esmės 
gerinant išteklių ir energijos naudojimo 
veiksmingumą ir šių sektorių poveikio 
aplinkai apribojimas taikant visą vertės 
grandinę, skatinant nedaug teršalų 
išskiriančių technologijų diegimą.

Or. en
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Pakeitimas 1170
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 papapunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncepcijų ir metodų, skirtų lankstiems 
žiniomis pagrįstiems verslo modeliams, 
rengimas, atsižvelgiant į vartotojų 
poreikius.

Koncepcijų ir metodų, skirtų lankstiems 
žiniomis pagrįstiems verslo modeliams, 
rengimas, atsižvelgiant į vartotojų 
poreikius. Parama naujų su ekologinėmis 
inovacijomis susijusių verslo modelių ir 
alternatyvių produktyvaus išteklių 
panaudojimo metodų kūrimui.

Or. en

Pakeitimas 1171
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus kosmoso mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslas yra skatinti kurti 
konkurencingą ir inovacijas diegiantį
kosmoso sektorių bei mokslinių tyrimų 
bendriją, kad būtų kuriama ir naudojama su 
kosmosu susijusi infrastruktūra ir taip 
siekiama būsimų Sąjungos politikos tikslų 
bei tenkinami visuomenės poreikiai.

Konkretus kosmoso mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslas yra, viena vertus, sudaryti 
Europai galimybes suprasti, vystyti, 
pradėti taikyti, valdyti ir naudoti kosmoso 
sistemas, antra vertus – skatinti kurti 
konkurencingą ir novatorišką kosmoso 
pramonę bei mokslinių tyrimų bendriją, 
kad būtų kuriama ir naudojama su kosmosu 
susijusi infrastruktūra ir taip siekiama 
būsimų Sąjungos politikos tikslų bei 
tenkinami visuomenės poreikiai, taip pat 
remiamas ekonomikos augimas sudarant
galimybes įgyvendinti įvairias svarbias 
Europos politikos sritis.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi pusė Europos kosmoso pramonės apyvartos priklauso nuo prekybos rinkos 
(skirtingai nei visame pasaulyje), konkurencingumo, inovacijų ir galimybių išlaikyti 
gebėjimus teikti reikalingus strateginius produktus, tam reikia ekonominės paramos. Be jos 
kyla grėsmė Europos nepriklausomumui šiame sektoriuje.

Pakeitimas 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus kosmoso mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslas yra skatinti kurti 
konkurencingą ir inovacijas diegiantį
kosmoso sektorių bei mokslinių tyrimų 
bendriją, kad būtų kuriama ir naudojama su 
kosmosu susijusi infrastruktūra ir taip 
siekiama būsimų Sąjungos politikos tikslų 
bei tenkinami visuomenės poreikiai.

Konkretus kosmoso mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslas yra skatinti kurti 
konkurencingą ir novatorišką kosmoso 
pramonę bei mokslinių tyrimų bendriją, 
kad būtų kuriama ir naudojama su kosmosu 
susijusi infrastruktūra, prietaikos ir 
paslaugos, taip siekiama būsimų Sąjungos 
politikos tikslų bei tenkinami visuomenės 
poreikiai.

Or. en

Pakeitimas 1173
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus kosmoso mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslas yra skatinti kurti 
konkurencingą ir inovacijas diegiantį
kosmoso sektorių bei mokslinių tyrimų 
bendriją, kad būtų kuriama ir naudojama su 
kosmosu susijusi infrastruktūra ir taip 
siekiama būsimų Sąjungos politikos tikslų 
bei tenkinami visuomenės poreikiai.

Konkretus kosmoso mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslas yra skatinti kurti 
konkurencingą ir novatorišką kosmoso 
pramonę bei mokslinių tyrimų bendriją, 
kad būtų kuriama ir naudojama su kosmosu 
susijusi infrastruktūra, taip pat prietaikos
ir paslaugos ir taip siekiama būsimų 
Sąjungos politikos tikslų bei tenkinami 
visuomenės poreikiai.
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Or. fr

Pakeitimas 1174
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus kosmoso mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslas yra skatinti kurti 
konkurencingą ir inovacijas diegiantį
kosmoso sektorių bei mokslinių tyrimų 
bendriją, kad būtų kuriama ir naudojama 
su kosmosu susijusi infrastruktūra ir taip 
siekiama būsimų Sąjungos politikos tikslų 
bei tenkinami visuomenės poreikiai.

Konkretus kosmoso mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslas yra skatinti kurti 
konkurencingą ir novatorišką kosmoso 
pramonę bei mokslinių tyrimų bendriją, 
kad būtų naudojama su kosmosu susijusi 
infrastruktūra ir taip siekiama būsimų 
Sąjungos politikos tikslų bei tenkinami 
visuomenės poreikiai.

Or. en

Pakeitimas 1175
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kosmoso sektoriaus stiprinimas 
remiant kosmoso mokslinius tyrimus ir 
inovacijas yra svarbus norint išlaikyti ir 
užtikrinti Europos gebėjimą rengti ir atlikti 
su kosmosu susijusias operacijas, kuriomis 
būtų remiama įvairių sričių Sąjungos 
politika, tarptautiniai strateginiai interesai 
ir konkurencingumas, palyginti su 
esamomis kitomis ir naujomis kosmosą 
tiriančiomis tautomis.

Europos kosmoso sektoriaus stiprinimas 
remiant kosmoso mokslinius tyrimus ir 
inovacijas yra svarbus norint išlaikyti ir 
užtikrinti Europos gebėjimą rengti ir atlikti 
su kosmosu susijusias operacijas, kuriomis 
būtų remiama įvairių sričių Sąjungos 
politika, tarptautiniai strateginiai interesai 
ir konkurencingumas, palyginti su 
esamomis kitomis ir naujomis kosmosą 
tiriančiomis tautomis. ES, EKA ir 
valstybių narių veiklos plėtojamos ir 
įgyvendinamos taip, kad papildytų viena 
kitą.
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Or. en

Pakeitimas 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kosmoso sektoriaus stiprinimas 
remiant kosmoso mokslinius tyrimus ir 
inovacijas yra svarbus norint išlaikyti ir 
užtikrinti Europos gebėjimą rengti ir atlikti 
su kosmosu susijusias operacijas, kuriomis 
būtų remiama įvairių sričių Sąjungos 
politika, tarptautiniai strateginiai interesai 
ir konkurencingumas, palyginti su 
esamomis kitomis ir naujomis kosmosą 
tiriančiomis tautomis.

Europos kosmoso sektoriaus stiprinimas 
remiant kosmoso mokslinius tyrimus ir 
inovacijas elektroninių ryšių, žemės 
stebėjimo, navigacijos, mokslo ir tyrimų 
srityse yra svarbus norint išlaikyti ir 
užtikrinti Europos gebėjimą rengti ir atlikti 
su kosmosu susijusias operacijas, kuriomis 
būtų remiama įvairių sričių Sąjungos 
politika, tarptautiniai strateginiai interesai 
ir konkurencingumas, palyginti su 
esamomis kitomis ir naujomis kosmosą 
tiriančiomis tautomis.

Or. en

Pakeitimas 1177
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kosmoso sektoriaus stiprinimas 
remiant kosmoso mokslinius tyrimus ir 
inovacijas yra svarbus norint išlaikyti ir 
užtikrinti Europos gebėjimą rengti ir atlikti
su kosmosu susijusias operacijas, kuriomis 
būtų remiama įvairių sričių Sąjungos 
politika, tarptautiniai strateginiai interesai 
ir konkurencingumas, palyginti su 
esamomis kitomis ir naujomis kosmosą 
tiriančiomis tautomis.

Europos kosmoso sektoriaus stiprinimas 
remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas 
žemės stebėjimo, navigacijos, 
telekomunikacijų, mokslo ir tyrimų srityse 
yra svarbus norint išlaikyti ir užtikrinti 
Europos gebėjimą rengti ir atlikti su 
kosmosu susijusias operacijas, kuriomis 
būtų remiama įvairių sričių Sąjungos 
politika, tarptautiniai strateginiai interesai 
ir konkurencingumas, palyginti su 
esamomis kitomis ir naujomis kosmosą 
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tiriančiomis tautomis.

Or. fr

Pakeitimas 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kosmoso sektoriaus stiprinimas 
remiant kosmoso mokslinius tyrimus ir 
inovacijas yra svarbus norint išlaikyti ir 
užtikrinti Europos gebėjimą rengti ir atlikti 
su kosmosu susijusias operacijas, kuriomis 
būtų remiama įvairių sričių Sąjungos 
politika, tarptautiniai strateginiai interesai 
ir konkurencingumas, palyginti su 
esamomis kitomis ir naujomis kosmosą 
tiriančiomis tautomis.

Europos viešojo ir privataus kosmoso 
sektoriaus stiprinimas remiant kosmoso 
mokslinius tyrimus ir inovacijas yra 
svarbus norint išlaikyti ir užtikrinti 
Europos gebėjimą rengti ir atlikti su 
kosmosu susijusias operacijas, kuriomis 
būtų remiama įvairių sričių Sąjungos 
politika, tarptautiniai strateginiai interesai 
ir konkurencingumas, palyginti su 
esamomis kitomis ir naujomis kosmosą 
tiriančiomis tautomis ir įmonėmis.

Or. en

Pakeitimas 1179
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su kosmosu susijusi veikla yra svarbi, 
tačiau dažnai nematoma įvairių paslaugų ir 
produktų, kurie svarbūs šiandieninei 
visuomenei (pvz., navigacija, ryšio 
priemonės, orų prognozė ir geografinė 
informacija), užsakovė. Politikos 
formavimas ir vykdymas Europos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu vis labiau 
priklauso nuo informacijos, kuri gaunama 
iš kosmoso. Pasaulinis kosmoso sektorius 

Su kosmosu susijusi veikla yra svarbi, 
tačiau dažnai nematoma įvairių paslaugų ir 
produktų, kurie svarbūs šiandieninei 
visuomenei (pvz., navigacija ir ryšio 
priemonės, taip pat orų prognozė ir 
geografinė informacija, gaunama stebint 
Žemę iš palydovų), užsakovė. Politikos 
formavimas ir vykdymas Europos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu vis labiau 
priklauso nuo informacijos, kuri gaunama 
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sparčiai auga ir apima naujus regionus 
(pvz., Kinija, Pietų Amerika). Europos 
pramonė šiandien yra pagarsėjusi 
aukščiausios klasės komercinių ir 
mokslinių palydovų eksportuotoja. 
Stiprėjanti pasaulinė konkurencija kelia 
grėsmę Europos padėčiai šiame sektoriuje. 
Taigi Europa siekia užtikrinti, kad jos 
pramonė toliau klestėtų šiame 
negailestingos konkurencijos valdomame 
sektoriuje. Be to, naudojantis Europos 
moksliniais palydovais gauta informacija 
pastaraisiais dešimtmečiais Žemės mokslų 
ir astronomijos srityse pavyko padaryti 
kelis labai svarbius mokslinius proveržius. 
Europos kosmoso sektorius, kuriam 
būdingi šie nepaprasti gebėjimai, yra labai 
svarbus sprendžiant strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytus uždavinius.

iš kosmoso. Pasaulinis kosmoso sektorius 
sparčiai auga ir apima naujus regionus 
(pvz., Kinija, Pietų Amerika). Europos 
kosmoso pramonė nepaisant ekonominės 
krizės išlieka pasaulinio lygio 
technologijų srityje. Dėl šių gebėjimų 
Europa yra kosmoso ir žemės mokslų 
lyderė ir Europos pramonė yra svarbi 
prekybos rinkose. Atsižvelgiant į tai 
parama visos Europos kosmoso pramonės 
tiekimo grandinės konkurencingumui yra 
labai svarbus uždavinys, kurį reikia 
spręsti taikant tinkamą mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros politiką, kurią 
organizuojant visoje Europoje siekiama 
užtikrinti, kad Europos pramonė 
neatsiliktų nuo tarptautinių konkurentų, 
kuriuos labai remia tvirtos jų vietinės 
rinkos. Europos pramonė šiandien yra 
pagarsėjusi aukščiausios klasės komercinių 
ir mokslinių palydovų eksportuotoja. 
Stiprėjanti pasaulinė konkurencija kelia 
grėsmę Europos padėčiai šiame sektoriuje.
Taigi Europa siekia užtikrinti, kad jos 
pramonė toliau klestėtų šiame 
negailestingos konkurencijos valdomame 
sektoriuje. Be to, naudojantis Europos 
moksliniais palydovais ir zondais gauta 
informacija pastaraisiais dešimtmečiais 
Žemės mokslų, fundamentaliosios fizikos
ir astronomijos srityse pavyko padaryti 
kelis labai svarbius mokslinius proveržius. 
Europos kosmoso sektorius, kuriam 
būdingi šie nepaprasti gebėjimai, yra labai 
svarbus sprendžiant strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytus uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 papapunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su kosmosu susijusi veikla yra svarbi, 
tačiau dažnai nematoma įvairių paslaugų ir 
produktų, kurie svarbūs šiandieninei 
visuomenei (pvz., navigacija, ryšio 
priemonės, orų prognozė ir geografinė 
informacija), užsakovė. Politikos 
formavimas ir vykdymas Europos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu vis labiau 
priklauso nuo informacijos, kuri gaunama 
iš kosmoso. Pasaulinis kosmoso sektorius 
sparčiai auga ir apima naujus regionus 
(pvz., Kinija, Pietų Amerika). Europos 
pramonė šiandien yra pagarsėjusi 
aukščiausios klasės komercinių ir 
mokslinių palydovų eksportuotoja. 
Stiprėjanti pasaulinė konkurencija kelia 
grėsmę Europos padėčiai šiame sektoriuje. 
Taigi Europa siekia užtikrinti, kad jos 
pramonė toliau klestėtų šiame 
negailestingos konkurencijos valdomame 
sektoriuje. Be to, naudojantis Europos 
moksliniais palydovais gauta informacija 
pastaraisiais dešimtmečiais Žemės mokslų 
ir astronomijos srityse pavyko padaryti 
kelis labai svarbius mokslinius atradimus. 
Europos kosmoso sektorius, kuriam 
būdingi šie nepaprasti gebėjimai, yra labai 
svarbus sprendžiant strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytus uždavinius.

Su kosmosu susijusi veikla yra svarbi, 
tačiau dažnai nematoma įvairių paslaugų ir 
produktų, kurie svarbūs šiandieninei 
visuomenei (pvz., navigacija, ryšio 
priemonės, orų prognozė ir geografinė 
informacija), užsakovė. Politikos 
formavimas ir vykdymas Europos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu vis labiau 
priklauso nuo informacijos, kuri gaunama 
iš kosmoso. Pasaulinis kosmoso sektorius 
sparčiai auga ir apima naujus regionus 
(pvz., Kinija, Pietų Amerika). Europos 
pramonė šiandien yra pagarsėjusi 
aukščiausios klasės komercinių (visų 
pirma elektroninių ryšių sektoriuje) ir 
mokslinių palydovų eksportuotoja. 
Stiprėjanti pasaulinė konkurencija kelia 
grėsmę Europos padėčiai šiame sektoriuje. 
Taigi Europa siekia užtikrinti, kad jos 
pramonė toliau klestėtų šiame 
negailestingos konkurencijos valdomame 
sektoriuje. Be to, naudojantis Europos 
moksliniais palydovais gauta informacija 
pastaraisiais dešimtmečiais Žemės mokslų 
ir astronomijos srityse pavyko padaryti 
kelis labai svarbius mokslinius proveržius. 
Europos kosmoso sektorius, kuriam 
būdingi šie nepaprasti gebėjimai, yra labai 
svarbus sprendžiant strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytus uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su kosmosu susijusi veikla yra svarbi, 
tačiau dažnai nematoma įvairių paslaugų ir 

Su kosmosu susijusi veikla yra svarbi, 
tačiau dažnai nematoma įvairių paslaugų ir 
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produktų, kurie svarbūs šiandieninei 
visuomenei (pvz., navigacija, ryšio 
priemonės, orų prognozė ir geografinė 
informacija), užsakovė. Politikos 
formavimas ir vykdymas Europos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu vis labiau 
priklauso nuo informacijos, kuri gaunama 
iš kosmoso. Pasaulinis kosmoso sektorius 
sparčiai auga ir apima naujus regionus 
(pvz., Kinija, Pietų Amerika). Europos 
pramonė šiandien yra pagarsėjusi 
aukščiausios klasės komercinių ir 
mokslinių palydovų eksportuotoja. 
Stiprėjanti pasaulinė konkurencija kelia 
grėsmę Europos padėčiai šiame sektoriuje. 
Taigi Europa siekia užtikrinti, kad jos 
pramonė toliau klestėtų šiame 
negailestingos konkurencijos valdomame 
sektoriuje. Be to, naudojantis Europos 
moksliniais palydovais gauta informacija 
pastaraisiais dešimtmečiais Žemės mokslų 
ir astronomijos srityse pavyko padaryti 
kelis labai svarbius mokslinius atradimus. 
Europos kosmoso sektorius, kuriam 
būdingi šie nepaprasti gebėjimai, yra labai 
svarbus sprendžiant strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytus uždavinius.

produktų, kurie svarbūs šiandieninei 
visuomenei (pvz., navigacija, ryšio 
priemonės, orų prognozė ir geografinė 
informacija), užsakovė. Politikos 
formavimas ir vykdymas Europos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu vis labiau 
priklauso nuo informacijos, kuri gaunama 
iš kosmoso. Pasaulinis kosmoso sektorius 
sparčiai auga ir apima naujus regionus 
(pvz., Kinija, Pietų Amerika ir Afrika). 
Europos pramonė šiandien yra pagarsėjusi 
aukščiausios klasės komercinių ir 
mokslinių palydovų eksportuotoja. 
Stiprėjanti pasaulinė konkurencija kelia 
grėsmę Europos padėčiai šiame sektoriuje. 
Taigi Europa siekia užtikrinti, kad jos 
pramonė toliau klestėtų šiame 
negailestingos konkurencijos valdomame 
sektoriuje. Be to, naudojantis Europos 
moksliniais palydovais gauta informacija 
pastaraisiais dešimtmečiais Žemės mokslų 
ir astronomijos srityse pavyko padaryti 
kelis labai svarbius mokslinius proveržius. 
Europos kosmoso sektorius, kuriam 
būdingi šie nepaprasti gebėjimai, yra labai 
svarbus sprendžiant strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytus uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis 
grindžiami su kosmosu susiję pajėgumai, 
kurie svarbūs Europos visuomenei.
Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug 
25 proc. kosmosui skiriamo biudžeto 
išleidžia moksliniams tyrimams ir plėtrai, o 
Sąjunga šiems tikslams išleidžia mažiau 
nei 10 proc. Be to, moksliniai kosmoso 

Moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis 
grindžiami su kosmosu susiję pajėgumai, 
kurie svarbūs Europos visuomenei.
Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug 
25 proc. kosmosui skiriamo biudžeto 
išleidžia moksliniams tyrimams ir plėtrai, o 
Sąjunga šiems tikslams išleidžia mažiau 
nei 10 proc. Be to, moksliniai kosmoso 
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tyrimai Sąjungoje vykdomi pagal atskiras 
kelių valstybių narių nacionalines 
programas. Siekiant išlaikyti technologinį 
ir konkurencinį pirmavimą būtina
Sąjungos lygiu imtis veiksmų, kad būtų
koordinuojami su kosmosu susiję 
moksliniai tyrimai, skatinamas visų 
valstybių narių mokslo darbuotojų
dalyvavimas ir šalinamos kliūtys kurti 
kelias valstybes nares apimančius bendrus 
su kosmosu susijusių mokslinių tyrimų 
projektus. Šiuos veiksmus būtina 
koordinuoti su Europos kosmoso 
agentūra, kuri nuo 1975 m. sėkmingai 
tvarkė ir derino kelių valstybių narių 
grupės vyriausybių veiklą užtikrinant 
pramoninį palydovų kūrimą ir 
organizuojant kosmoso tyrimo skrydžius. 
Be to, informacija, kuri surenkama 
naudojantis Europos palydovais, suteikia 
didesnes galimybes toliau plėtoti 
naujoviškas su palydovais susijusias 
paslaugas. Ši veikla yra būdingas MVĮ 
veiklos sektorius, todėl ji turėtų būti 
remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
priemonėmis siekiant visapusiškai 
pasinaudoti šia galimybe ir visų pirma ypač 
didelėmis dviem Sąjungos pavyzdinėms 
iniciatyvoms „Galileo“ ir GMES skirtomis 
investicijomis.

tyrimai Sąjungoje vykdomi pagal atskiras 
kelių valstybių narių nacionalines ir EKA
programas. Kad Europa neprarastų 
technologinio ir konkurencinio 
pranašumo ir būtų kapitalizuotos jos 
investicijos, reikia Sąjungos lygio veiksmų
siejant juos su valstybių narių, EKA ir 
pramonės kosmoso mokslinių tyrimų 
veikla. Taigi, strateginės mokslinių tyrimų 
darbotvarkės, kuri apimtų pramonę, 
Europos Komisiją ir kosmoso agentūras, 
parengimas yra sprendimas, skirtas remti 
tiksliau apibrėžtai ateities technologijų 
galimybių Europos kosmoso sektoriuje 
vizijai. Be to, veiksmų Sąjungos lygiu 
reikia, kad būtų skatinamas visų valstybių 
narių mokslininkų tyrėjų dalyvavimas ir 
šalinamos kliūtys kurti kelias valstybes 
nares apimančius bendrus su kosmosu 
susijusių mokslinių tyrimų projektus. Be 
to, informacija, kuri surenkama naudojantis 
Europos palydovais, suteikia didesnes 
galimybes toliau plėtoti naujoviškas su 
palydovais susijusias paslaugas. Ši veikla 
yra būdinga MVĮ veiklos sektoriui, todėl ji 
turėtų būti remiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų priemonėmis siekiant 
visapusiškai pasinaudoti šia galimybe ir 
visų pirma ypač didelėmis dviem Sąjungos 
pavyzdinėms iniciatyvoms „Galileo“ ir 
GMES skirtomis investicijomis.

Or. en

Pakeitimas 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis 
grindžiami su kosmosu susiję pajėgumai, 
kurie svarbūs Europos visuomenei. 
Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug 

Moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis 
grindžiami su kosmosu susiję pajėgumai, 
kurie svarbūs Europos visuomenei. 
Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug 
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25 proc. kosmosui skiriamo biudžeto 
išleidžia moksliniams tyrimams ir plėtrai, o 
Sąjunga šiems tikslams išleidžia mažiau 
nei 10 proc. Be to, moksliniai kosmoso 
tyrimai Sąjungoje vykdomi pagal atskiras 
kelių valstybių narių nacionalines 
programas. Siekiant išlaikyti technologinį 
ir konkurencinį pirmavimą būtina Sąjungos 
lygiu imtis veiksmų, kad būtų 
koordinuojami su kosmosu susiję 
moksliniai tyrimai, skatinamas visų 
valstybių narių mokslo darbuotojų
dalyvavimas ir šalinamos kliūtys kurti 
kelias valstybes nares apimančius bendrus 
su kosmosu susijusių mokslinių tyrimų 
projektus. Šiuos veiksmus būtina 
koordinuoti su Europos kosmoso agentūra, 
kuri nuo 1975 m. sėkmingai tvarkė ir 
derino kelių valstybių narių grupės 
vyriausybių veiklą užtikrinant pramoninį 
palydovų kūrimą ir organizuojant kosmoso 
tyrimo skrydžius. Be to, informacija, kuri 
surenkama naudojantis Europos 
palydovais, suteikia didesnes galimybes 
toliau plėtoti naujoviškas su palydovais 
susijusias paslaugas. Ši veikla yra būdingas
MVĮ veiklos sektorius, todėl ji turėtų būti 
remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
priemonėmis siekiant visapusiškai 
pasinaudoti šia galimybe ir visų pirma ypač 
didelėmis dviem Sąjungos pavyzdinėms 
iniciatyvoms „Galileo“ ir GMES skirtomis 
investicijomis.

25 proc. kosmosui skiriamo biudžeto 
išleidžia moksliniams tyrimams ir plėtrai, o 
Sąjunga šiems tikslams išleidžia mažiau 
nei 10 proc. Be to, moksliniai kosmoso 
tyrimai Sąjungoje vykdomi pagal atskiras 
kelių valstybių narių nacionalines 
programas. Siekiant išlaikyti technologinį 
ir konkurencinį pirmavimą būtina Sąjungos 
lygiu imtis veiksmų, kad būtų 
koordinuojami su kosmosu susiję 
moksliniai tyrimai, skatinamas visų 
valstybių narių mokslininkų tyrėjų
dalyvavimas ir šalinamos kliūtys kurti 
kelias valstybes nares apimančius bendrus 
su kosmosu susijusių mokslinių tyrimų 
projektus. Šiuos veiksmus būtina 
koordinuoti su Europos kosmoso agentūra, 
kuri nuo 1975 m. sėkmingai tvarkė ir 
derino kelių valstybių narių grupės 
vyriausybių veiklą užtikrinant pramoninį 
palydovų kūrimą ir organizuojant kosmoso 
tyrimo skrydžius. Be to, informacija, kuri 
surenkama naudojantis Europos 
palydovais, suteikia didesnes galimybes 
toliau plėtoti naujoviškas su palydovais 
susijusias paslaugas. Ši veikla yra būdinga
MVĮ veiklos sektoriui, todėl ji turėtų būti 
remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
priemonėmis siekiant visapusiškai 
pasinaudoti šia galimybe ir visų pirma ypač 
didelėmis dviem Sąjungos pavyzdinėms 
iniciatyvoms „Galileo“ ir GMES skirtomis 
investicijomis, taip pat reikėtų remti 
elektroninių ryšių sektorių, kuris 
prisideda siekiant Europos skaitmeninės 
darbotvarkės tikslų, pavyzdžiui, 
panaikindamas skaitmeninę atskirtį, taip 
sudarydamas galimybę elektroniniam 
verslui visoje Europos teritorijoje atsirasti, 
taigi prisidėdamas prie bendrosios 
skaitmeninės rinkos vystymo.

Or. en

Pakeitimas 1184
Amalia Sartori
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis 
grindžiami su kosmosu susiję pajėgumai, 
kurie svarbūs Europos visuomenei. 
Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug 
25 proc. kosmosui skiriamo biudžeto 
išleidžia moksliniams tyrimams ir plėtrai, o 
Sąjunga šiems tikslams išleidžia mažiau 
nei 10 proc. Be to, moksliniai kosmoso 
tyrimai Sąjungoje vykdomi pagal atskiras
kelių valstybių narių nacionalines 
programas. Siekiant išlaikyti technologinį 
ir konkurencinį pirmavimą būtina Sąjungos 
lygiu imtis veiksmų, kad būtų 
koordinuojami su kosmosu susiję 
moksliniai tyrimai, skatinamas visų 
valstybių narių mokslo darbuotojų
dalyvavimas ir šalinamos kliūtys kurti 
kelias valstybes nares apimančius bendrus 
su kosmosu susijusių mokslinių tyrimų 
projektus. Šiuos veiksmus būtina 
koordinuoti su Europos kosmoso agentūra, 
kuri nuo 1975 m. sėkmingai tvarkė ir 
derino kelių valstybių narių grupės 
vyriausybių veiklą užtikrinant pramoninį 
palydovų kūrimą ir organizuojant kosmoso 
tyrimo skrydžius. Be to, informacija, kuri 
surenkama naudojantis Europos 
palydovais, suteikia didesnes galimybes 
toliau plėtoti naujoviškas su palydovais 
susijusias paslaugas. Ši veikla yra būdingas
MVĮ veiklos sektorius, todėl ji turėtų būti 
remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
priemonėmis siekiant visapusiškai 
pasinaudoti šia galimybe ir visų pirma ypač 
didelėmis dviem Sąjungos pavyzdinėms 
iniciatyvoms „Galileo“ ir GMES skirtomis 
investicijomis.

Moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis 
grindžiami su kosmosu susiję pajėgumai, 
kurie svarbūs Europos visuomenei. 
Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug 
25 proc. kosmosui skiriamo biudžeto 
išleidžia moksliniams tyrimams ir plėtrai, o 
Sąjunga šiems tikslams išleidžia mažiau 
nei 10 proc. Be to, moksliniai kosmoso 
tyrimai Sąjungoje visų pirma vykdomi 
įgyvendinant kelių ES valstybių narių 
nacionalines arba EKA programas. 
Siekiant išlaikyti technologinį ir 
konkurencinį pirmavimą būtina Sąjungos 
lygiu imtis veiksmų, kad būtų 
koordinuojami su kosmosu susiję 
moksliniai tyrimai, skatinamas visų 
valstybių narių mokslininkų tyrėjų
dalyvavimas ir šalinamos kliūtys kurti 
kelias valstybes nares apimančius bendrus 
su kosmosu susijusių mokslinių tyrimų 
projektus. Šiuos veiksmus būtina 
koordinuoti su Europos kosmoso agentūra, 
kuri nuo 1975 m. sėkmingai tvarkė ir 
derino kelių valstybių narių grupės 
vyriausybių veiklą užtikrinant pramoninį 
palydovų kūrimą ir organizuojant kosmoso 
tyrimo skrydžius. Be to, informacija, kuri 
surenkama naudojantis Europos 
palydovais, suteikia didesnes galimybes
toliau plėtoti naujoviškas su palydovais 
susijusias paslaugas. Ši veikla yra būdinga
MVĮ veiklos sektoriui, todėl ji turėtų būti 
remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
priemonėmis siekiant visapusiškai 
pasinaudoti šia galimybe ir visų pirma ypač 
didelėmis dviem Sąjungos pavyzdinėms 
iniciatyvoms „Galileo“ ir GMES skirtomis 
investicijomis.

Or. en
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Pagrindimas

Tiksliau apibrėžiama dabartinė padėtis ES.

Pakeitimas 1185
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis 
grindžiami su kosmosu susiję pajėgumai, 
kurie svarbūs Europos visuomenei. 
Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug 
25 proc. kosmosui skiriamo biudžeto 
išleidžia moksliniams tyrimams ir plėtrai, o 
Sąjunga šiems tikslams išleidžia mažiau 
nei 10 proc. Be to, moksliniai kosmoso 
tyrimai Sąjungoje vykdomi pagal atskiras 
kelių valstybių narių nacionalines
programas. Siekiant išlaikyti technologinį 
ir konkurencinį pirmavimą būtina Sąjungos 
lygiu imtis veiksmų, kad būtų 
koordinuojami su kosmosu susiję 
moksliniai tyrimai, skatinamas visų 
valstybių narių mokslo darbuotojų
dalyvavimas ir šalinamos kliūtys kurti 
kelias valstybes nares apimančius bendrus 
su kosmosu susijusių mokslinių tyrimų 
projektus. Šiuos veiksmus būtina 
koordinuoti su Europos kosmoso agentūra, 
kuri nuo 1975 m. sėkmingai tvarkė ir 
derino kelių valstybių narių grupės 
vyriausybių veiklą užtikrinant pramoninį 
palydovų kūrimą ir organizuojant kosmoso 
tyrimo skrydžius. Be to, informacija, kuri 
surenkama naudojantis Europos 
palydovais, suteikia didesnes galimybes 
toliau plėtoti naujoviškas su palydovais 
susijusias paslaugas. Ši veikla yra būdingas
MVĮ veiklos sektorius, todėl ji turėtų būti 
remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
priemonėmis siekiant visapusiškai 
pasinaudoti šia galimybe ir visų pirma ypač 

Moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis 
grindžiami su kosmosu susiję pajėgumai, 
kurie svarbūs Europos visuomenei. 
Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug 
25 proc. kosmosui skiriamo biudžeto 
išleidžia moksliniams tyrimams ir plėtrai, o 
Sąjunga šiems tikslams išleidžia mažiau 
nei 10 proc. Be to, moksliniai kosmoso 
tyrimai Sąjungoje vykdomi įgyvendinant
valstybių narių ir EKA programas. Siekiant 
išlaikyti technologinį ir konkurencinį 
pirmavimą būtina Sąjungos lygiu imtis 
veiksmų, kad būtų koordinuojami su 
kosmosu susiję moksliniai tyrimai, 
skatinamas visų valstybių narių 
mokslininkų tyrėjų dalyvavimas ir 
šalinamos kliūtys kurti kelias valstybes 
nares apimančius bendrus su kosmosu 
susijusių mokslinių tyrimų projektus. Šiuos 
veiksmus būtina koordinuoti su Europos 
kosmoso agentūra, kuri nuo 1975 m. 
sėkmingai tvarkė ir derino kelių valstybių 
narių grupės vyriausybių veiklą užtikrinant 
pramoninį palydovų kūrimą ir 
organizuojant kosmoso tyrimo skrydžius. 
Be to, informacija, kuri surenkama 
naudojantis Europos palydovais, suteikia 
didesnes galimybes toliau plėtoti 
naujoviškas su palydovais susijusias 
paslaugas. Ši veikla yra būdinga MVĮ 
veiklos sektoriui, todėl ji turėtų būti 
remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
priemonėmis siekiant visapusiškai 
pasinaudoti šia galimybe ir visų pirma ypač 
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didelėmis dviem Sąjungos pavyzdinėms 
iniciatyvoms „Galileo“ ir GMES skirtomis 
investicijomis.

didelėmis dviem Sąjungos pavyzdinėms 
iniciatyvoms „Galileo“ ir GMES skirtomis 
investicijomis.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija turėtų prisidėti prie jau vykdomų Europos kosmoso agentūros (EKA), 
nacionalinių kosmoso agentūrų ir valstybių narių pramonės suinteresuotųjų subjektų 
programų.

Pakeitimas 1186
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 papapunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1187
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 papapunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
atliktini moksliniai kosmoso tyrimai yra 
derinami su Sąjungos kosmoso politikos 
prioritetais, kuriuos nuolat apibrėžia 

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
atliktini moksliniai kosmoso tyrimai yra 
derinami su Sąjungos kosmoso politikos 
prioritetais ir Europos veiksmų programų 
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Sąjungos Kosmoso tarybos ir Europos 
Komisija25.

poreikiais, kuriuos nuolat apibrėžia 
Sąjungos Kosmoso tarybos ir Europos 
Komisija25.

Or. en

Pakeitimas 1188
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis tikslas aprėpia konkurencingo ir 
verslaus kosmoso sektoriaus sukūrimą ir 
plėtrą bei pasaulinio lygio kosmoso 
mokslinių tyrimų bendrijos subūrimą, 
siekiant išlaikyti Europos pirmavimą ir
savarankišką kosmoso technologiją, 
skatinti kosmoso sektoriaus inovacijas ir 
suteikti galimybę diegti kosmosu 
grindžiamas žemės tyrimo inovacijas, pvz., 
nuotolinio matavimo ir navigacijos 
duomenų naudojimas.

Šis tikslas aprėpia konkurencingo ir 
verslaus kosmoso sektoriaus sukūrimą ir
tolesnę plėtrą bei pasaulinio lygio kosmoso 
mokslinių tyrimų bendrijos subūrimą, 
siekiant išlaikyti ir stiprinti Europos 
pirmavimą užtikrinant, kad būtų galima 
gauti reikiamas tinkamai išvystytas, 
pakankamai nepriklausomas 
technologijas konkurencingomis 
sąlygomis, ir išsaugoti bei sustiprinti 
savarankiškumą strateginiuose 
subsektoriuose, pavyzdžiui, prieigos prie
kosmoso ar lemiamos reikšmės 
technologijų subsektoriuose, skatinti 
kosmoso sektoriaus inovacijas ir suteikti 
galimybę diegti kosmosu grindžiamas 
žemės tyrimo inovacijas, pvz., nuotolinio 
matavimo ir navigacijos duomenų 
naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Jei Europa nepatenkins strateginių technologijų, reikalingų veiksmų programoms įgyvendinti, 
paklausos, ji bus patenkinta kitur. Tai turėtų pasekmių mūsų savarankiškumui vystant tokias 
technologijas ir kuriant darbo vietas bei skatinant augimą.

Pakeitimas 1189
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis tikslas aprėpia konkurencingo ir 
verslaus kosmoso sektoriaus sukūrimą ir 
plėtrą bei pasaulinio lygio kosmoso 
mokslinių tyrimų bendrijos subūrimą, 
siekiant išlaikyti Europos pirmavimą ir 
savarankišką kosmoso technologiją, 
skatinti kosmoso sektoriaus inovacijas ir 
suteikti galimybę diegti kosmosu 
grindžiamas žemės tyrimo inovacijas, pvz., 
nuotolinio matavimo ir navigacijos 
duomenų naudojimas.

Šis tikslas aprėpia pasaulinio lygio 
kosmoso mokslinių tyrimų bendrijos 
subūrimą, siekiant išlaikyti Europos 
pirmavimą ir savarankišką kosmoso 
technologiją, remti konkurencingą, 
ekologišką ir verslią kosmoso pramonę, 
skatinti kosmoso sektoriaus inovacijas ir 
suteikti galimybę diegti kosmosu 
grindžiamas žemės tyrimo inovacijas, pvz., 
nuotolinio matavimo ir navigacijos 
duomenų naudojimas.

Or. en

Pakeitimas 1190
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis tikslas aprėpia konkurencingo ir 
verslaus kosmoso sektoriaus sukūrimą ir 
plėtrą bei pasaulinio lygio kosmoso 
mokslinių tyrimų bendrijos subūrimą, 
siekiant išlaikyti Europos pirmavimą ir 
savarankišką kosmoso technologiją, 
skatinti kosmoso sektoriaus inovacijas ir 
suteikti galimybę diegti kosmosu 
grindžiamas žemės tyrimo inovacijas, pvz., 
nuotolinio matavimo ir navigacijos 
duomenų naudojimas.

Šis tikslas aprėpia konkurencingo, švaraus 
ir verslaus kosmoso sektoriaus sukūrimą ir 
plėtrą bei pasaulinio lygio kosmoso 
mokslinių tyrimų bendrijos subūrimą, 
siekiant išlaikyti Europos pirmavimą ir 
savarankišką kosmoso technologiją, 
įskaitant ekologiškus sprendimus, skatinti 
kosmoso sektoriaus inovacijas ir suteikti 
galimybę diegti kosmosu grindžiamas 
žemės tyrimo inovacijas, pvz., nuotolinio 
matavimo ir navigacijos duomenų 
naudojimas.

Or. en
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Pagrindimas

Labai svarbu vystant tikrai konkurencingą ir verslią kosmoso pramonę puoselėti ekologiškų 
sprendimų poreikius.

Pakeitimas 1191
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis tikslas aprėpia konkurencingo ir 
verslaus kosmoso sektoriaus sukūrimą ir 
plėtrą bei pasaulinio lygio kosmoso 
mokslinių tyrimų bendrijos subūrimą, 
siekiant išlaikyti Europos pirmavimą ir 
savarankišką kosmoso technologiją, 
skatinti kosmoso sektoriaus inovacijas ir 
suteikti galimybę diegti kosmosu 
grindžiamas žemės tyrimo inovacijas, pvz., 
nuotolinio matavimo ir navigacijos 
duomenų naudojimas.

Šis tikslas aprėpia konkurencingo, tvaraus
ir verslaus kosmoso sektoriaus sukūrimą ir 
plėtrą bei pasaulinio lygio kosmoso 
mokslinių tyrimų bendrijos subūrimą, 
siekiant išlaikyti Europos pirmavimą ir 
savarankišką kosmoso technologiją, 
skatinti kosmoso sektoriaus inovacijas ir 
suteikti galimybę diegti kosmosu 
grindžiamas žemės tyrimo inovacijas, pvz., 
nuotolinio matavimo ir navigacijos 
duomenų naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Atkreipiamas dėmesys į aplinkosaugos pokyčius, kurie būtini kosmoso sektoriuje.

Pakeitimas 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia veikla siekiama, pradedant idėjomis ir 
baigiant demonstravimu kosmose, kurti 
pažangias kosmoso technologijas ir 
operacijų koncepcijas, įskaitant navigaciją 
ir nuotolinį aptikimą, bei kosmose esančio 
turto apsaugą nuo nuolaužų ir saulės 

Šia veikla siekiama, pradedant idėjomis ir 
baigiant demonstravimu kosmose, kurti ir 
įgyvendinti pažangias kosmoso 
technologijas ir operacijų koncepcijas. Tai 
apima technologijas, skirtas kosmose 
esančio turto apsaugai nuo nuolaužų ir 
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spinduliuotės. Norint kurti ir naudoti 
pažangias kosmoso technologijas, 
privalomas nuolatinis aukštos 
kvalifikacijos inžinierių ir mokslininkų 
švietimas ir mokymas.

saulės spinduliuotės plyksnių, taip pat 
skirtas palydovinei telekomunikacijai, 
navigacijai ir nuotoliniam aptikimui. 
Norint kurti ir naudoti pažangias kosmoso 
technologijas, privalomas nuolatinis 
aukštos kvalifikacijos inžinierių ir 
mokslininkų švietimas ir mokymas, taip 
pat glaudus jų ir kosmoso prietaikų 
vartotojų tarpusavio ryšys.

Or. en

Pakeitimas 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia veikla siekiama, pradedant idėjomis ir 
baigiant demonstravimu kosmose, kurti 
pažangias kosmoso technologijas ir 
operacijų koncepcijas, įskaitant navigaciją 
ir nuotolinį aptikimą, bei kosmose esančio 
turto apsaugą nuo nuolaužų ir saulės 
spinduliuotės. Norint kurti ir naudoti 
pažangias kosmoso technologijas, 
privalomas nuolatinis aukštos 
kvalifikacijos inžinierių ir mokslininkų 
švietimas ir mokymas.

Šia veikla siekiama, pradedant idėjomis ir 
baigiant demonstravimu kosmose, kurti 
pažangias kosmoso technologijas ir 
operacijų koncepcijas, įskaitant navigaciją, 
elektroninius ryšius ir nuotolinį aptikimą, 
bei kosmose esančio turto apsaugą nuo 
nuolaužų ir saulės spinduliuotės. Norint 
kurti ir naudoti pažangias kosmoso 
technologijas, privalomas nuolatinis 
aukštos kvalifikacijos inžinierių ir 
mokslininkų švietimas ir mokymas.

Or. en

Pakeitimas 1194
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia veikla siekiama, pradedant idėjomis ir 
baigiant demonstravimu kosmose, kurti 

Šia veikla siekiama, pradedant idėjomis ir 
baigiant demonstravimu kosmose, kurti 
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pažangias kosmoso technologijas ir 
operacijų koncepcijas, įskaitant navigaciją 
ir nuotolinį aptikimą, bei kosmose esančio 
turto apsaugą nuo nuolaužų ir saulės 
spinduliuotės. Norint kurti ir naudoti 
pažangias kosmoso technologijas, 
privalomas nuolatinis aukštos 
kvalifikacijos inžinierių ir mokslininkų 
švietimas ir mokymas.

pažangias kosmoso technologijas ir 
operacijų koncepcijas, įskaitant navigaciją,
telekomunikaciją ir nuotolinį aptikimą, bei 
kosmose esančio turto apsaugą nuo 
nuolaužų ir saulės spinduliuotės. Norint 
kurti ir naudoti pažangias kosmoso 
technologijas, privalomas nuolatinis 
aukštos kvalifikacijos inžinierių ir 
mokslininkų švietimas ir mokymas.

Or. fr

Pakeitimas 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, archyvavimą, patikrinimą,
standartizavimą ir tvarų pateikimą, taip 
pat remti su šiais duomenimis susijusių 
naujų informacinių produktų ir paslaugų 
kūrimą. Jeigu tvarkant ir platinant 
duomenis būtų diegiamos inovacijos, tada 
taip pat būtų įmanoma užtikrinti didesnę 
investicijų į kosmoso infrastruktūrą grąžą ir 
prisidėti sprendžiant visuomenės 
uždavinius, visų pirma tuo atveju, kai 
veiksmus būtų imamasi koordinuoti 
pasauliniu lygiu, pvz., pasitelkiant
Pasaulinę Žemės stebėjimo sistemų 
sistemą (GEOSS), visų pirma visapusiškai 
panaudojant GMES programą kaip jos 
pagrindinį europinį indėlį, Europos 
palydovinės navigacijos programą
„Galileo“ arba klimato kaitos klausimams 
skirtą Tarpvyriausybinę klimato kaitos 
komisiją. Bus remiamas spartus šių 
inovacijų diegimas atitinkamose 
prietaikose. Tai apima ir duomenų 
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panaudojimą tolesniems moksliniams 
tyrimams.

Or. en

Pakeitimas 1196
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1197
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti 
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, patikrinimą ir standartizavimą.
Duomenų tvarkymo ir platinimo srityje
diegiamos inovacijos taip pat gali užtikrinti 
didesnę investicijų į kosmoso 
infrastruktūrą grąžą ir padėti įveikti 
socialinius sunkumus, ypač jei veiksmai 
šiuo tikslu būtų koordinuojami pasauliniu 
lygiu, pvz., naudojant Pasaulinės Žemės 
stebėjimo sistemų sistemą (GEOSS) ir 
pagal ją ES įgyvendinamus projektus,
pagal Europos palydovinės navigacijos
programą „Galileo“ arba tarpininkaujant
klimato kaitos klausimus sprendžiančiai 
Tarpvyriausybinei klimato kaitos
komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekta dar labiau išryškinti „Horizontas 2020“ ir su kosmosu susijusių 
pavyzdinių ES programų, visų pirma GMES, sąsają, taip pat GMES ir Pasaulinės Žemės 
stebėjimo sistemų sistemos sąsają.

Pakeitimas 1198
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti 
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, patikrinimą ir standartizavimą. 
Jeigu tvarkant ir platinant duomenis būtų 
diegiamos inovacijos, tada taip pat būtų 

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

įmanoma užtikrinti didesnę investicijų į 
kosmoso infrastruktūrą grąžą ir prisidėti 
sprendžiant visuomenės uždavinius, visų 
pirma tuo atveju, kai veiksmus būtų 
imamasi koordinuoti pasauliniu lygiu, pvz., 
Pasaulinės Žemės stebėjimo sistemų 
sistemos (GEOSS), Europos programą 
GMES, Europos palydovinės navigacijos 
programa „Galileo“ arba klimato kaitos 
klausimams skirta Tarpvyriausybinė 
klimato kaitos komisija.

Or. en

Pagrindimas

Europos programą GMES yra Pasaulinės Žemės stebėjimo sistemų sistemos Europos 
etaloninė priemonė, todėl turėtų būti tinkamai paminėta.

Pakeitimas 1199
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 1200
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio c punkto 1 a pastraipa 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1201
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Investicijų į programą „Galileo“ ir 
EGNOS grąžos ir Europos pirmavimo 
vartotojų grandies prietaikų srityje 
užtikrinimas
Palydovinės navigacijos sistemos 
„Galileo“ ir EGNOS turi strateginę 
svarbą Europai. Norint pasiekti šių 
sistemų socialinės ir ekonominės naudos
sklaidą būtina išvystyti naujoviškas 
vartotojų grandies prietaikas. 
Pagrindiniai sektoriai yra žemės ūkis, 
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geodezija ir laiko nustatymas. Europa turi 
pirmauti šių sektorių pramonėje, kad 
galėtų įtraukti suinteresuotuosius MVĮ ir 
mokslinių tyrimų bei inovacijų subjektus 
nuo pat projekto „Galileo“ veiklos 
pradinių etapų.

Or. it

Pakeitimas 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 papapunkčio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Investicijų į programą „Galileo“ ir 
EGNOS grąžos ir Europos pirmavimo 
vartotojų grandies prietaikų srityje 
užtikrinimas
Palydovinės navigacijos sistemos 
„Galileo“ ir EGNOS yra strateginė 
Europos investicija ir norint gauti sistemų 
socialinę ir ekonominę naudą būtina 
išvystyti naujoviškas vartotojų grandies 
prietaikas. Profesionalios prietaikos, 
pavyzdžiui tiksliojo žemės ūkio, 
geodezijos, laiko nustatymo ir derinimo 
srityse, turi padidinti programų EGNOS ir 
„Galileo“, veikiančių kartu su žemės 
stebėjimo paslaugomis, įtaką užtikrinant 
Europos pirmavimą pramonėje.

Or. en

Pakeitimas 1203
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 a papapunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.3a. Kuo didesnės investicijų į Europos 
kosmoso infrastruktūrą grąžos 
užtikrinimas
Esamos Europos kosmoso infrastruktūros 
eksploatavimas turėtų būti skatinamas 
remiant pažangių produktų ir paslaugų, 
pagrįstų nuotoliniu stebėjimu ir 
geografinės vietos nustatymu, ir kosminių 
telekomunikacijų vystymąsi. Kalbant apie 
programas GNSS ir „Galileo“, aišku, kad 
šios investicijos užtikrins, kad jų 
produktai ir paslaugos duotų didelės 
socialinės ir ekonominės naudos, taigi 
reikia skatinti inovatyvius produktus ir 
paslaugas ir taip teikti finansinę paramą 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
inovacijų iniciatyvoms. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ siūlomas kosmosui 
skirtas finansavimo nuo 15 iki 20 proc. 
paketas laikomas tikslu, kuris gerai 
atitinka galimybes, kurios bus atvertos 
investuojant į mokslinius tyrimus, 
technologijų plėtrą ir inovacijas, 
susijusius su šiomis sistemomis. GNSS 
sistemos atveria galimybes sukurti naujas 
prietaikas transporto srityje ir visų pirma 
dėl atominio laikrodžio, kuris bus įrengtas 
„Galileo“ palydovinėje sistemoje, 
teikiamų duomenų tikslumo daugelyje 
kitų veiklos sričių: energetikos, žemės 
ūkio, meteorologijos, finansinių sandorių, 
draudimo ir kitose srityse.

Or. en

Pakeitimas 1204
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolos priemonė ir nuosavo kapitalo 
priemonė padės įveikti šias problemas: ji 
turėtų pagerinti atitinkamos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklos finansavimo ir 
rizikos profilius. Todėl, savo ruožtu, 
bendrovėms ir kitiems gavėjams būtų 
palengvintos sąlygos gauti paskolas, 
garantijas ir kitų rūšių rizikos kapitalą; 
būtų skatinamas investavimas ankstyvame 
etape ir naujų rizikos kapitalo fondų plėtra; 
pagerėtų žinių perdavimas ir intelektinės 
nuosavybės rinka; būtų pritraukiami fondai 
į rizikos kapitalo rinką; ir apskritai būtų 
paskatintas perėjimas nuo naujų produktų 
ir paslaugų koncepcijų kūrimo, jų 
platinimo ir demonstravimo prie jų teikimo 
rinkai.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 1205
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, bankams paprastai trūksta gebėjimų 
įvertinti žinių turtą, pvz., intelektinę 
nuosavybę, todėl jie dažniausiai nenori 
investuoti į žiniomis grindžiamas 
bendroves. Todėl daugelis įsisteigusių 
inovacinių bendrovių – stambių ir mažų –
negali gauti paskolų su didele rizika 
susijusiai mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklai.

Be to, bankams paprastai trūksta gebėjimų 
įvertinti žinių turtą, pvz., intelektinę 
nuosavybę, todėl jie dažniausiai nenori 
investuoti į žiniomis grindžiamas 
bendroves. Todėl daugelis įsisteigusių 
novatoriškų bendrovių – stambių ir mažų –
negali gauti paskolų su didele rizika 
susijusiai mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklai. Europos investicijų bankas, 
valdantis skolos priemonę Komisijos 
vardu, gali turėti ribotus įgaliojimus 
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skolinti lėšas projektams, susijusiems su 
didele technologine rizika, o ne tik 
palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis 
siūlyti paskolas projektams, susijusiems 
su nedidele technologine rizika. Vis dėlto 
šiems įgaliojimams bus taikomi griežti 
portfelio ir projekto rizikos valdymo 
kriterijai, atitinkami rizikos rentabilumo 
kriterijai ir priežiūra. Energetikos srityje 
pagal skolos priemonę taikant griežtus 
portfelio ir projekto rizikos valdymo 
kriterijus bus galima skirti lėšų 
projektams, susijusiems su technologine 
rizika, kuri vidutiniškai didesnė, nei 
projektų, finansuojamų pagal septintosios 
bendrosios programos rizikos pasidalijimo 
finansine priemonę.

Or. en

Pakeitimas 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolos ir nuosavo kapitalo priemonės, 
kurias papildo kartu su jomis taikomos 
priemonės, padės siekti programos 
„Horizontas 2020“ politikos tikslų. Šiuo 
tikslu jos taikomos siekiant konsoliduoti ir 
pagerinti Europos mokslo pagrindo 
kokybę, skatinti verslui skirtus mokslinius 
tyrimus bei inovacijas ir sprendžiant 
visuomenės uždavinius, daugiausia 
dėmesio skiriant bandymo, demonstravimo 
veiklai, bandymo įrenginiams ir pateikimui 
rinkai.

Skolos ir nuosavo kapitalo priemonės, 
kurias papildo kartu su jomis taikomos 
priemonės (kurias valdo Europos 
investicijų bankas ir Europos investicijų 
fondas), padės siekti programos 
„Horizontas 2020“ politikos tikslų. Šiuo 
tikslu jos taikomos siekiant konsoliduoti ir 
pagerinti Europos mokslo pagrindo 
kokybę, skatinti verslui skirtus mokslinius 
tyrimus bei inovacijas ir sprendžiant 
visuomenės uždavinius, daugiausia 
dėmesio skiriant bandymo, demonstravimo 
veiklai, bandymo įrenginiams ir pateikimui 
rinkai. Kritinės masės ir visos inovacijų 
grandinės metodo sumetimais jos bus 
pirmiausia taikomos veiklai, kuri kyla iš 
kitų veiksmų, finansuojamų pagal 
programą „Horizontas 2020“, įskaitant 
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naują specialią MVĮ skirtą priemonę.

Or. en

Pakeitimas 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolos ir nuosavo kapitalo priemonės, 
kurias papildo kartu su jomis taikomos 
priemonės, padės siekti programos 
„Horizontas 2020“ politikos tikslų. Šiuo 
tikslu jos taikomos siekiant konsoliduoti ir 
pagerinti Europos mokslo pagrindo 
kokybę, skatinti verslui skirtus mokslinius 
tyrimus bei inovacijas ir sprendžiant 
visuomenės uždavinius, daugiausia 
dėmesio skiriant bandymo, demonstravimo 
veiklai, bandymo įrenginiams ir pateikimui 
rinkai.

Skolos ir nuosavo kapitalo priemonės, 
kurias papildo kartu su jomis taikomos 
priemonės, padės siekti programos 
„Horizontas 2020“ politikos tikslų. Šiuo 
tikslu jos taikomos siekiant konsoliduoti ir 
pagerinti Europos mokslo pagrindo 
kokybę, skatinti verslui skirtus mokslinius 
tyrimus bei inovacijas ir sprendžiant 
visuomenės uždavinius, daugiausia 
dėmesio skiriant bandymo, demonstravimo 
veiklai, bandymo įrenginiams ir pateikimui 
rinkai. Reikėtų vykdyti konkrečius 
paramos veiksmus, pavyzdžiui, vykdyti 
MVĮ informavimą ir instruktavimą. 
Regionų valdžios institucijos, MVĮ 
asociacijos, prekybos rūmai ir finansiniai 
tarpininkai turėtų dalyvauti šiuos 
veiksmus planuojant ir įgyvendinant.

Or. en

Pakeitimas 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, jos padėtų siekti kitose programose 
ir politikos srityse iškeltus mokslinių 

Be to, jos padės siekti kitose programose ir 
politikos srityse iškeltų mokslinių tyrimų ir 
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tyrimų ir inovacijų tikslus, pvz., bendrosios 
žemės ūkio politikos (BŽŪP), klimato 
politikos (perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos) ir 
bendros žuvininkystės politikos (BŽP). 
Nacionalinių ir regioninių finansinių 
priemonių papildomumas plėtojamas 
atsižvelgiant į Bendrąją strateginę 
sanglaudos politikos programą, kurioje 
numatyta didinti finansavimo priemonių 
svarbą.

inovacijų tikslų, pvz., bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP), klimato politikos 
(perėjimas prie nedaug teršalų 
išskiriančių technologijų ekonomikos ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos) ir 
bendros žuvininkystės politikos (BŽP). 
Nacionalinių ir regioninių finansinių 
priemonių papildomumas plėtojamas 
atsižvelgiant į Bendrąją strateginę 
sanglaudos politikos programą, kurioje 
numatyta didinti finansavimo priemonių 
svarbą.

Or. en

Pakeitimas 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, jos padėtų siekti kitose programose 
ir politikos srityse iškeltus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tikslus, pvz., bendrosios 
žemės ūkio politikos (BŽŪP), klimato 
politikos (perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos) ir
bendros žuvininkystės politikos (BŽP). 
Nacionalinių ir regioninių finansinių 
priemonių papildomumas plėtojamas 
atsižvelgiant į Bendrąją strateginę 
sanglaudos politikos programą, kurioje 
numatyta didinti finansavimo priemonių 
svarbą.

Be to, jos padės siekti kitose programose ir 
politikos srityse iškeltų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų tikslų, pvz., bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP), klimato politikos 
(perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos), bendros 
žuvininkystės politikos (BŽP), sanglaudos 
politikos ir Įmonių konkurencingumo ir 
MVĮ programos (COSME). Nacionalinių 
ir regioninių finansinių priemonių 
papildomumas plėtojamas atsižvelgiant į 
Bendrąją strateginę sanglaudos politikos 
programą, kurioje numatyta didinti 
finansavimo priemonių svarbą.

Or. en

Pakeitimas 1210
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosavo kapitalo priemonė ir MVĮ skirta 
skolos priemonės linija bus taikomos 
įgyvendinant dvi ES finansines priemones, 
pagal kurias MVĮ moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms bei augimui skatinti 
suteikiamas nuosavas kapitalas ir paskolos, 
be to, kartu bus taikomos Įmonių ir MVĮ 
konkurencingumo programoje numatytos 
nuosavo kapitalo ir skolos priemonės.

Nuosavo kapitalo priemonė ir MVĮ skirta 
skolos priemonės linija bus taikomos 
įgyvendinant dvi ES finansines priemones, 
pagal kurias MVĮ moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms bei augimui skatinti 
suteikiamas nuosavas kapitalas ir paskolos, 
be to, kartu bus taikomos Įmonių ir MVĮ 
konkurencingumo programoje numatytos 
nuosavo kapitalo ir skolos priemonės. Bent 
trečdalis ES programos 
„Horizontas 2020“ finansinių priemonių 
biudžeto bus skirtas MVĮ, panaudojant 
akcijų priemonę ir skolų priemonės MVĮ 
liniją.

Or. en

Pakeitimas 1211
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama pagerinti prieigą prie paskolų 
finansavimo – paskolos, garantijos, 
priešinės garantijos ir kitos paskolos ir 
rizikos kapitalo formos – viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėms, 
vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą, kuriai sėkmingai užbaigti būtinos 
rizikingos investicijos. Pirmenybė skiriant 
paramą teikiama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, kurios susietos su pažangumo 
potencialu.

Siekiama pagerinti prieigą prie paskolų 
finansavimo – paskolos, garantijos, 
priešinės garantijos ir kitos paskolos ir 
rizikos kapitalo formos – viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėms, 
vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą, kuriai sėkmingai užbaigti būtinos 
rizikingos investicijos. Pirmenybė skiriant 
paramą teikiama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, kurios susietos su pažangumo 
potencialu.

Kritinės masės ir visos inovacijų 
grandinės metodo sumetimais jos bus 
pirmiausiai taikomos veiklai, kuri kyla iš 
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kitų veiksmų, finansuojamų pagal 
programą „Horizontas 2020“, įskaitant 
naujos specialios MVĮ skirtos priemonės 
3 paramos stadiją.

Or. en

Pakeitimas 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama pagerinti prieigą prie paskolų 
finansavimo – paskolos, garantijos, 
priešinės garantijos ir kitos paskolos ir 
rizikos kapitalo formos – viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėms, 
vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą, kuriai sėkmingai užbaigti būtinos 
rizikingos investicijos. Pirmenybė skiriant 
paramą teikiama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, kurios susietos su pažangumo 
potencialu.

Siekiama pagerinti prieigą prie paskolų 
finansavimo – paskolos, garantijos, 
priešinės garantijos ir kitos paskolos ir 
rizikos kapitalo formos – viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėms, 
vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą, kuriai sėkmingai užbaigti būtinos 
rizikingos investicijos. Pirmenybė skiriant 
paramą teikiama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, kurios susietos su pažangumo 
potencialu. Kritinės masės ir visos 
inovacijų grandinės metodo sumetimais 
jos bus pirmiausiai taikomos veiklai, kuri 
kyla iš kitų veiksmų, finansuojamų pagal 
programą „Horizontas 2020“, įskaitant 
naujos specialios MVĮ skirtos priemonės 
3 paramos stadiją.

Or. en

Pakeitimas 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama pagerinti prieigą prie paskolų 
finansavimo – paskolos, garantijos, 
priešinės garantijos ir kitos paskolos ir 
rizikos kapitalo formos – viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėms, 
vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą, kuriai sėkmingai užbaigti būtinos 
rizikingos investicijos. Pirmenybė skiriant 
paramą teikiama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, kurios susietos su pažangumo 
potencialu.

Siekiama pagerinti prieigą prie paskolų 
finansavimo – paskolos, garantijos, 
priešinės garantijos ir kitos paskolos ir 
rizikos kapitalo formos – viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėms, 
vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą, kuriai sėkmingai užbaigti būtinos 
rizikingos investicijos. Pirmenybė skiriant 
paramą teikiama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, kurios susietos su pažangumo 
potencialu. Reikia daugiau dėmesio skirti 
rizikai, susijusiai su projektais, negu 
rizikai, susijusiai su įmonėmis, ypač MVĮ 
atvejais.

Or. en

Pakeitimas 1214
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama pagerinti prieigą prie paskolų 
finansavimo – paskolos, garantijos, 
priešinės garantijos ir kitos paskolos ir 
rizikos kapitalo formos – viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėms, 
vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą, kuriai sėkmingai užbaigti būtinos 
rizikingos investicijos. Pirmenybė skiriant 
paramą teikiama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, kurios susietos su pažangumo 
potencialu.

Siekiama pagerinti prieigą prie paskolų 
finansavimo – paskolos, garantijos, 
priešinės garantijos ir kitos paskolos ir 
rizikos kapitalo formos – viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėms, 
vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklą, kuriai sėkmingai užbaigti būtinos 
rizikingos investicijos. Pirmenybė skiriant 
paramą teikiama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, pasižyminčioms dideliu 
pažangumo potencialu, įskaitant didelės 
rizikos mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekta atkreipti dėmesį, kad visų pirma svarbu remti tas inovacijas, kurios labai 
rizikingos, bet duoda daug naudos – dažnai tai paskatina diegti daugiau radikalių ir stipraus 
poveikio inovacijų, tačiau tradiciniai finansų tarpininkai nesiryžta tokių inovacijų finansuoti.

Pakeitimas 1215
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a papapunkčio trečios pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Paskolų ir garantijų teikimas laikantis 
pirmumo principo, konkrečią paramą 
teikiant gavėjams, pvz.,. MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms. Šis komponentas 
turi būti susietas su nuolatiniu ir 
nenutrūkstamu augimu, kuris nustatomas 
pagal rizikos pasidalijimo finansinę 
priemonę (ji susieta su paklausa). Pagal 
MVĮ skirtą liniją remiama tokia veikla, 
kurios paskirtis – suteikti MVĮ ir kitiems 
subjektams, kurių veikla glaudžiai susijusi 
su moksliniais tyrimais ir plėtra arba (ir) su 
inovacijomis, daugiau galimybių gauti 
finansavimą.

(1) Paskolų ir garantijų teikimas laikantis
pirmumo principo, konkrečią paramą 
teikiant gavėjams, pvz.,. MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms. Šis komponentas 
turi būti susietas su nuolatiniu ir 
nenutrūkstamu augimu, kuris nustatomas 
pagal rizikos pasidalijimo finansinę 
priemonę (ji susieta su paklausa). Pagal 
MVĮ skirtą liniją remiama tokia veikla, 
kurios paskirtis – suteikti MVĮ ir kitiems 
subjektams, kurių veikla glaudžiai susijusi 
su moksliniais tyrimais ir technologine 
plėtra arba (ir) su inovacijomis, daugiau 
galimybių gauti finansavimą, pavyzdžiui, 
finansavimą paremtą intelektine 
nuosavybe arba leidžiant nematerialines 
vertybes laikyti užstatu.

Or. en

Pagrindimas

Veiklą pradedančios ir nuo pagrindinės įmonės atsiskyrusios įmonės dažnai susiduria su 
sunkumais pateikdamos bankams užstatus arba veiklos duomenis. Taigi naujoviški 
finansavimo sprendimai visų pirma padėtų tiems subjektams, kuriems gauti finansavimą ypač 
sunku.

Pakeitimas 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a papapunkčio 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, nedaug teršalų 
išskiriančiomis 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.

Or. en

Pakeitimas 1217
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 2 punkto 2.3 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

FEST bus vykdomas pagal kiekvieną iš 
trijų programos „Horizontas 2020“ 
prioritetų. FEST biudžetas bus skiriamas 
visiems trims prioritetams proporcingai 
pagal viso programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto paskirstytas lėšas šiems trims 
prioritetams.
FEST valdančioji taryba, kurią sudaro 
aukščiausios reputacijos ir atitinkamos 
kompetencijos mokslininkai ir inžinieriai, 
užtikrinantys mokslinių tyrimų sričių 
įvairovę ir veikiantys pagal savo asmeninę 
kompetenciją, padeda Komisijai ir teikia 
jai konsultacijas bendros mokslinės FEST 
veiksmų strategijos klausimais, darbo 
programos parengimo ir kvietimų teikti 
pasiūlymus kriterijų nustatymo 
klausimais, taip pat konkrečių temų, 
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susijusių su programomis „FEST 
Proactive“ ir „FEST Flagships“, 
nustatymo klausimu.
Atliekant FEST projektų vertinimą bus 
laikomasi itin griežtų kriterijų, taikytinų 
moksliniam ir technologinei pažangai ir 
inovacinio potencialo antram ir trečiam 
ramsčiams (poveikis).

Or. en

Pakeitimas 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b papapunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant nuosavo kapitalo priemonę, rizikos 
kapitalo fondai pradiniame etape
pavienėms įmonėms teiks rizikos kapitalą 
ir kvazinuosavą kapitalą (įskaitant mišrųjį 
kapitalą). Pagal šią priemonę taip pat bus 
galima skirti plėtros ir augimo etapo 
investicijų, kartu taikant Įmonių ir MVĮ 
konkurencingumo programoje numatytą 
augimo etapo investicijoms skirtą nuosavo 
kapitalo priemonę, taip užtikrinant paramos 
tęstinumą bendrovių veiklos pradiniame ir 
plėtros etapais.

Taikant nuosavo kapitalo priemonę, rizikos 
kapitalo fondai pavienėms įmonėms 
pradiniame etape teiks rizikos kapitalą ir 
kvazinuosavą kapitalą (įskaitant mišrųjį 
kapitalą). Pagal šią priemonę taip pat bus 
galima skirti plėtros ir augimo etapo 
investicijų, kartu taikant Įmonių ir MVĮ 
konkurencingumo programoje numatytą 
augimo etapo investicijoms skirtą nuosavo 
kapitalo priemonę, taip užtikrinant paramos 
tęstinumą bendrovių veiklos pradiniame ir 
plėtros etapais.

Or. en

Pagrindimas

Stambesni rizikos kapitalo fondai daro nemažai investicijų į pradinių etapų įmones. 
Pagrindinis dėmesys turėtų būti įmonėms, o ne fondams. Tai papildo COSME nuostatas, 
pagal kurias rizikos kapitalo fondai daro investicijas į besiplečiančias ir augančias 
bendroves. Investicijos į pradinių etapų bendroves, besiplečiančias ir augančias bendroves 
gali būti daromos iš vieno to paties fondo.

Pakeitimas 1219
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b papapunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant nuosavo kapitalo priemonę, rizikos 
kapitalo fondai pradiniame etape 
pavienėms įmonėms teiks rizikos kapitalą 
ir kvazinuosavą kapitalą (įskaitant mišrųjį 
kapitalą). Pagal šią priemonę taip pat bus 
galima skirti plėtros ir augimo etapo 
investicijų, kartu taikant Įmonių ir MVĮ 
konkurencingumo programoje numatytą 
augimo etapo investicijoms skirtą nuosavo 
kapitalo priemonę, taip užtikrinant paramos 
tęstinumą bendrovių veiklos pradiniame ir 
plėtros etapais.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 1220
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b papapunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšas galima skirti tais atvejais, kai reikia 
padėti siekti konkrečių politikos tikslų, o 
tai darant remiamasi teigiama 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos patirtimi, susijusia su lėšų 
skyrimu ekologinėms inovacijoms.

Lėšos skiriamos tais atvejais, kai reikia 
padėti siekti konkrečių politikos tikslų, 
ypač siekiant tikslų, susijusių su 
nustatytais visuomenės uždaviniais, o tai 
darant remiamasi teigiama 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos patirtimi, susijusia su lėšų 
skyrimu ekologinėms inovacijoms. Visų 
pirma bent trečdalis biudžeto numatomas 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių ir 
galutinių vartotojų energijos vartojimo 
efektyvumo projektams.
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Or. en

Pakeitimas 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b papapunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal steigimo liniją, kurią įgyvendinant 
remiami parengiamasis ir pradinis etapai, 
suteikiama galimybė, be kita ko, investuoti 
į žinių perdavimo organizacijas, pradinio 
kapitalo fondus, tarpvalstybinio pradinio 
kapitalo fondus, neformalaus investuotojo 
bendro finansavimo priemones, 
intelektinės nuosavybės turtą, intelektinės 
nuosavybės teisių mainų ir prekybos 
platformas ir pradinio etapo rizikos 
kapitalo fondus.

Pagal veiklos pradžios liniją, kurią 
įgyvendinant remiami parengiamasis ir 
pradinis etapai, suteikiama galimybė, be 
kita ko, investuoti į žinių perdavimo 
organizacijas, pradinio kapitalo fondus, 
tarpvalstybinio pradinio kapitalo ir 
pradinių etapų fondus, neformalaus 
investuotojo bendro finansavimo 
priemones, intelektinės nuosavybės turtą, 
intelektinės nuosavybės teisių mainų ir 
prekybos jomis platformas, pradinio etapo 
rizikos kapitalo fondus bei pradinių etapų
fondų fondus, veikiančius tarpvalstybiniu 
mastu, galinčius veikti kartu su Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta Augimui skatinti skirta nuosavo 
kapitalo priemone (EFG).

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama tikslesnės apibrėžties ir išplėsti investicijų pagal nuosavo kapitalo 
priemonę rūšių sąrašą, kad būtų pagerintas tarpvalstybinis ir daugiašalis finansavimas: 
pagal Nuosavo kapitalo priemonę turėtų būti numatyta galimybė remti ne tik pradinio 
kapitalo, bet ir pradinių etapų fondus, veikiančius ne tik savo šalyje, nes jie, pradėdami veiklą 
tarptautiniu lygiu, susiduria su tomis pačiomis problemomis.

Pakeitimas 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b papapunkčio septinta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal augimo liniją plėtros ir augimo etapo 
investicijos skiriamos kartu su Įmonių ir 
MVĮ konkurencingumo programoje 
numatytos augimo etapo investicijoms 
skirtos nuosavo kapitalo priemonės 
lėšomis, įskaitant investicijas į fondų
fondues, veikiančius tarptautiniu mastu ir 
investuojančius į rizikos kapitalo fondues, 
kurių dauguma koncentruojasi į temas, 
kurios susijusios su strategijos 
„Europa 2020“ tikslais.

Pagal augimo liniją plėtros ir augimo etapo 
investicijos skiriamos kartu su Įmonių ir 
MVĮ konkurencingumo programoje 
numatytos augimo etapo investicijoms
skirtos nuosavo kapitalo priemonės 
lėšomis, įskaitant investicijas į privataus ir 
viešojo sektoriaus fondus, veikiančius 
tarptautiniu mastu ir investuojančius į 
rizikos kapitalo fondus, kurių dauguma 
koncentruojasi į temas, kurios susijusios su 
strategijos „Europa 2020“ tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir COSME, svarbu paaiškinti, kad akcijų priemonė pagal programą „Horizontas 2020“ 
taip pat rems privatųjį lėšų fondams sektorių, nes tai pritrauks papildomą privačiojo 
sektoriaus kapitalą į rizikos kapitalo fondus.

Pakeitimas 1223
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b papapunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal augimo liniją plėtros ir augimo etapo 
investicijos skiriamos kartu su Įmonių ir 
MVĮ konkurencingumo programoje 
numatytos augimo etapo investicijoms 
skirtos nuosavo kapitalo priemonės 
lėšomis, įskaitant investicijas į fondų 
fondues, veikiančius tarptautiniu mastu ir 
investuojančius į rizikos kapitalo fondues, 
kurių dauguma koncentruojasi į temas, 
kurios susijusios su strategijos 
„Europa 2020“ tikslais.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it
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Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b papapunkčio 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į ypač sudėtingą padėtį 
Europos rizikos kapitalo rinkoje ir į tai, 
kad reikia nedelsiant imtis priemonių, 
turėtų būti galima steigti bandomuosius 
rizikos kapitalo lėšų fondą nuo būsimojo 
2014–2020 biudžeto laikotarpio pradžios.

Or. fr

Pagrindimas

Rizikos kapitalas – labai svarbus tūkstančių veiklą pradedančių novatoriškų įmonių ir MVĮ 
Europoje šaltinis, kuris gali greitai augti, tačiau jiems sunku gauti finansavimą iš bankų nes 
jų verslo modeliai, nors ir daug žadantys, dar neišbandyti. Bandomųjų rizikos kapitalo fondų 
steigimas padėtų padaryti kuo didesnį poveikį ES biudžetui, taigi ir kovoti su krize.

Pakeitimas 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b papapunkčio 7 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosavo kapitalo priemonė, teikianti 
nuosavo kapitalo finansavimą, turėtų būti 
valdoma kartu su Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta augimui skatinti skirta nuosavo 
kapitalo priemone (EFG), pirmąją 
integravus į ES priemonę, kad įmonėms 
būtų teikiamas rizikos kapitalo 
finansavimas, skirtas inovacijoms ir 
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augimui per pradinį ir augimo etapus.

Or. fr

Pagrindimas

Praktikoje abi priemonės, skirtos rizikos kapitalui remti, t. y. priemonė pagal programą 
„Horizontas 2020“ ir pagal programą COSME, turėtų būti viena integruota finansinė 
priemonė, kuri efektyviai veiktų ir patenkintų rinkos poreikius.

Pakeitimas 1226
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra skatinti augimą, 
didinant mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
diegiamų inovacijų skaičių, tenkinant 
įvairius su inovacijomis susijusius įmonių 
poreikius per visą inovacijų (bet kurios 
rūšies) ciklą, ir taip kurti sparčiau 
besiplečiančias, tarptautinėje rinkoje 
veiklą vykdančias MVĮ.

Konkretus tikslas yra skatinti tvarų 
ekonominį vystymąsi, didinant mažosiose 
ir vidutinėse įmonėse diegiamų inovacijų 
skaičių, tenkinant įvairius su inovacijomis 
susijusius bet kurios rūšies MVĮ poreikius 
per visą inovacijų ciklą.

Or. en

Pakeitimas 1227
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, nors mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms tenka didelė ekonomikos ir 
užimtumo rinkos dalis, o jų inovacijų 
diegimo galimybės yra didelės, šioms 
įmonėms kyla su jų dydžiu susijusių

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

joms diegti daugiau inovacijų ir tapti 
konkurencingesnėms, pavyzdžiui, 
finansinių išteklių ir galimybių gauti 
finansavimą trūkumas, inovacijų valdymo 
įgūdžių trūkumas, nepakankamas tinklų 
kūrimas ir bendradarbiavimas su išorės 
subjektais ir nepakankamas viešųjų 
pirkimų naudojimas skatinant MVĮ kurti 
inovacijas. Nors Europoje atsiranda beveik 
toks pats veiklą pradedančių bendrovių 
skaičius kaip JAV, Europos MVĮ sunkiau 
sekasi tapti stambiomis bendrovėmis nei 
Jungtinių Amerikos Valstijų MVĮ. 
Tarptautinė verslo aplinka, susieta vis 
glaudesnėmis vertės grandinėmis, dar 
labiau padidina sunkumus Europos MVĮ. 
MVĮ turi didinti inovacijų diegimo 
pajėgumą. Jeigu šios įmonės nori 
sėkmingai konkuruoti greitai kintančiose 
pasaulinėse rinkose, jos turi sukurti naujų 
žinių, įdiegti ir paversti jas rinkai skirtais 
produktais bei verslo idėjomis sparčiau ir 
didesniu mastu. Reikia rasti būdų, kaip 
paskatinti mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
diegti daugiau inovacijų ir taip didinti jų 
konkurencingumą bei tvarumą.

Or. en

Pakeitimas 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, nors mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms tenka didelė ekonomikos ir 
užimtumo rinkos dalis, o jų inovacijų 
diegimo galimybės yra didelės, šioms 
įmonėms kyla su jų dydžiu susijusių 
sunkumų, trukdančių joms diegti daugiau 
inovacijų ir tapti konkurencingesnėms. 
Nors Europoje atsiranda beveik toks pats 
veiklą pradedančių bendrovių skaičius kaip 

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

JAV, Europos MVĮ sunkiau sekasi tapti 
stambiomis bendrovėmis nei Jungtinių 
Amerikos Valstijų MVĮ. Tarptautinė verslo 
aplinka, susieta vis glaudesnėmis vertės 
grandinėmis, dar labiau padidina sunkumus 
Europos MVĮ. MVĮ turi didinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų diegimo pajėgumą. 
Jeigu šios įmonės nori sėkmingai 
konkuruoti greitai kintančiose pasaulinėse 
rinkose, jos turi sukurti naujų žinių, įdiegti 
ir paversti jas rinkai skirtais produktais bei 
verslo idėjomis sparčiau ir didesniu mastu. 
Reikia rasti būdų, kaip paskatinti 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse diegti 
daugiau inovacijų ir taip didinti jų 
konkurencingumą bei plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 1229
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant judumo Europoje reikia 
užtikrinti dotacijų, kaip finansavimo 
priemonės judiems mokslininkams 
tyrėjams suderinamumą. Reikia išspręsti 
su mokesčiais ir socialine apsauga, 
taikoma Europos mokslininkams, 
susijusius klausimus.

Or. de

Pagrindimas

Dotacijos yra esminis aspektas skatinant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą. Judumui 
Europoje neturi trukdyti suderinamumo problemos, mokesčių klausimai ar nepakankama 
mokslininkų tyrėjų socialinė apsauga.
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Pakeitimas 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ yra pagrindinės inovacijų kūrėjos, nes 
jos prisitaikiusios naujas idėjas sparčiai 
paversti sėkmingu verslu. Šios įmonės yra 
svarbios žinių skleidimo priemonės ir 
mokslinių tyrimų rezultatus pateikia rinkai. 
Paskutiniai dvidešimt metų įrodė, kad MVĮ 
sukurtos inovacijos padėjo ne tik atnaujinti 
ištisus sektorius, bet ir sukurti naujų 
pramonės šakų. Be sparčiai augančių 
įmonių negalima plėtoti naujų pramonės 
šakų ir atlikti struktūrinių pertvarkymų, 
kurie būtini Europoje, kad joje būtų sukurta 
grindžiama žiniomis ir mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomika, 
kuriai būdingas tvarus augimas ir aukštos 
kokybės darbo vietos.

MVĮ yra pagrindinės inovacijų kūrėjos, nes 
jos prisitaikiusios naujas idėjas sparčiai 
paversti sėkmingu verslu. Šios įmonės yra 
svarbios žinių skleidimo priemonės ir 
mokslinių tyrimų rezultatus pateikia rinkai. 
Paskutiniai dvidešimt metų įrodė, kad 
novatoriškos MVĮ padėjo ne tik atnaujinti 
ištisus sektorius, bet ir sukurti naujų 
pramonės šakų. Be sparčiai augančių 
įmonių negalima plėtoti naujų pramonės 
šakų ir atlikti struktūrinių pertvarkymų, 
kurie būtini Europoje, kad joje būtų sukurta 
grindžiama žiniomis ir nedaug teršalų 
išskiriančių technologijų ekonomika, 
kuriai būdingas tvarus augimas ir aukštos 
kokybės darbo vietos.

Or. en

Pakeitimas 1231
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ savo veiklą vykdo visuose 
ekonomikos sektoriuose. MVĮ sudaro 
didesnę Europos Sąjungos ekonomikos dalį 
nei kituose regionuose, pvz., Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Visų rūšių MVĮ gali 
kurti inovacijas. Šias įmones būtina 
skatinti ir remti, kad jos investuotų į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas. Imdamosi 
šios veiklos MVĮ turėtų sugebėti 
pasinaudoti vidaus rinkos visu inovacijų 

MVĮ savo veiklą vykdo visuose 
ekonomikos sektoriuose. MVĮ sudaro 
didesnę Europos Sąjungos ekonomikos dalį 
nei kituose regionuose, pvz., Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Visų rūšių MVĮ gali 
kurti inovacijas. Šias įmones būtina remti, 
kad jos investuotų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, ir gerinti jų pajėgumus valdyti 
inovacijų procesą. Imdamosi šios veiklos 
MVĮ turėtų sugebėti pasinaudoti vidaus 
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potencialu ir Europos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų erdve, kad Europoje ir už jos ribų 
būtų sukurtos naujos verslo galimybės ir 
padedama spręsti visuomenės uždavinius.

rinkos visu inovacijų potencialu ir Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų erdve, kad 
Europoje ir už jos ribų būtų sukurtos 
naujos verslo galimybės ir padedama 
spręsti visuomenės uždavinius.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliui MVĮ dar trūksta strateginio mąstymo apie inovacijų procesą ir gebėjimų valdyti 
inovacinius projektus. Programa taip pat turėtų remti MVĮ pajėgumus valdyti inovacijas.

Pakeitimas 1232
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu MVĮ dalyvauja Sąjungos 
atliekamuose moksliniuose tyrimuose ir 
kuriant inovacijas, didėja MVĮ mokslinių 
tyrimų ir plėtros bei technologijų 
pajėgumai, didėja MVĮ gebėjimas kurti, 
diegti ir naudoti naujas žinias, gerinamas 
naujų sprendimų ekonominis 
panaudojimas, skatinamas inovacijų 
diegimas į produktus, paslaugas ir verslo 
modelius, remiama verslo veikla didesnėse 
rinkose, MVĮ žinių tinklai tampa 
tarptautiniais. MVĮ, kurios turi 
susikūrusios tinkamą inovacijų valdymo 
sistemą, dažnai pasikliauja išorės 
kompetencija ir kvalifikacijomis, todėl jų 
veiklos rodikliai būna geresni nei kitų 
įmonių.

Jeigu MVĮ dalyvauja Sąjungos 
atliekamuose moksliniuose tyrimuose ir 
kuriant inovacijas, didėja MVĮ mokslinių 
tyrimų ir plėtros bei technologijų 
pajėgumai, didėja MVĮ gebėjimas kurti, 
diegti ir naudoti naujas žinias, gerinamas 
naujų sprendimų ekonominis 
panaudojimas, skatinamas inovacijų 
diegimas į produktus, paslaugas ir verslo 
modelius, remiama verslo veikla didesnėse 
rinkose, MVĮ žinių tinklai tampa 
tarptautiniais. MVĮ, kurios turi 
susikūrusios tinkamą inovacijų valdymo 
sistemą, dažnai pasikliauja išorės 
kompetencija ir kvalifikacijomis, todėl jų 
veiklos rodikliai būna geresni nei kitų 
įmonių. MVĮ taip pat atlieka labai svarbų 
vaidmenį kaip perduodamų technologijų 
ir žinių gavėjos ir adresatės, nes padeda 
rinkai perduoti inovacijas, sukurtas 
plėtojant mokslinius tyrimus 
universitetuose, viešosiose mokslinių 
tyrimų įstaigose ir tokius tyrimus 
atliekančiose MVĮ.
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Or. en

Pagrindimas

Kai kurios MVĮ yra pagrindinis ir pageidautinas technologijų ir žinių šaltinis kitoms MVĮ. 
Todėl MVĮ, atliekančias mokslinius tyrimus, kaip ir tas, kurios remiamos pagal programas 
EUREKA ir (arba) „Eurostars“, reikėtų laikyti tokiais pat inovacijų šaltiniais, kaip ir 
viešosios mokslinių tyrimų įstaigos ir universitetai.

Pakeitimas 1233
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra 
svarbus MVĮ taikomos inovacijų 
strategijos elementas siekiant įveikti su šių 
įmonių dydžiu susijusius sunkumus, pvz., 
galimybės naudotis technologijomis ir 
mokslo žiniomis bei patekti į naujas rinkas. 
Bendradarbiavimas padeda idėjas paversti 
pelnu ir bendrovės plėtra, o kartu padidinti 
privačiojo sektoriaus investicijas į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra 
svarbus MVĮ taikomos inovacijų 
strategijos elementas siekiant įveikti su šių 
įmonių dydžiu susijusius sunkumus, pvz., 
galimybės naudotis technologijomis ir 
mokslo žiniomis bei patekti į naujas rinkas. 
Bendradarbiavimas padeda idėjas paversti 
pelnu ir bendrovės plėtra, o kartu padidinti 
privačiojo sektoriaus investicijas į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas. Mokymai 
ir technologijų perdavimas MVĮ gali būti 
pagrindiniai komponentai didinant jų 
konkurencingumą ir inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra 
svarbus MVĮ taikomos inovacijų 
strategijos elementas siekiant įveikti su šių 

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra 
svarbus MVĮ taikomos inovacijų 
strategijos elementas siekiant įveikti su šių 
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įmonių dydžiu susijusius sunkumus, pvz., 
galimybės naudotis technologijomis ir 
mokslo žiniomis bei patekti į naujas rinkas. 
Bendradarbiavimas padeda idėjas paversti 
pelnu ir bendrovės plėtra, o kartu padidinti 
privačiojo sektoriaus investicijas į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas.

įmonių dydžiu susijusius sunkumus, pvz., 
galimybės naudotis technologijomis ir 
mokslo žiniomis bei patekti į naujas rinkas. 
Bendradarbiavimas padeda idėjas paversti 
pelnu ir bendrovės plėtra, o kartu padidinti 
privačiojo sektoriaus investicijas į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas. Mokymai 
ir technologijų perdavimas MVĮ yra 
pagrindiniai komponentai didinant jų 
konkurencingumą ir inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 1235
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) MVĮ paramos integravimas (a) Parama MVĮ pagal MVĮ priemonę

Or. en

Pakeitimas 1236
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ MVĮ turi būti teikiama 
parama. Šiuo tikslu naudojant specialią
MVĮ skirtą priemonę visą inovacijų ciklą 
aprėpianti parama teikiama etapais ir 
nenutrūkstamai. MVĮ skirta priemonė 
taikoma visų rūšių MVĮ, kurios stengiasi 
plėstis, augti ir patekti į tarptautines rinkas.
Ši parama skiriama visų rūšių inovacijoms, 

Sukuriama speciali MVĮ skirta priemonė, 
pagal kurią teikiama etapinė parama ir 
susijusios paslaugos, finansuojamos bent 
10 proc. iš programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto; ši priemonė vykdoma laikantis 
vienos bendros valdymo struktūros, 
taikant negriežtą administravimo tvarką ir 
vieno langelio principą. MVĮ skirta 
priemonė taikoma visų rūšių
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įskaitant paslaugas, su technologijomis 
nesusijusioms ir socialinėms inovacijoms.
Tikslas yra plėtoti ir pasinaudoti MVĮ 
inovaciniu potencialu užpildant pradinio 
etapo didelės rizikos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinant 
inovacijas ir didinant privačiojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų rezultatų pateikimą 
rinkai.

novatoriškoms MVĮ, kurios turi galimybių 
ir stengiasi plėstis, augti ir (arba) patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai.
Specialioje MVĮ priemonėje inovacijoms 
remti dalyvaujančioms MVĮ paslaugos 
teikiamos naudojantis esamomis 
struktūromis, pavyzdžiui, Europos įmonių 
tinklu ir kitais inovacinių paslaugų 
teikėjais bei (arba) įgūdžių lavinimo 
sistemomis. 

Or. en

Pakeitimas 1237
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 
kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių 
novatoriškoms MVĮ, kurios stengiasi 
plėstis ir atsinaujinti, ypač daug dėmesio 
skiriant verslą pradedančioms, nuo 
pagrindinės bendrovės atsiskyrusioms ir 
greitai augančioms įmonėms. MVĮ bus 
pagrindinės paramos gavėjos, tačiau jos 
bus skatinamos bendradarbiauti su 
mokslinių tyrimų institutais ir kitomis 
bendrovėmis. Ši parama skiriama visų 
rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, su 
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tyrimų rezultatų pateikimą rinkai. technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo, labai 
svarbią, didelės rizikos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinant 
inovacijas ir didinant privačiojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų rezultatų pateikimą 
rinkai. Ši priemonė vykdoma laikantis 
vienos bendros valdymo struktūros, 
taikant negriežtą administravimo tvarką ir 
vieno langelio principą. Bus įgyvendinta 
speciali paramos inovacijoms struktūra, 
pagrįsta esamomis struktūromis, 
pavyzdžiui, Europos įmonių tinklu ir 
kitais inovacinių paslaugų teikėjais ir 
konsultavimo bei (arba) įgūdžių lavinimo 
sistemomis, ir skirta remti MVĮ, 
dalyvaujančioms šioje priemonėje, kad jos 
pasinaudotų visais mokslinių tyrimų 
rezultatais. 

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos specialios MVĮ skirtos priemonės gana neaiškios, reikėtų jas išaiškinti tekste. 
Pagrindinis dėmesys turėtų būti aiškiai skiriamas moksliniams tyrimams ir inovacijoms, o ne 
augimui ir tapimui tarptautinėmis įmonėmis. Nors MVĮ turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį, 
geriausių rezultatų būtų pasiekta bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų institutais ir 
didesnėmis bendrovėmis, taip perduodant žinias.

Pakeitimas 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
nustatomos geresnės sąlygos MVĮ 
dalyvauti programoje „Horizontas 2020“. 
Be to, naudojant specialią MVĮ skirtą 
priemonę visą inovacijų ciklą aprėpianti 
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kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai.

parama teikiama etapais ir nenutrūkstamai. 
MVĮ skirta priemonė taikoma visų rūšių 
novatoriškoms MVĮ, kurios stengiasi 
plėstis, augti ir patekti į tarptautines rinkas. 
Ši parama skiriama visų rūšių inovacijoms, 
įskaitant paslaugas, su technologijomis 
nesusijusioms ir socialinėms inovacijoms, 
su sąlyga, kad kiekviena veikla būtų 
sukurta neabejotina europinė pridėtinė 
vertė. Tikslas yra plėtoti ir pasinaudoti 
MVĮ inovaciniu potencialu užpildant 
pradinio etapo didelės rizikos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo spragą, 
skatinant inovacijas ir didinant privačiojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų 
pateikimą rinkai.

Or. en

Pakeitimas 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 
kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė, apimanti aiškias 
finansavimo galimybes, kuriomis galima 
lengvai ir greitai pasinaudoti, taikoma 
visų rūšių novatoriškoms MVĮ, kurios 
stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
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didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai. MVĮ 
priemonė bus įgyvendinama pagal 
principą „iš apačios į viršų“ atvirai 
kviečiant teikti paraiškas (iš anksto 
nenumatant paraiškų temų).

Or. en

Pakeitimas 1240
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 
kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių 
novatoriškoms MVĮ, kurios stengiasi 
plėstis, augti ir patekti į tarptautines rinkas. 
Ši parama skiriama visų rūšių inovacijoms, 
įskaitant paslaugas, su technologijomis 
nesusijusioms ir socialinėms inovacijoms, 
su sąlyga, kad projektai būtų europinio 
masto. Tikslas yra plėtoti ir pasinaudoti 
MVĮ inovaciniu potencialu užpildant 
pradinio etapo didelės rizikos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo spragą, 
skatinant inovacijas ir didinant privačiojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų 
pateikimą rinkai. Pagal šią priemonę 
sėkmingoms MVĮ bus suteiktas kokybės 
ženklas, atsižvelgiant į jų dalyvavimą 
viešuosiuose pirkimuose.

Or. en

Pagrindimas

Europos pridėtinė vertė gali būti užtikrinta įvairiais būdais, ne tik per tarptautines 
partnerystes. MVĮ priemonė turėtų pasinaudoti KIP pateikimo rinkai projektų patirtimi, kai 
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buvo remiami vieno naudos gavėjo projektai, turintys aiškią Europos dimensiją.

Pakeitimas 1241
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 
kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
speciali MVĮ skirta priemonė, kuriai 
vadovaus viena įstaiga, etapais ir 
nenutrūkstamai teiks visą inovacijų ciklą 
aprėpiančią paramą . MVĮ skirta 
priemonė taikoma visų rūšių 
novatoriškoms MVĮ, kurios stengiasi 
plėstis, augti ir patekti į tarptautines rinkas. 
Ši parama skiriama visų rūšių inovacijoms, 
įskaitant paslaugas, su technologijomis 
nesusijusioms ir socialinėms inovacijoms. 
Tikslas yra plėtoti ir pasinaudoti MVĮ 
inovaciniu potencialu užpildant pradinio 
etapo didelės rizikos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinant 
inovacijas ir didinant privačiojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų rezultatų pateikimą 
rinkai.

Or. en

Pakeitimas 1242
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
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teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 
kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai.

teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių 
inovacijoms MVĮ, kurios stengiasi plėstis, 
augti ir patekti į tarptautines rinkas. Ši 
parama skiriama visų rūšių inovacijoms, 
įskaitant paslaugas, su technologijomis 
nesusijusioms ir socialinėms inovacijoms. 
Tikslas yra plėtoti ir pasinaudoti MVĮ 
inovaciniu potencialu užpildant pradinio 
etapo didelės rizikos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinant 
inovacijas ir didinant privačiojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų rezultatų pateikimą 
rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti sudėtinga apibrėžti „novatoriškas MVĮ“.

Pakeitimas 1243
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 
kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą programą
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių 
novatoriškoms MVĮ, kurios stengiasi 
plėstis, augti ir patekti į tarptautines rinkas. 
Ši parama skiriama visų rūšių inovacijoms, 
įskaitant paslaugas, su technologijomis 
nesusijusioms ir socialinėms inovacijoms. 
Tikslas yra plėtoti ir pasinaudoti MVĮ 
inovaciniu potencialu užpildant pradinio 
etapo didelės rizikos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinant 
inovacijas ir didinant privačiojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų rezultatų pateikimą 
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rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Pakeitimas 1244
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į MVĮ skirtą priemonę, ir 
tai priemonei skiriamos lėšos.

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į specialią MVĮ skirtą 
priemonę, ir tai priemonei skiriamos lėšos.
Pagrindinis finansavimo tikslas –
finansuoti bendradarbiavimo projektus ir 
paramą. Europos įmonių tinklo nariai 
taip pat rems MVĮ, per savo regionų ir 
vietos konsultacines tarnybas, esančias 
arti įmonių, teikdami konsultacijas dėl 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo.

Or. de

Pakeitimas 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į MVĮ skirtą priemonę, ir 
tai priemonei skiriamos lėšos.

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į specialią MVĮ skirtą 
priemonę, ir tai priemonei skiriamos lėšos.
Ši priemonė suteiks pakankamai 
lankstumo, kad į mokslinių tyrimų 
projektus, pradėjus juos vykdyti ir 
trumpesniam laikotarpiui nei projektų 
įgyvendinimo laikotarpis, būtų galima 
integruoti MVĮ. Ji taip pat sudarys 
galimybę parengti naują mažesnių 
projektų (mikroprojektų) kategoriją, 
skirtą toms MVĮ, kurios atsiskyrė nuo 
didesnių mokslinių tyrimų projektų.

Or. en

Pakeitimas 1246
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į MVĮ skirtą priemonę, 
ir tai priemonei skiriamos lėšos.

Specialios MVĮ skirtos priemonės tema 
siejasi su specialiuoju tikslu „Pirmavimas
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
srityje“ ir kiekvienu iš specialiųjų tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“.

Or. en

Pakeitimas 1247
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į MVĮ skirtą priemonę, 
ir tai priemonei skiriamos lėšos.

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai naudojasi specialia MVĮ skirta 
priemone, ir tai priemonei skiria lėšas, taip 
pat skiria lėšas, kurių pakaktų paremti 
bent 10 000 MVĮ, vykdančių novatorišką 
veiklą, kuri turi Europos dimensiją.

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų panaikinti visuomenės uždavinių ir MVĮ priemonės sąsajų. Norint, jog valdant MVĮ 
priemonę būtų pasiekta masto ekonomika, reikia nurodyti MVĮ projektų skaičių, būtiną 
veiksmingam MVĮ priemonės vykdymui, ypač konsultavimo ir įgūdžių lavinimo paslaugoms.

Pakeitimas 1248
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į MVĮ skirtą priemonę, 
ir tai priemonei skiriamos lėšos.

Pagal specialią MVĮ skirtą priemonę bus 
paskelbtas pagal principą „iš apačios į 
viršų“ parengtas kvietimas teikti 
paraiškas visiems su visuomenės 
uždaviniais ir pirmavimu kuriant didelio 
poveikio bei pramonės technologijas
susijusiems konkretiems tikslams.

Or. en

Pakeitimas 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į MVĮ skirtą priemonę, ir 
tai priemonei skiriamos lėšos.

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į specialią MVĮ skirtą 
priemonę, ir tai priemonei skiriama
10 proc. specialiai MVĮ skirtai priemonei 
numatyto biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 1250
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į MVĮ skirtą priemonę, ir 
tai priemonei skiriamos lėšos.

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į specialią MVĮ skirtą 
programą, ir tai priemonei skiriamos lėšos.

Or. en

Pagrindimas

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Pakeitimas 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Speciali MVĮ skirta priemonė turėtų būti 
valdoma centralizuotai, siekiant užtikrinti 
nuoseklų taisyklių taikymą, priemonės 
matomumą ir vieno langelio principą, kad 
MVĮ būtų lengviau dalyvauti. MVĮ 
priemonė turėtų prisidėti siekiant 
konkrečių tikslų pagal dalis „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“.

Or. en

Pakeitimas 1252
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ priemonė taip pat gali būti 
panaudota kaip ikikomercinių viešųjų 
pirkimų arba novatoriškų sprendimų 
viešųjų pirkimų priemonė, skirta 
konkrečiam pagal principą „iš viršaus į 
apačią“ nustatytam bendram ES viešųjų 
pirkimų vykdytojų poreikiui Europoje.

Or. en

Pakeitimas 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ priemonė turėtų būti valdoma 
centralizuotai, siekiant užtikrinti nuoseklų 
taisyklių taikymą, priemonės matomumą 
ir vieno langelio principą, kad MVĮ būtų 
lengviau dalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši priemonė suteiks pakankamai 
lankstumo, kad į mokslinių tyrimų 
projektus, pradėjus juos vykdyti ir 
trumpesniam laikotarpiui nei projektų 
įgyvendinimo laikotarpis, būtų galima 
integruoti MVĮ. Ji taip pat sudarys 
galimybę parengti naują mažesnių 
projektų (mikroprojektų) kategoriją, 
skirtą toms MVĮ, kurios gali būtų įsteigtos 
nepriklausomai arba atsiskyrė nuo 
didesnių mokslinių tyrimų projektų.

Or. en

Pakeitimas 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a papapunkčio 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus vykdoma išsami MVĮ priemonės 
laikotarpio vidurio peržiūra. Jeigu MVĮ 
priemonės finansavimo panaudojimo 
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tikslai nebus pasiekti, likusios lėšos 
perskiriamos pirmavimo pramonėje ir 
visuomenės uždavinių ramsčiams.

Or. en

Pakeitimas 1256
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c papapunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) MVĮ gebėjimo diegti inovacijas 
didinimas

(c) MVĮ paramos integravimas ir 
gebėjimo diegti inovacijas didinimas

Or. en

Pakeitimas 1257
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti remiama veikla, kurią vykdant 
padedama įgyvendinti ir papildyti MVĮ 
skirtas konkrečias programos 
„Horizontas 2020“ priemones, visų pirma 
tas priemones, kurias taikant didinamas 
MVĮ gebėjimas diegti inovacijas.

Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ MVĮ turi būti teikiama 
parama. Turi būti remiama veikla, kurią 
vykdant padedama įgyvendinti ir papildyti 
MVĮ skirtas konkrečias programos 
„Horizontas 2020“ priemones, visų pirma 
tas priemones, kurias taikant didinamas 
MVĮ gebėjimas diegti inovacijas.
Programa „Horizontas 2020“ taip pat 
skatina didesnį MVĮ dalyvavimą 
programos valdyme, ypač dalyvavimą 
nustatant mokslinių tyrimų darbotvarkes, 
ir viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės įgyvendinimą.
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Or. en

Pakeitimas 1258
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti remiama veikla, kurią vykdant 
padedama įgyvendinti ir papildyti MVĮ 
skirtas konkrečias programos 
„Horizontas 2020“ priemones, visų pirma 
tas priemones, kurias taikant didinamas 
MVĮ gebėjimas diegti inovacijas.

Turi būti remiama veikla, kurią vykdant 
padedama įgyvendinti ir papildyti MVĮ
skirtas konkrečias programos 
„Horizontas 2020“ priemones, visų pirma 
tas priemones, kurias taikant didinamas 
MVĮ gebėjimas diegti inovacijas; įskaitant 
finansavimą, pagal privalomą 
įsipareigojimą gautus rezultatus 
panaudoti pramonėje teikiamą Europos 
taikomųjų mokslinių tyrimų institutams, 
dirbantiems prie su konkrečiomis MVĮ 
sutartų projektų ir prisiimantiems 
atsakomybę už taikomųjų tyrimų išlaidas 
ir riziką.

Or. it

Pakeitimas 1259
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti remiama veikla, kurią vykdant 
padedama įgyvendinti ir papildyti MVĮ 
skirtas konkrečias programos 
„Horizontas 2020“ priemones, visų pirma 
tas priemones, kurias taikant didinamas 
MVĮ gebėjimas diegti inovacijas.

Turi būti remiama veikla, kurią vykdant 
padedama įgyvendinti ir papildyti MVĮ 
skirtas konkrečias programos 
„Horizontas 2020“ priemones, visų pirma 
tas priemones, kurias taikant didinamas 
MVĮ gebėjimas diegti inovacijas, pagal 
„inovacijų talonų“ sistemą, kuri leidžia 
visiems suinteresuotiesiems subjektams 
naudotis mokslinių tyrimų paslaugomis, 
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teikiamomis kitoje valstybėje narėje arba 
asocijuotojoje šalyje įsisteigusių subjektų.

Or. en

Pagrindimas

Talonų sistemos įdiegimas prekybai paslaugomis galėtų būti naudinga priemonė skatinant 
MVĮ augimą.

Pakeitimas 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti remiama veikla, kurią vykdant 
padedama įgyvendinti ir papildyti MVĮ 
skirtas konkrečias programos 
„Horizontas 2020“ priemones, visų pirma 
tas priemones, kurias taikant didinamas 
MVĮ gebėjimas diegti inovacijas.

Turi būti remiama veikla, kurią vykdant 
padedama įgyvendinti ir papildyti MVĮ 
skirtas konkrečias programos 
„Horizontas 2020“ priemones, visų pirma 
tas priemones, kurias taikant didinamas 
MVĮ gebėjimas diegti inovacijas.
Numatyta, kad glaudų bendradarbiavimą 
su Europos įmonių tinklu finansuoja 
COSME.

Or. en

Pakeitimas 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Į rinką orientuotų inovacijų rėmimas 
siekiant gerinti pagrindines inovacijų 
sąlygas ir konkrečių kliūčių, visų pirma 
trukdančių novatoriškoms MVĮ augti, 
šalinimas. Dėl tam tikrų reguliavimo 
metodų, naudojamų vertinant medžiagų 
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ekotoksiškumą, negalima į rinką teikti 
ruošinių iš sudėtinių gamtinių medžiagų. 
Reikia parengti naujus metodus, kad 
sudėtinių gamtinių medžiagų poveikį 
aplinkai būtų galima įvertinti efektyviau.

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurie ekotoksiškumo vertinimo metodai, ypač biologinio skaidymosi bandymai, kuriuos 
naudoti reikalaujama pagal REACH reglamentą, netinka tam, kad būtų įvertintos sudėtinių 
gamtinių medžiagų savybės. Šių medžiagų poveikis aplinkai negali būti tinkamai įvertintas 
naudojant dabartinius metodus, tai užkerta kelią tam, kad jos būtų teikiamo rinkai. Taip 
kenkiama MVĮ konkurencingumui ir augimui, ypač alyvų sektoriuje.

Pakeitimas 1262
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d papapunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Į rinką orientuotų inovacijų rėmimas 
siekiant gerinti pagrindines inovacijų 
sąlygas, konkrečių kliūčių, visų pirma 
trukdančių novatoriškoms MVĮ augti, 
įskaitant technologinių inovacijų ir ES 
teisės aktų nesuderinamumus, šalinimas ir 
inovacijų nuostatos, pagal kurią būtų 
galima atrinkti MVĮ, siūlančias 
novatoriškus produktus, įtraukimas.

Or. fr

Pakeitimas 1263
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d papapunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Į rinką orientuotų inovacijų rėmimas 
siekiant gerinti pagrindines inovacijų 
sąlygas ir konkrečių kliūčių, visų pirma 
trukdančių MVĮ diegti vis daugiau 
inovacijų, šalinimas.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti sudėtinga apibrėžti „novatoriškas MVĮ“.

Pakeitimas 1264
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d papapunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Novatoriškų viešųjų pirkimų procedūrų, 
pagal kurias technologijas 
perduodančioms įmonėms leidžiama 
pirmą kartą šiomis procedūromis 
pasinaudoti, skatinimas. 

Or. fr

Pakeitimas 1265
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d a papapunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Parama žinių ir technologijų 
perdavimui iš viešųjų mokslinių tyrimų 
įstaigų rinkai. Remiami perdavimo iš 
viešųjų mokslinių tyrimų įstaigų 
novatoriškoms MVĮ procesai, kaip 
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veiksmingas mechanizmas perduoti rinkai 
mokslinių tyrimų rezultatus ir išradimus, 
padarytus universitetuose, mokslinių 
tyrimų centruose ir mokslinius tyrimus 
atliekančiose MVĮ. Šių atskirų projektų 
tikslas bus paremti apie 2 000 Europos 
MVĮ per metus.

Or. en

Pagrindimas

Atskiri projektai nenumatyti pagal MVĮ inovacijoms skitą biudžeto eilutę. Ieškant tarpininkų 
vietoje (taip pat ir mažesnėse valstybėse narėse) mažiausias remiamų MVĮ skaičius turėtų būti 
bent 2 0000.

Pakeitimas 1266
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra pagerinti visos 
gyvenimo trukmės sveikatą ir padidinti 
visuotinę gerovę.

Konkretus tikslas yra pagerinti visos 
gyvenimo trukmės sveikatą ir padidinti 
visuotinę gerovę, taip pat pašalinti 
socialinės ir ekonominės padėties ir lyties 
nulemtą nelygybę sveikatos ir gerovės 
sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viso gyvenimo trukmės sveikata ir 
visuotinė gerovė, aukštos kokybės ir 

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

ekonomiškai tvari sveikatos ir priežiūros 
sistema, senstančių gyventojų grupės 
savarankiškumo išsaugojimo sprendimai 
ir naujų darbo vietų galimybės ir augimas 
yra paramos moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms tikslai, kurių siekiama 
sprendžiant aptariamą uždavinį ir kuriuos 
įgyvendinant labai palengvės strategijos 
„Europa 2020“ vykdymas.

Or. en

Pagrindimas

Socialinių aspektų svarba padidės artimiausioje ateityje.

Pakeitimas 1268
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1269
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visiems vienoda viso gyvenimo trukmės 
sveikata ir visuotinė gerovė, aukštos 
kokybės, ekonomiška ir tvari bei 
inovacinė sveikatos ir priežiūros sistema, 
socialinės gerovės susitarimai ir naujų 
darbo vietų galimybės ir augimas yra 
paramos moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms tikslai, kurių siekiama 
sprendžiant aptariamą uždavinį ir kurių 
įgyvendinimas bus reikšmingas įnašas į 
programą „Europa 2020“.

Or. en

Pakeitimas 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai turėtų sudaryti sąlygas 
tobulinti pažangiąsias terapijas ir ląstelių 
terapiją, dėmesį sutelkiant į lėtinių ir 
degeneracinių ligų gydymą.

Or. en

Pakeitimas 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios visuomeninės ir 
finansinės išlaidos didėja, todėl norint 
teikti visoms amžiaus grupėms skirtas 
priežiūros ir prevencijos paslaugas tenka 
skirti vis daugiau lėšų; numatoma, kad 
vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Taip pat patiriamos 
išlaidos dėl žmonių su negalia 
diskriminacijos ir dėl žmonėms su negalia 
fiziškai arba socialiai nepritaikytos 
aplinkos. 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.

Or. en

Pakeitimas 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti ES sveikatos ir socialinės priežiūros sistemų, kurios 
šiuo metų susiduria su didelėmis problemomis, ateitį, taip pat turi laikytis tam tikros politikos, 
pavyzdžiui, skatinti atsakomybę dėl riziką didinančių veiksmų, susijusių su ligomis, kurių 
galima išvengti.

Pakeitimas 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 

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

skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Didėjantis 
ilgaamžiškumas yra pokytis, turintis 
teigiamą socialinį ir ekonominį poveikį ir 
sudarantis daugiau galimybių 
visuomenei. 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.

Or. en

Pakeitimas 1277
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1278
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ketvirta 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 bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai. Kitais 
atvejais, ypač neurodegeneracinių ligų 
atvejais, norint, kad prevencijos 
strategijos būtų veiksmingos reikės labai 
paskatinti etiologijos mokslinius tyrimus 
ir labiau išvystyti ankstyvų diagnozių ir 
gydymo galimybes.

Or. it

Pakeitimas 1279
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
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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.

ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
reumatas, raumenų ir kaulų sistemos 
ligos, autoimuninės ligos, neurologiniai ir 
psichiniai sveikatos sutrikimai, viršsvoris ir 
nutukimas bei įvairūs funkciniai sutrikimai.

Or. en

Pakeitimas 1280
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1281
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ketvirta 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 

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

ligos, neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Or. en

Pakeitimas 1282
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ketvirta 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), kvėpavimo sistemos 
ligos, vėžys, diabetas, kvėpavimo sistemos, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Or. fr

Pakeitimas 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ketvirta 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, 
neurodegeneracinės ligos, neurologiniai ir 
psichikos sveikatos sutrikimai, antsvoris ir 
nutukimas bei įvairūs funkciniai sutrikimai.

Or. en
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Pakeitimas 1284
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ketvirta 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, priklausomybėms būdingi 
sindromai, antsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Or. de

Pakeitimas 1285
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1286
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių. Vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis, o daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Šis skaičius sparčiai augs 
dėl plintančių neurodegeneracinių ligų, 
pavyzdžiui, Parkinsono ir Alzhaimerio 
ligų, kurios susijusios su tuo, kad didėja 
Europos gyventojų amžiaus vidurkis.
Kelias šių ligų lemia aplinkos, gyvenimo 
būdo ir socialiniai bei ekonominiai 
veiksniai; apytiksliai įvertinta, kad su šiais 
veiksniais galima sieti iki vieno trečdalio 
pasauliui tenkančios ligų naštos. Tačiau 
kitais atvejais, ypač neurodegeneracinių 
ligų atvejais, norint, kad prevencijos 
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strategijos būtų veiksmingos, reikės labai 
paskatinti etiologijos mokslinius tyrimus 
ir labiau išvystyti ankstyvų diagnozių ir 
gydymo galimybes.

Or. it

Pakeitimas 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1289
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Didžiulės socialinės ir ekonominės sąnaudos labai susijusios su smegenų veiklos sutrikimais 
ir atitinkamu neatidėliotinu poreikiu skirti didelį finansavimą moksliniams tyrimams siekiant 
nustatyti priežastis, pagerinti ankstyvąją diagnostiką ir sukurti geresnes gydymo galimybes. 
Tai itin svarbu neurodegeneracinių ligų atveju, nes šios ligos vis labiau plinta ir daug 
kainuoja sveikatos sistemoms dėl senstančios visuomenės.
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Pakeitimas 1290
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1291
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 

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

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

Or. en

Pakeitimas 1292
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penktos pastraipos pirma dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1294
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaikystės ligos, įskaitant ligas, susijusias 
su neišnešiotais kūdikiais ir priešlaikiniu 
gimdymu, yra svarbus visuomenės 
uždavinys. Vaikų sveikata – svarbiausias 
Europos Sąjungos prioritetas. Kaip ir retų 
ligų atveju, veiksmingi moksliniai tyrimai 
ir gydymas gali būtų vykdomi tik pagal 
bendrą Europos strategiją.

Or. de
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Pagrindimas

Vienas iš dešimties Europoje gimusių kūdikių yra neišnešiotas. Priešlaikinis gimdymas dabar 
yra viena iš dažniausių kūdikių mirtingumo priežasčių, nors daugumoje Europos šalių 
naujagimių priežiūros lygis yra patenkinamas. Tik Vokietijoje neišnešiotų kūdikių priežiūra 
kainuoja apie 500 mln. eurų per metus. Taigi reikia visoje Europoje atlikti šios srities 
mokslinius tyrimus.

Pakeitimas 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1296
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio šešta 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 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. Tai reiškia, 
kad būtinai reikia remti įvairių gydymo 
būdų, papildančių ar pakeičiančių 
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gydymą antibiotikais, pavyzdžiui, 
bakteriofagų terapijos ir bakteriofagais 
pagrįstų vaistų, mokslinius tyrimus.

Or. fr

Pakeitimas 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio šešta 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 
negydomos ligos), kurios pasaulio mastu 
atitinka 41 proc. 1,5 mlrd. dėl negalios 
pakoreguotų gyvenimo metų (Europoje –
8 proc.). Taip pat turi būti rengiamasi 
kylančioms epidemijoms ir didėjančiam 
atsparumui antimikrobinėms medžiagoms.

Or. en

Pakeitimas 1298
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio šešta 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 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. Vis auga 
susirūpinimas dėl ligų, susijusių su 
vandeniu.
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Or. en

Pakeitimas 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio šešta 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 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 ir 
pasikartojančioms epidemijoms ir 
didėjančiam atsparumui antimikrobinėms 
medžiagoms.

Or. en

Pakeitimas 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio septinta pastraipa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas, nes neatliekami jų bandymai 
su tos amžiaus grupės žmonėmis, kurie 
juos dažniausiai vartoja, t. y. su vyresnio 
amžiaus žmonėmis. Būtina imtis spręsti 
nuolatinį nelygybės sveikatos priežiūros 
srityje klausimą ir visiems europiečiams 
užtikrinti teisę naudotis veiksminga ir 
kokybiška sveikatos priežiūros sistema ir 
saugiomis gydymo galimybėmis 
nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinės
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padėties.

Or. en

Pagrindimas

Vyresnio amžiaus žmonės naudoja daugiau kaip 30 proc. receptinių vaistų ir daugiau kaip 
40 proc. vaistų, parduodamų be receptų. Atsižvelgiant į tai, kad vyresni žmonės sudaro 
didžiausią medikamentų vartotojų grupę, reikėtų dėti pastangas, užtikrinančias, kad jų 
vartojamų medikamentų savybės ir poveikis būtų tirti šioje amžiaus grupėje.

Pakeitimas 1301
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sveikatai ir gerovei taip pat įtakos turi kiti 
veiksniai – turtas, įtrauktis, 
įsipareigojimai, socialinis kapitalas bei 
darbas, tad būtina laikytis holistinio 
požiūrio.

Or. en


