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Pakeitimas 1303
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis
gali ir turėtų būti tinkamai prisidedama 
sprendžiant šiuos pasaulinio masto
uždavinius, taip siekiant Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų, užtikrinant geresnę 
sveikatą ir aukštesnio lygio visuotinę 
gerovę bei suteikiant Europai galimybę 
pirmauti sparčiai kintančiose pasaulinėse 
sveikatos ir gerovės inovacijų rinkose.

Or. fr

Pakeitimas 1304
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis
gali ir turėtų būti tinkamai prisidedama 
sprendžiant šiuos pasaulinio masto
uždavinius, taip siekiant Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų, užtikrinant geresnę 
sveikatą ir aukštesnio lygio visuotinę 
gerovę bei suteikiant Europai galimybę 
pirmauti sparčiai kintančiose pasaulinėse 
sveikatos ir gerovės inovacijų rinkose.
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Or. fr

Pakeitimas 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis
gali ir turėtų būti tinkamai prisidedama 
sprendžiant šiuos pasaulinio masto
uždavinius, taip siekiant Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų, užtikrinant geresnę 
sveikatą ir aukštesnio lygio visuotinę 
gerovę bei suteikiant Europai galimybę 
pirmauti sparčiai kintančiose pasaulinėse 
sveikatos ir gerovės inovacijų rinkose.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybių narių sienos neužkerta kelio ligoms, ypač infekcinėm, todėl atsižvelgiant į Sąjungos 
tikslus kova su šių ligų plitimu padeda siekti Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Vadovaujančios 
padėties globalinėse rinkose suteikimas Europai neabejotinai yra vienas iš pagrindinių 
Sąjungos išorės veiksmų ramsčių, tačiau Sąjunga taip pat turi laikytis tarptautinių 
įsipareigojimų, todėl primenama apie Tūkstantmečio vystymosi tikslus.

Pakeitimas 1306
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis gali ir 
turėtų būti tinkamai prisidedama 

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

sprendžiant šiuos uždavinius, užtikrinant 
geresnę sveikatą ir aukštesnio lygio 
visuotinę gerovę, apsaugant Europą nuo 
pasaulinių pandemijų bei suteikiant 
Europai galimybę pirmauti sparčiai 
kintančiose pasaulinėse sveikatos ir 
gerovės inovacijų rinkose.

Or. en

Pakeitimas 1307
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 

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

plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais ir veiksmingais produktais, 
strategijomis, intervencijos priemonėmis ir 
paslaugomis. Be to, šių uždavinių 
aktualumas Europoje ir daugeliu atvejų 
visame pasaulyje verčia imtis pastangų, 
kuriomis būtų užtikrinama ilgalaikė ir 
darnioji parama aukštos kvalifikacijos ir 
įvairių sektorių grupių bendradarbiavimui.
Siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius 
inovacijų sėkmė priklauso nuo to, ar bus 
rasta tinkama parengiamųjų mokslinių 
tyrimų ir paramos juos taikant 
pusiausvyra. Bendri moksliniai tyrimai 
papildo tiriamuosius mokslinius tyrimus, 
kurie finansuojami pagal pirmąjį ramstį. 
Parengiamieji bendri moksliniai tyrimai 
yra strateginė priemonė, kurią reikia 
finansuoti tokiu pat mastu kaip 
klinikinius mokslinius tyrimus siekiant, 
kad Europa taptų konkurencingesnė 
sveikatos apsaugos sektoriuje.

Or. fr

Pakeitimas 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią ir 
diskriminaciją, nuo kurios kenčia 
asmenys su negalia dėl nepritaikytos 
aplinkos, augimą ir senėjimą (įskaitant 
gyvenimo trukmę) bei plataus masto ir 
nenutrūkstamą įgytų ir turimų žinių 
pavertimą inovacijomis, tinkamais ir 
veiksmingais produktais, strategijomis, 
intervencijos priemonėmis ir paslaugomis.
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kuriomis būtų užtikrinama ilgalaikė ir 
darnioji parama aukštos kvalifikacijos ir 
įvairių sektorių grupių bendradarbiavimui.

Be to, šių uždavinių aktualumas Europoje 
ir daugeliu atvejų visame pasaulyje verčia 
imtis pastangų, kuriomis būtų užtikrinama 
ilgalaikė ir darnioji parama aukštos 
kvalifikacijos ir įvairių sektorių grupių 
bendradarbiavimui.

Or. fr

Pakeitimas 1310
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatos, ligų, negalios, augimo ir 
senėjimo (įskaitant gyvenimo trukmę)
veiksnius bei plataus masto ir 
nenutrūkstamą įgytų ir turimų žinių 
pavertimą inovacijomis, tinkamais ir 
veiksmingais produktais, strategijomis, 
intervencijos priemonėmis ir paslaugomis.
Be to, šių uždavinių aktualumas Europoje 
ir daugeliu atvejų visame pasaulyje verčia 
imtis pastangų, kuriomis būtų užtikrinama 
ilgalaikė ir darnioji parama aukštos 
kvalifikacijos ir įvairių sektorių grupių 
bendradarbiavimui. Taip pat būtina, kad 
problema būtų sprendžiama atsižvelgiant į 
socialinių, ekonominių bei humanitarinių 
mokslų perspektyvą.

Or. en

Pakeitimas 1311
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Sprendžiant šį, kaip ir kitus uždavinius, 
inovacijų sėkmė priklausys nuo tinkamos 
parengiamųjų mokslinių tyrimų ir 
paramos juos taikant pusiausvyros. 
Bendri moksliniai tyrimai papildo 
tiriamuosius mokslinius tyrimus, kurie 
finansuojami pagal pirmąjį ramstį. 
Parengiamieji bendri moksliniai tyrimai 
yra strateginė priemonė, kurią būtina 
finansuoti tokiu pat mastu kaip 
klinikinius mokslinius tyrimus siekiant, 
kad Europa taptų konkurencingesnė 
sveikatos apsaugos sektoriuje.

Or. en

Pakeitimas 1312
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei moksliniais tyrimais siekiama didžiausios galimos naudos visuomenei, juose turėtų būti 
pateikti ne tik naujoviški ir veiksmingi sprendimai, bet ir jų rezultatai turėtų būti prieinami 
plačiajai visuomenei.

Pakeitimas 1313
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ilgalaikė ir darnioji parama aukštos 
kvalifikacijos ir įvairių sektorių grupių 
bendradarbiavimui.

Or. en

Pakeitimas 1314
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 

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

apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais, veiksmingais ir prieinamais
produktais, strategijomis, intervencijos 
priemonėmis ir paslaugomis. Be to, šių 
uždavinių aktualumas Europoje ir daugeliu 
atvejų visame pasaulyje verčia imtis 
pastangų, kuriomis būtų užtikrinama 
ilgalaikė ir darnioji parama aukštos 
kvalifikacijos ir įvairių sektorių grupių 
bendradarbiavimui.

Or. en

Pagrindimas

Jei moksliniais tyrimais siekiama didžiausios galimos naudos visuomenei, jų rezultatai turėtų 
būti prieinami plačiajai visuomenei.

Pakeitimas 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Jei moksliniais tyrimais siekiama didžiausios galimos naudos visuomenei, juose turėtų būti 
pateikti ne tik naujoviški ir veiksmingi sprendimai, bet ir jų rezultatai turėtų būti prieinami 
plačiajai visuomenei.

Pakeitimas 1317
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų 
sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 

Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų 
sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
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veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 
aprėpia ilgalaikių kohortinių tyrimų ir 
klinikinių bandymų atlikimą, klinikinį „-
omikos“ technologijų naudojimą arba IRT 
kūrimą ir jų taikymą sveikatos priežiūros 
praktikoje, visų pirma e. sveikatos 
sistemoje. Konkrečių gyventojų grupių 
poreikius taip pat geriausiai įmanoma 
patenkinti taikant integravimo metodą, 
pvz., kuriant grupinę ir (arba) tikslinę 
mediciną, kad būtų galima gydyti retas 
ligas ir suteikiant nepriklausomas bei su 
užtikrinta priežiūra gyvenimo sąlygas.

veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 
aprėpia ilgalaikių kohortinių tyrimų ir 
klinikinių bandymų atlikimą (kuriuose 
pagrindinis dėmesys skiriamas vaistų 
kūrimui ir jų poveikiui visose amžiaus 
grupėse), klinikinį „-omikos“ technologijų 
naudojimą arba IRT kūrimą ir jų taikymą 
sveikatos priežiūros praktikoje, visų pirma 
e. sveikatos sistemoje. Konkrečių 
gyventojų grupių poreikius taip pat 
geriausiai įmanoma patenkinti taikant 
integravimo metodą, pvz., kuriant grupinę 
ir (arba) tikslinę mediciną, kad būtų galima 
gydyti retas ligas, skiriant tinkamus 
vaistus vyresnio amžiaus žmonėms ir 
suteikiant nepriklausomas bei su užtikrinta 
priežiūra gyvenimo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Pakeitimas 1319
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Rūpinimosi sveikata 
skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
susijusi su sveikatos sudedamųjų 
išmanymu, veiksmingomis prevencinėmis 
priemonėmis, pvz., vakcinomis, 
veiksminga sveikatos ir ligų kontrole bei 
pasirengimu bei efektyviomis diagnostikos 
programomis. Kurortų pramonė, kuri yra 
būdinga Europai, turėtų gauti naudos 
tinkamai vykdant mokslinius tyrimus, 
sutelkiant dėmesį ir į priežiūrą, ir į gerovę.

Or. fr

Pakeitimas 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Rūpinimosi sveikata 
skatinimas, gerovė ir ligų prevencija taip 
pat susijusi su sveikatos biologinių ir 
socialinių sudedamųjų išmanymu, 
veiksmingomis prevencinėmis 
priemonėmis (pvz., vakcinomis ir politikos 
priemonėmis, skirtomis socialiniams 
veiksniams ir rizikos grupėms), 
veiksmingu sveikatos skatinimu, sveikatos
ir ligų kontrole bei pasirengimu ir
efektyviomis diagnostikos programomis.

Or. en
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Pakeitimas 1321
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Rūpinimosi sveikata 
skatinimas ir ligų prevencija, įskaitant 
profesines ligas, taip pat priklauso nuo 
sveikatą lemiančių veiksnių suvokimo, 
veiksmingų profilaktikos priemonių, 
pavyzdžiui, vakcinų, veiksmingos sveikatos
priežiūros, ligų stebėsenos, pasirengimo 
joms gydyti ir efektyvių patikros programų.

Or. en

Pakeitimas 1322
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Rūpinimosi sveikata 
skatinimas ir ligų prevencija taip pat
priklauso nuo sveikatą lemiančių veiksnių,
įskaitant socialinį bei ekonominį statusą ir 
lytį, suvokimo, veiksmingų profilaktikos 
priemonių, pavyzdžiui, vakcinų, 
veiksmingos sveikatos priežiūros, ligų 
stebėsenos, pasirengimo joms gydyti ir 
efektyvių patikros programų.

Or. en
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Pakeitimas 1323
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, daugelis sveikatos skatinimo 
problemų yra susijusios su nacionalinių ir 
pasaulinių sveikatos priežiūros sistemų ir 
institucijų veikimu, t. y. su socialiniais, 
etiniais, kultūriniais ir komunikaciniais 
procesais, apimančiais įvairių specialistų, 
politikų, pacientų ir jų artimųjų grupių 
sąveiką. Siekiant ištirti ir suprasti tokias 
problemas reikia įtraukti socialinės srities 
mokslo, kultūros ir komunikacijos 
specialistus.

Or. en

Pakeitimas 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu.
Veiksmingi duomenų mainai ir jų 
susiejimas su didelio masto kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbūs kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, kuris turėtų 
vykdomas atsižvelgiant į visas amžiaus 
grupes, kad būtų užtikrinta, jog vaistai 
pritaikyti jų vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

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. Be to, tai atitinka esamą ES politiką, kad daug dėmesio reikia 
skirti pacientų saugumui.

Pakeitimas 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1327
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visuomenės uždavinys yra užtikrinti 
vienodą prieigą prie sveikatos ir gerovės, 
panaikinti socialinio bei ekonominio 
statuso ir lyties svarbą, tuo pat metu 
susidoroti su užduotimi patenkinti 
sveikatos ir rūpybos paslaugų paklausą, 
susijusią su demografiniais pokyčiais.
Norint veiksmingą sveikatos ir rūpybos 
sistemą išlaikyti visoms amžiaus grupėms, 
būtina imtis pastangų pagerinti sprendimų, 
kuriais užtikrinama prevencija ir gydymas, 
priėmimą, kad būtų nustatoma ir 
skleidžiama geriausia sveikatos ir rūpybos 
sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų
pirma vyresnio amžiaus žmonėms bei 
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
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trukmę.

Or. en

Pakeitimas 1328
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1330
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų
pirma vyresnio amžiaus žmonėms bei 
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Or. en

Pakeitimas 1331
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 1332
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1333
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 

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

sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, kad būtų nustatoma 
ir skleidžiama geriausia sveikatos ir 
rūpybos sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų
pirma vyresnio amžiaus žmonėms, 
lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims
bei neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

inovacijos, suteikiančios galimybę visų
pirma vyresnio amžiaus žmonėms, 
lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims
bei neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1335
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

Or. it

Pakeitimas 1336
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šio visos veiklos reikia imtis taip, kad būtų 
užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, didinamas 
Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės. Mokslinių tyrimų 
srityje, pavyzdžiui, sprendžiant įvairių tipų 
odos alergijos problemas, lopo mėginio 
bandymai yra vienintelis dermatologų 
taikomas metodas tiriant pacientus, 
sergančius VI tipo alergija. Reikia ieškoti 
naujų patikimų metodų siekiant įvertinti, 
ar pacientas alergiškas medžiagai, ir 
padėti nustatyti sąlyčio su medžiaga 
priežastingumą bei neigiamą poveikį odai.

Or. fr

Pagrindimas

Lopo mėginio tyrimai anksti parodo, kad sąlytis su medžiaga žmonėms sukelia odos alergiją.
Tačiau jie nesuteikia galimybės įrodyti, koks sąlytis sukelia šią alergiją. Turint mintyje tai, 
kad odos alergijos problema vis didėja, labai svarbu sukurti veiksmingas ir patikimas 
diagnozavimo priemones. Lopo mėginio bandymai gali sukelti alergiją tiems pacientams, 
kurie nebūtų susirgę alergija, jei lopo mėginio tyrimas jiems nebūtų buvęs atliktas.

Pakeitimas 1338
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šio visos veiklos reikia imtis taip, kad būtų 
užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, didinamas 
Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės. Ypač daug dėmesio turi 
būti skiriama ir visų sveikatos sektoriuje 
dirbančių šalių – įskaitant pacientus ir 
pacientų organizacijas – dalyvavimo 
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skatinimui, siekiant plėtoti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkę, į kurią 
būtų aktyviai įtraukiami piliečiai ir kuri 
atspindėtų jų poreikius ir lūkesčius.

Or. it

Pakeitimas 1339
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šio visos veiklos reikia imtis taip, kad būtų 
užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, didinamas 
Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės. Taip pat turėtų būti 
siekiama skatinti dalyvauti visas 
suinteresuotas šalis, įskaitant pacientus ir 
pacientų organizacijas, siekiant plėtoti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, į 
kurią būtų aktyviai įtraukiami piliečiai ir 
kuri atspindėtų jų poreikius ir lūkesčius.

Or. it

Pakeitimas 1340
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

ES finansuojami sveikatos srities moksliniai tyrimai turėtų atspindėti piliečių, kuriems jie turi 
padėti, t. y. pačių pacientų, poreikius ir lūkesčius. Pacientų organizacijos su savo žiniomis, 
įžvalgomis ir idėjomis turi idealias galimybes padėti parengti mokslinių tyrimų darbotvarkę, 
užmegzti prasmingus ryšius su visais pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais ir išreikšti 
vieningą pacientų poziciją.
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Pakeitimas 1342
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1343
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1344
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1345
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkreti veikla yra: ilgalaikių mokslinių 
tyrimų programų, garantuojančių, kad 
apimamas visas inovacijų ciklas, 
užtikrinimas, sveikatos lemiamų veiksnių 
išmanymas (įskaitant su aplinka ir klimatu 
susijusius veiksnius), sveikos gyvensenos 
skatinimas ir ligų prevencija, ligų 
supratimas ir diagnozavimo gerinimas;
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje
praktikoje ir nepastovi inovacijų veikla;
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimas 
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas;
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas 
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; koordinavimas 
siekiant užtikrinti keitimąsi patirtimi ir 
žiniomis tarp klinikinės medicinos 
disciplinų, turint mintyje tai, kad ligos 
tarpusavyje susijusios ir kad didėja 
bendras sergamumas, taip pat siekiant 
skleisti žinias, dalytis ištekliais ir taupyti 
sąnaudas; sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida. Jei tinkama, ši veikla vykdoma 
atsižvelgiant į lyčių ir genetinių grupių 
skirtumus.

Or. en
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Pakeitimas 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkreti veikla yra: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant socialinius 
bei su aplinka ir klimatu susijusius 
veiksnius), sveikos gyvensenos skatinimas 
ir ligų prevencija, ligų supratimas ir
diagnozavimo gerinimas; veiksmingų 
diagnostikos programų kūrimas ir polinkio 
susirgti tam tikromis ligomis vertinimo 
tobulinimas; priežiūros ir pasirengimo 
gerinimas; kokybiškesnių prevencijos 
vakcinų kūrimas; in–silico medicinos 
naudojimas siekiant pagerinti ligų kontrolę 
ir jų nustatymą; ligų gydymas; žinių 
taikymas klinikinėje praktikoje ir nepastovi 
inovacijų veikla; tinkamesnis sveikatos 
duomenų naudojimas; nelygybės, kurią 
sukelia neįgaliesiems teikiamo gydymo ir 
priežiūros pobūdis, tinkamumas ir 
kokybė, ir jos sukeltų pasekmių 
suvokimas (pvz., savarankiškumo
praradimas); rengimas politikos ir 
praktikos, kurią taikant būtų skatinamas 
susijusių vartotojų apibrėžiant priežiūros 
sistemas dalyvavimas, vyresnių žmonių ir 
neįgalių asmenų aktyvumas, 
nepriklausomas gyvenimas ir kasdienį 
gyvenimą palengvinančios aplinkos
kūrimas, ypač tiems, kuriems reikia 
daugiau paramos;  teisės suteikimas 
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas;
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas 
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, kaip antai Europos 
sveikatos apsaugos sistemų studijomis ir 
jų efektyvumo vertinimais neįgalių 
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asmenų poreikių patenkinimo aspektu, 
ypač atsižvelgiant į tai, kokios šių asmenų 
galimybės gauti darbą ir jį išlaikyti, taip 
pat gerosios patirties, naujoviškų 
technologijų ir metodų sklaida.

Or. fr

Pakeitimas 1347
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1348
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 1349
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant kovoti su epidemijomis reikia visų pirma ypač pagerinti priežiūrą Europos Sąjungoje 
ir kaimyniniuose regionuose, taip pat kiek įmanoma iš arčiau stebėti šių epidemijų židinius, 
kurie vis dar itin dažnai kyla besivystančiose šalyse. Tam reikia užtikrinti patikros išteklius, 
konkrečiai pritaikytus šių šalių socialinėms ir ekonominėms sąlygoms, parengti personalą ir 
sukurti gerai veikiančias sveikatos priežiūros sistemas.

Pakeitimas 1351
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos 
lemiamų veiksnių išmanymas (įskaitant su 
aplinka ir klimatu susijusius veiksnius), 
sveikos gyvensenos skatinimas ir ligų 
prevencija, ligų supratimas ir diagnozės
gerinimas; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimas ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimas;
priežiūros ir pasirengimo gerinimas;
kokybiškesnių prevencijos vakcinų 
kūrimas; in–silico medicinos naudojimas 
siekiant pagerinti ligų kontrolę ir jų 
nustatymą; ligų gydymas; žinių taikymas 
klinikinėje praktikoje ir nepastovi 
inovacijų veikla; tinkamesnis sveikatos 
duomenų naudojimas; aktyvaus, 
nepriklausomo gyvenimo ir paramą 
užtikrinančių priemonių kūrimas; teisės 
suteikimas asmenims patiems tvarkytis 
savo sveikatos būklę; integruotosios 
rūpybos skatinimas; mokslinių priemonių 
ir metodų gerinimas siekiant remti 
politikos formavimą ir reguliavimo 

Konkreti veikla yra: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozavimo gerinimas. 
Šie veiksniai turėtų apimti 
neintervencinius moksliškai pagrįstus 
metodus, kaip antai muzikos ir meno 
terapiją, psichologinę terapiją ir kitų 
rūšių dirgikliais grindžiamą terapiją;
priežiūros ir pasirengimo gerinimas;
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas;
kokybiškesnių prevencijos vakcinų 
kūrimas; in–silico medicinos naudojimas 
siekiant pagerinti ligų kontrolę ir jų 
nustatymą; ligų gydymas; žinių taikymas 
klinikinėje praktikoje ir nepastovi 
inovacijų veikla; tinkamesnis sveikatos 
duomenų naudojimas; aktyvaus, 
nepriklausomo gyvenimo ir paramą 
užtikrinančių priemonių kūrimas; teisės 



PE492.789v01-00 38/180 AM\907849LT.doc

LT

poreikius; sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

suteikimas asmenims patiems tvarkytis 
savo sveikatos būklę; integruotosios 
rūpybos skatinimas; mokslinių priemonių 
ir metodų gerinimas siekiant remti 
politikos formavimą ir reguliavimo 
poreikius; sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant uždavinį „Sveikata, demokratinės permainos ir gerovė“ tarpdalykiai sveikatos 
srities moksliniai tyrimai turėtų atlikti svarbų vaidmenį. Veiksmingas sveikatos skatinimas 
reikalauja geresnio Europos sveikatos apsaugos sistemų socialinių, kultūrinių, etinių ir 
komunikacinių procesų suvokimo. Be to, siūlome įtraukti neintervencinių metodų, kaip antai 
muzikos terapijos ir psichoterapijos bei įvairių dirgikliais pagrįstų gydymo metodų,
mokslinius tyrimus.

Pakeitimas 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos 
lemiamų veiksnių išmanymas (įskaitant su 
aplinka ir klimatu susijusius veiksnius), 
sveikos gyvensenos skatinimas ir ligų 
prevencija, ligų supratimas ir diagnozės
gerinimas; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimas ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimas;
priežiūros ir pasirengimo gerinimas;
kokybiškesnių prevencijos vakcinų 
kūrimas; in–silico medicinos naudojimas 
siekiant pagerinti ligų kontrolę ir jų 
nustatymą; ligų gydymas; žinių taikymas 
klinikinėje praktikoje ir nepastovi 

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

ir jų nustatymą; ligų gydymas; žinių 
taikymas klinikinėje praktikoje ir nepastovi 
inovacijų veikla; tinkamesnis sveikatos 
duomenų naudojimas; aktyvaus, 
nepriklausomo gyvenimo ir paramą 
užtikrinančių priemonių kūrimas; teisės 
suteikimas asmenims patiems tvarkytis 
savo sveikatos būklę; integruotosios 
rūpybos skatinimas; mokslinių priemonių 
ir metodų, kurie yra svarbūs žmogaus 
sveikatos ir ligų supratimui, gerinimas 
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant suprasti sveikatos ir ligų veiksnius reikia nuodugnių žinių apie biologinių pokyčių 
(biologinių žymeklių) požymius ir pagrindinių įvykių, sujungiančių įvairius biologinės 
organizacijos (genų, ląstelių, audinių, organų ir pan.) lygmenis, sąsajas.

Pakeitimas 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos 
lemiamų veiksnių išmanymas (įskaitant su 
aplinka ir klimatu susijusius veiksnius), 
sveikos gyvensenos skatinimas ir ligų 
prevencija, ligų supratimas ir diagnozės
gerinimas; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimas ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimas;
priežiūros ir pasirengimo gerinimas;
kokybiškesnių prevencijos vakcinų 

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

vakcinų kūrimas; in–silico medicinos 
naudojimas siekiant pagerinti ligų kontrolę 
ir jų nustatymą; aplinkos, padedančios 
pagijimui ir reabilitacijai, kūrimas; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje
praktikoje ir nepastovi inovacijų veikla;
tinkamesnis sveikatos, kohotrinių ir 
administracinių duomenų naudojimas;
aktyvaus, nepriklausomo gyvenimo ir 
paramą užtikrinančių priemonių kūrimas;
teisės suteikimas asmenims patiems 
tvarkytis savo sveikatos būklę;
integruotosios rūpybos skatinimas;
platesnis demografinių pokyčių 
suvokimas siekiant pasinaudoti 
informacija formuojant politiką; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas 
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Or. en

Pakeitimas 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos 
lemiamų veiksnių išmanymas (įskaitant su 
aplinka ir klimatu susijusius veiksnius), 
sveikos gyvensenos skatinimas ir ligų 
prevencija, ligų supratimas ir diagnozės
gerinimas; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimas ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimas;
priežiūros ir pasirengimo gerinimas;
kokybiškesnių prevencijos vakcinų 

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

medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje
praktikoje ir nepastovi inovacijų veikla;
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių vyresnio amžiaus asmenims ir 
neįgaliesiems, ypač tiems, kuriems reikia 
didelės pagalbos, kūrimas; teisės 
suteikimas asmenims patiems tvarkytis 
savo sveikatos būklę; integruotosios 
rūpybos skatinimas; mokslinių priemonių 
ir metodų gerinimas siekiant remti 
politikos formavimą ir reguliavimo 
poreikius; sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Or. en

Pakeitimas 1355
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos 
lemiamų veiksnių išmanymas (įskaitant su 
aplinka ir klimatu susijusius veiksnius), 
sveikos gyvensenos skatinimas ir ligų 
prevencija, ligų supratimas ir diagnozės
gerinimas; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimas ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimas;
priežiūros ir pasirengimo gerinimas;
kokybiškesnių prevencijos vakcinų 
kūrimas; in–silico medicinos naudojimas 
siekiant pagerinti ligų kontrolę ir jų 
nustatymą; ligų gydymas; žinių taikymas 

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

gydymas; žinių taikymas klinikinėje
praktikoje ir nepastovi inovacijų veikla;
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimas 
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas;
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas 
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei socialinių ir su lytimi 
susijusių skirtumų ir nelygybės šioje 
srityje mažinimas remiantis faktinių 
duomenų baze pagrįstu sprendimų 
priėmimu, taip pat geriausios patirties, 
naujoviškų technologijų ir metodų sklaida.

Or. en

Pakeitimas 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos 
lemiamų veiksnių išmanymas (įskaitant su 
aplinka ir klimatu susijusius veiksnius), 
sveikos gyvensenos skatinimas ir ligų 
prevencija, ligų supratimas ir diagnozės
gerinimas; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimas ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimas;
priežiūros ir pasirengimo gerinimas;
kokybiškesnių prevencijos vakcinų 
kūrimas; in–silico medicinos naudojimas 
siekiant pagerinti ligų kontrolę ir jų 
nustatymą; ligų gydymas; žinių taikymas 
klinikinėje praktikoje ir nepastovi 
inovacijų veikla; tinkamesnis sveikatos 

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

naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; paliatyviosios 
medicinos tobulinimas, teisės suteikimas 
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas;
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas 
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Or. en

Pakeitimas 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos 
lemiamų veiksnių išmanymas (įskaitant su 
aplinka ir klimatu susijusius veiksnius), 
sveikos gyvensenos skatinimas ir ligų 
prevencija, ligų supratimas ir diagnozės
gerinimas; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimas ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimas;
priežiūros ir pasirengimo gerinimas;
kokybiškesnių prevencijos vakcinų 
kūrimas; in–silico medicinos naudojimas 
siekiant pagerinti ligų kontrolę ir jų 
nustatymą; ligų gydymas; žinių taikymas 
klinikinėje praktikoje ir nepastovi 
inovacijų veikla; tinkamesnis sveikatos 
duomenų naudojimas; aktyvaus, 
nepriklausomo gyvenimo ir paramą 
užtikrinančių priemonių kūrimas; teisės 
suteikimas asmenims patiems tvarkytis 
savo sveikatos būklę; integruotosios 

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

savo sveikatos būklę; integruotosios 
rūpybos skatinimas; mokslinių priemonių 
ir metodų gerinimas siekiant remti 
politikos formavimą ir reguliavimo 
poreikius; sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Or. en

Pakeitimas 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkreti veikla yra: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su mityba,
aplinka, socialine padėtimi ir klimatu 
susijusius veiksnius), sveikos gyvensenos 
skatinimas ir ligų prevencija; ligų 
supratimas ir diagnozavimo gerinimas;
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje
praktikoje ir nepastovi inovacijų veikla;
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimas 
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas;
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas 
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 



AM\907849LT.doc 45/180 PE492.789v01-00

LT

veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Or. en

Pakeitimas 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Europos bioekonomikos uždaviniai: 
apsirūpinimo maistu saugumas, įskaitant 
apsirūpinimo juo saugumą, tvarus žemės 
ūkis ir miškininkystė, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai

Or. en

Pakeitimas 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Europos bioekonomikos uždaviniai: 
apsirūpinimo maistu saugumas, tvarus 
žemės ūkis, miškininkystė, jūrų, 
jūrininkystės ir gėlo vandens moksliniai 
tyrimai

Or. en
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Pakeitimas 1361
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. apsirūpinimo maistu saugumas, tvarus 
žemės ūkis, vandens, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai, akvakultūra, 
bioekonomika ir biologinės įvairovės 
apsauga;

Or. pt

Pagrindimas

Gamtinis išteklius vanduo, akvakultūra ir biologinės įvairovės apsauga yra susijusios sritys, 
kurias reikia įtraukti į prioritetų sąrašą.

Pakeitimas 1362
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Bioekonomika: apsirūpinimo maistu 
saugumas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir 
jūrininkystės moksliniai tyrimai ir
biologinė pramonė;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos strategiją „Inovacijos siekiant tvaraus augimo: bioekonomika Europai“, 
bioekonomika aprėpia atsinaujinančių išteklių gamybą ir jų pavertimą maisto produktais, 
pašarais, biologiniais produktais ir bioenergija. Bioekonomika apima keturis pagrindinius 
sektorius, kurie turėtų būti remiami pagal didįjį tikslą „Bioekonomika“: žemės ūkio ir 
miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros, biologinės pramonės ir maisto sektorius.
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf
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Pakeitimas 1363
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Apsirūpinimo maistu saugumas, tvarus 
žemės ūkis, miškininkystė, jūrų ir 
jūrininkystės moksliniai tyrimai ir 
bioekonomika

Or. en

Pakeitimas 1364
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
konkurencingomis ir mažo anglies 
dioksido tiekimo grandinėmis būtų 
tiekiama tvariai pagamintų saugių ir 
aukštos kokybės maisto produktų bei kitų 
biologinių produktų, o šiuo tikslu kuriamos 
našios, tvarios ir efektyviai išteklius 
naudojančios pirminės gamybos sistemos, 
skatinamos atitinkamų ekosistemų 
funkcijos ir atkuriama biologinė įvairovė.
Taip būtų spartinamas perėjimas prie 
Europos tvarios bioekonomikos.

Or. en

Pakeitimas 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1367
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1368
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

išmetama. Reikia imtis esminių priemonių 
norint šį kiekį iki 2030 m. Sąjungoje 
sumažinti 50 proc. Be to, valstybinės 
sienos negali sustabdyti plintančių gyvūnų 
ir augalų kenkėjų bei ligų (įskaitant 
zoonotines ligas) ir maisto patogenų. Nors 
reikia imtis veiksmingų nacionalinių 
prevencijos priemonių, Sąjungos lygmens 
veiksmai yra būtini siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendrosios rinkos veikimą ir 
didžiausią kontrolę. Uždavinys sudėtingas, 
paveiksiantis daugelį susijusių sektorių, o jį 
sprendžiant reikia taikyti įvairius metodus.

Or. en

Pakeitimas 1370
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

apie 60 proc.), Europa privalo užtikrinti 
reikiamą žaliavų, švaraus vandens išteklių,
energijos ir pramonės produktų tiekimą, 
tačiau taip pat išlaikyti savo 
konkurencingumą. Sunkiai sprendžiamas ir 
daug kainuojantis biologinių atliekų 
klausimas (apskaičiuota, kad Sąjungoje per 
metus susidaro iki 138 mln. tonų šių 
atliekų, iš kurių 40 % yra išvežamos į 
sąvartynus), nors jos turi didelę 
pridedamąją vertę. Pvz., apskaičiuota, kad 
30 proc. išsivysčiusiose šalyse viso 
pagaminamo maisto produktų kiekio yra 
išmetama. Reikia imtis esminių priemonių 
norint šį kiekį iki 2030 m. Sąjungoje 
sumažinti 50 proc. Be to, valstybinės 
sienos negali sustabdyti plintančių gyvūnų 
ir augalų kenkėjų bei ligų (įskaitant 
zoonotines ligas) ir maisto patogenų. Nors 
reikia imtis veiksmingų nacionalinių 
prevencijos priemonių, Sąjungos lygmens 
veiksmai yra būtini siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendrosios rinkos veikimą ir 
didžiausią kontrolę. Uždavinys sudėtingas, 
paveiksiantis daugelį susijusių sektorių, o jį 
sprendžiant reikia taikyti įvairius metodus.

Or. en

Pakeitimas 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antra pastraipa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Artimiausiais dešimtmečiais Europai teks 
susidurti su padidėjusia konkurencija dėl 
riboto kiekio baigtinių gamtinių išteklių, 
klimato kaita, visų pirma paveiksiančia 
pirminės gamybos sistemas (žemės ūkį, 
miškininkystę, žuvininkystę ir 
akvakultūrą); be to, Europa privalės 

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

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

Or. en

Pakeitimas 1372
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1373
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaskart reikia vis daugiau biologinių 
išteklių norint patenkinti rinkos poreikius 
gauti saugaus ir sveiko maisto, biologinių 
medžiagų, biodegalų ir biologinių 
produktų; ši paklausa aprėpia vartotojams 
skirtus produktus ir nesupakuotas chemines 
medžiagas. Tačiau gamybai tinkami 
sausumos ir jūros ekologinių sistemų 

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

pajėgumai yra riboti ir dažnai valdomi 
netinkamai (pavyzdžiui, smarkiai sumažėjo 
anglies kiekis dirvoje ir derlingumas), nors 
ir skelbiama prieštaringų teiginių dėl jų 
panaudojimo. Dar iki galo neišnaudojama 
galimybė saugoti dirbamosios žemės, 
miškų, jūrų ir gėlų vandenų ekosistemų 
funkcijas, integruojant agronomijos ir 
aplinkos politikos tikslus į tvarią ir saugią
gamybą.

Or. en

Pakeitimas 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biologinių išteklių ir ekologinių sistemų 
galimybės galėtų būti naudojamos kur kas 
tvariau, efektyviau ir integruotai.

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

Pavyzdžiui, būtų galima geriau išnaudoti iš
žemės ūkio, miškų gaunamą biomasę ir 
žemės ūkio, akvakultūros bei pramonės 
veiklos atliekas, taip pat komunalinės 
kilmės atliekos galėtų būti panaudotos 
geriau.

Or. en

Pakeitimas 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų labai aiškiai nurodyti, kad žemės ūkis turi didelį tvarios biomasės gamybos ir 
panaudojimo potencialą: gali auginti specializuotas kultūras, išvesti tam tikrų savybių 
turinčius augalus ir naudoti kultūras pakopų principu.

Pakeitimas 1377
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 4 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažaatliekės gamybos grandinės, kuri 
taip pat galėtų užtikrinti maisto tiekimą 
klimato kaitos ir didėjančio gyventojų 
skaičiaus aplinkybėmis, sukūrimą galima 
įgyvendinti tobulinant valdymo sistemas, 
kurios sumažintų žaliavų sąnaudas tiek 
sausumoje ir jūroje, tiek visoje tiekimo 
grandinėje. Ūkininkų bendros žinios apie 
gamtinius išteklius, ekologinius procesus 
ir produkcijos kokybę gali būti 
naudojamos kaip pagrindas siekiant 
sumažinti priklausomybę nuo išorinių 
žaliavų. Trumpesnės žemės ūkio ir maisto 
grandinės, pagrįstos vartotojų 
pasitikėjimu ir didesnio gamintojų artumo 
principu, taip pat yra mažaatliekės 
gamybos grandinės pagrindas. Jos 
tenkina vartotojų aukštos kokybės maisto 
poreikius tuo pat metu paisydamos 
gyvūnų gerovės.

Or. en

Pakeitimas 1378
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš esmės būtina užtikrinti perėjimą prie 
tinkamiausio ir atsinaujinančio biologinių
išteklių naudojimo ir tvarios pirminės 
gamybos bei perdirbimo ir (arba) pramonės 
sistemų, tinkamų pagaminti daugiau maisto 
produktų ir kitų biologinių produktų, 
naudojant būtiniausią žaliavų kiekį, 
nesukuriant jokių atliekų ir užtikrinant 
tinkamą visuomeninę vertę. Pagrindinė 
priemonė siekiant šių tikslų Europoje ir už 
jos ribų – mokslinių tyrimų ir inovacijų 

Iš esmės būtina užtikrinti perėjimą prie 
tinkamiausio ir atsinaujinančio biologinių 
išteklių naudojimo ir tvarios pirminės 
gamybos bei perdirbimo ir (arba) pramonės 
sistemų, tinkamų pagaminti daugiau maisto 
produktų ir kitų biologinių produktų, 
naudojant būtiniausią žaliavų kiekį, 
nesukuriant jokių atliekų ir užtikrinant 
tinkamą visuomeninę vertę. Pagrindinė 
priemonė siekiant šių tikslų Europoje ir už 
jos ribų – mokslinių tyrimų ir inovacijų 
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susiejimas. susiejimas. Yra daug pripažintų 
moksliškai pagrįstų įrodymų, kad 
egzistuoja ryšys tarp gamtinių išteklių 
bazės, įskaitant biologinę įvairovę, 
blogėjimo ir natūralių ir pusiau natūralių 
ekosistemų, teikiančių būtiniausias 
paslaugas visuomenei, veikimo; siūlomi 
sprendimai, pagrįsti šių tyrimų rezultatais. 
Tikslas – sukurti gamybos sistemas, 
kurios, užuot bloginusios gamtinių 
išteklių, nuo kurių jos priklausomos, 
būklę, stiprina, gerina ir puoselėja išteklių
bazę, kuri galėtų užtikrinti tvarios gerovės 
sukūrimą. 

Or. en

Pakeitimas 1379
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš esmės būtina užtikrinti perėjimą prie 
tinkamiausio ir atsinaujinančio biologinių 
išteklių naudojimo ir tvarios pirminės 
gamybos bei perdirbimo ir (arba) pramonės 
sistemų, tinkamų pagaminti daugiau maisto 
produktų ir kitų biologinių produktų, 
naudojant būtiniausią žaliavų kiekį, 
nesukuriant jokių atliekų ir užtikrinant 
tinkamą visuomeninę vertę. Pagrindinė 
priemonė siekiant šių tikslų Europoje ir už 
jos ribų – mokslinių tyrimų ir inovacijų 
susiejimas.

Iš esmės būtina užtikrinti perėjimą prie 
tinkamiausio ir atsinaujinančio biologinių 
išteklių naudojimo ir tvarios pirminės 
gamybos bei perdirbimo ir (arba) pramonės 
sistemų, tinkamų pagaminti daugiau maisto 
produktų ir kitų biologinių produktų, 
naudojant būtiniausią žaliavų kiekį, 
nesukuriant jokių atliekų ir užtikrinant 
tinkamą visuomeninę vertę. Pagrindinė 
priemonė siekiant šių tikslų Europoje ir už 
jos ribų – mokslinių tyrimų ir inovacijų 
susiejimas. Todėl ypač skatinant mokslo 
darbuotojų ir išradėjų mainus ir ryšius 
reikia atsižvelgti į ypatingas atokiausių 
regionų sąlygas.

Or. pt

Pagrindimas

Kaip teigiama bendrame komunikate dėl programos „Horizontas 2020“ (COM(2011) 0808), 
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reikia atsižvelgti į ypatingas atokiausių regionų sąlygas, ypač skatinant mokslo darbuotojų ir 
išradėjų mainus ir ryšius.

Pakeitimas 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš esmės būtina užtikrinti perėjimą prie 
tinkamiausio ir atsinaujinančio biologinių 
išteklių naudojimo ir tvarios pirminės 
gamybos bei perdirbimo ir (arba) pramonės 
sistemų, tinkamų pagaminti daugiau maisto 
produktų ir kitų biologinių produktų, 
naudojant būtiniausią žaliavų kiekį,
nesukuriant jokių atliekų ir užtikrinant 
tinkamą visuomeninę vertę. Pagrindinė 
priemonė siekiant šių tikslų Europoje ir už 
jos ribų – mokslinių tyrimų ir inovacijų 
susiejimas.

Iš esmės būtina užtikrinti perėjimą prie 
tinkamiausio ir atsinaujinančio biologinių 
išteklių naudojimo ir tvarios pirminės 
gamybos bei perdirbimo ir (arba) pramonės 
sistemų, tinkamų pagaminti daugiau maisto 
produktų ir kitų biologinių produktų, 
naudojant būtiniausią žaliavų kiekį ir
nesukuriant jokių atliekų, ir užtikrinant 
tinkamą visuomeninę vertę. Reikia geriau 
suvokti ir plėtoti priemones, kurias 
pasitelkdami gaminame, skirstome, 
parduodame, vartojame ir reguliuojame 
maisto produktus. Pagrindinė priemonė 
siekiant šių tikslų Europoje ir už jos ribų –
mokslinių tyrimų ir inovacijų susiejimas.

Or. en

Pakeitimas 1381
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš esmės būtina užtikrinti perėjimą prie 
tinkamiausio ir atsinaujinančio biologinių 
išteklių naudojimo ir tvarios pirminės 
gamybos bei perdirbimo ir (arba) pramonės 
sistemų, tinkamų pagaminti daugiau maisto 
produktų ir kitų biologinių produktų, 
naudojant būtiniausią žaliavų kiekį, 

Iš esmės būtina užtikrinti perėjimą prie 
tinkamiausio ir atsinaujinančio biologinių 
išteklių naudojimo ir tvarios pirminės 
gamybos bei perdirbimo ir (arba) pramonės 
sistemų, tinkamų pagaminti daugiau maisto 
produktų, ląstelienos ir kitų biologinių 
produktų, naudojant būtiniausią žaliavų 
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nesukuriant jokių atliekų ir užtikrinant 
tinkamą visuomeninę vertę. Pagrindinė 
priemonė siekiant šių tikslų Europoje ir už 
jos ribų – mokslinių tyrimų ir inovacijų 
susiejimas.

kiekį, nesukuriant jokių atliekų ir 
užtikrinant tinkamą visuomeninę vertę.
Pagrindinė priemonė siekiant šių tikslų 
Europoje ir už jos ribų – mokslinių tyrimų 
ir inovacijų susiejimas.

Or. en

Pakeitimas 1382
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinis vystymuisi skirto žemės ūkio 
žinių, mokslo ir technologijų vertinimas, 
kurį inicijavo Pasaulio bankas, atvirai 
bendradarbiaudamas su daugiašale 
organizacijų grupe, apimančia FAO, 
PAF, JTVP, UNEP, UNESCO, Pasaulio 
banką ir PSO, pravedus išsamias 
konsultacijas su pasaulio mokslininkais, 
jau pateikė išsamias politikos priemones ir 
gaires, kuriomis vadovaujantis turėtų būti 
siekiama susidoroti su uždaviniais, kurių
esmė – rasti / sukurti maisto gamybos ir 
tiekimo sistemas, kurios neblogintų 
išteklių bazės.

Or. en

Pakeitimas 1383
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– aprėpianti tvarią atsinaujinančių išteklių 
gamybą naudojant sausumos ir vandens 
aplinką ir jų pavertimą maisto produktais, 
biologiniais produktais ir bioenergija bei 
susijusiomis viešosiomis gėrybėmis –
sukurs didelę pridedamąją Europos vertę.
Darniai valdoma ji gali sumažinti pirminės 
gamybos ir visos tiekimo grandinės poveikį 
aplinkai. Ji gali padidinti jų 
konkurencingumą ir suteikti įsidarbinimo ir 
verslo galimybių kaimo ir pakrančių 
regionams. Tačiau jokios gerovės kūrimo 
sistemos negali būti konkurencingos, jei 
jos blogina išteklių bazę, vadinasi, ir tikrai 
tvarių sistemų, pajungiančių gamtos 
procesus, naštą. Kartu su į rinką 
orientuotomis funkcijomis bioekonomika 
palaiko platų viešųjų gėrybių spektrą, 
kuris turėtų būti išsaugotas siekiant 
užtikrinti, kad pagrindinės paslaugos, už 
kurias šiuo metu rinka atlygina 
nepakankamai, būtų ir toliau teikiamos 
visuomenei: žemės ūkio ir miškų 
kraštovaizdis, žemės ūkio naudmenų ir 
miškų biologinę įvairovė, vandens kokybė 
ir prieinamumas, dirvožemio 
funkcionalumas, klimato stabilumas, oro 
kokybė, atsparumas potvyniams ir 
gaisrams. Su apsirūpinimo maistu 
saugumu, tvariu žemės ūkiu ir 
bioekonomika susiję uždaviniai yra 
europinio ir pasaulinio masto. Sąjungos 
lygmens veiksmai būtini siekiant sukurti 
grupes, galinčias užtikrinti reikiamo masto 
ir intensyvumo pastangas, kad būtų 
įmanoma užbaigti vienos valstybės narės ar 
jų grupės veiklą. Laikantis požiūrio, kad
būtina įtraukti daug dalyvių, būtų 
užtikrinama reikiama abipusiai naudinga 
mokslo darbuotojų, verslo, ūkininkų ar 
gamintojų ir patarėjų, vartotojų bei 
galutinių vartotojų sąveika. Sąjungos 
lygmuo taip pat būtinas siekiant užtikrinti 
nuoseklumą imantis spręsti šį uždavinį 
visuose sektoriuose ir užtikrinant glaudžius 
ryšius su atitinkamų sričių Sąjungos 
politika. Mokslinius tyrimus ir inovacijas 
koordinuojant Sąjungos lygiu būtų 
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skatinamos reikiamos permainos Sąjungoje 
ir didinama jų sparta.

Or. en

Pakeitimas 1384
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1386
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1387
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tinkamai veikianti Europos bioekonomika 
– aprėpianti tvarią ir saugią atsinaujinančių 
išteklių gamybą naudojant sausumos ir 
vandens aplinką ir jų pavertimą maisto 
produktais, biologiniais produktais ir 
bioenergija bei susijusiomis viešosiomis 
gėrybėmis – sukurs didelę pridedamąją 
Europos vertę. Darniai valdoma ji gali 
sumažinti pirminės gamybos ir visos 
tiekimo grandinės poveikį aplinkai. Ji gali 
padidinti jų konkurencingumą ir suteikti 
įsidarbinimo ir verslo galimybių kaimo ir 
pakrančių regionams. Su apsirūpinimo 
maistu saugumu, tvariu žemės ūkiu ir 
bioekonomika susiję uždaviniai yra 
europinio ir pasaulinio masto. Sąjungos 
lygmens veiksmai būtini siekiant sukurti 
grupes, galinčias užtikrinti reikiamo masto
ir intensyvumo pastangas, kad būtų 
įmanoma užbaigti vienos valstybės narės ar 
jų grupės veiklą. Laikantis požiūrio, kad 
turi būti aprėpiama daug dalyvių, būtų 
užtikrinama reikiama abipusiai naudinga 
mokslo darbuotojų, verslo, ūkininkų ar 
gamintojų ir patarėjų bei galutinių 
vartotojų sąveika. Sąjungos lygmuo taip 
pat būtinas siekiant užtikrinti nuoseklumą 
imantis spręsti šį uždavinį visuose 
sektoriuose ir užtikrinant glaudžius ryšius 
su atitinkamų sričių Sąjungos politika.
Mokslinius tyrimus ir inovacijas 
koordinuojant Sąjungos lygiu būtų 
skatinamos reikiamos permainos Sąjungoje 
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Pakeitimas 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tinkamai veikianti Europos bioekonomika 
– aprėpianti tvarią atsinaujinančių išteklių 
gamybą naudojant sausumos ir vandens 
aplinką ir jų pavertimą maisto produktais,
pašarais, biologiniais produktais ir 
bioenergija bei susijusiomis viešosiomis 
gėrybėmis – sukurs didelę pridedamąją 
Europos vertę. Darniai valdoma ji gali 
sumažinti pirminės gamybos ir visos 
tiekimo grandinės poveikį aplinkai. Ji gali 
padidinti jų konkurencingumą ir suteikti 
įsidarbinimo ir verslo galimybių kaimo ir 
pakrančių regionams. Su apsirūpinimo 
maistu saugumu, tvariu žemės ūkiu ir 
bioekonomika susiję uždaviniai yra 
europinio ir pasaulinio masto. Sąjungos 
lygmens veiksmai būtini siekiant sukurti 
grupes, galinčias užtikrinti reikiamo masto 
ir intensyvumo pastangas, kad būtų 
įmanoma užbaigti vienos valstybės narės ar 
jų grupės veiklą. Laikantis požiūrio, kad 
turi būti aprėpiama daug dalyvių, būtų 
užtikrinama reikiama abipusiai naudinga 
mokslo darbuotojų, verslo, ūkininkų ar 
gamintojų ir patarėjų bei galutinių 
vartotojų sąveika. Sąjungos lygmuo taip 
pat būtinas siekiant užtikrinti nuoseklumą 
imantis spręsti šį uždavinį visuose 
sektoriuose ir užtikrinant glaudžius ryšius 
su atitinkamų sričių Sąjungos politika.
Mokslinius tyrimus ir inovacijas 
koordinuojant Sąjungos lygiu būtų 
skatinamos reikiamos permainos Sąjungoje 
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Pakeitimas 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tinkamai veikianti Europos bioekonomika 
– aprėpianti tvarią atsinaujinančių išteklių 
gamybą naudojant sausumos ir vandens 
aplinką ir jų pavertimą maisto produktais,
pašarais, biologiniais produktais ir 
bioenergija bei susijusiomis viešosiomis 
gėrybėmis – sukurs didelę pridedamąją 
Europos vertę. Darniai valdoma ji gali 
sumažinti pirminės gamybos ir visos 
tiekimo grandinės poveikį aplinkai. Ji gali 
padidinti jų konkurencingumą ir suteikti 
įsidarbinimo ir verslo galimybių kaimo ir 
pakrančių regionams. Su apsirūpinimo 
maistu saugumu, tvariu žemės ūkiu ir 
bioekonomika susiję uždaviniai yra 
europinio ir pasaulinio masto. Sąjungos 
lygmens veiksmai būtini siekiant sukurti 
grupes, galinčias užtikrinti reikiamo masto 
ir intensyvumo pastangas, kad būtų 
įmanoma užbaigti vienos valstybės narės ar 
jų grupės veiklą. Laikantis požiūrio, kad 
turi būti aprėpiama daug dalyvių, būtų 
užtikrinama reikiama abipusiai naudinga 
mokslo darbuotojų, verslo, ūkininkų ar 
gamintojų ir patarėjų bei galutinių 
vartotojų sąveika. Sąjungos lygmuo taip 
pat būtinas siekiant užtikrinti nuoseklumą 
imantis spręsti šį uždavinį visuose 
sektoriuose ir užtikrinant glaudžius ryšius 
su atitinkamų sričių Sąjungos politika.
Mokslinius tyrimus ir inovacijas 
koordinuojant Sąjungos lygiu būtų 
skatinamos reikiamos permainos Sąjungoje 
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Pakeitimas 1390
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1392
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1393
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1394
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Tvarus žemės ūkis ir miškininkystė (a) Tvarus žemės ūkis, įskaitant 
laukininkystę, gyvulininkystę ir
miškininkystę

Or. en
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Pakeitimas 1395
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Tvarus žemės ūkis ir miškininkystė (a) Tvarus žemės ūkis

Or. en

Pakeitimas 1396
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pirmenybė teikiama veiklai, susijusiai su
tvaresniu ir našesniu žemės ūkiu, kuris ir
taupiai naudoja išteklius (taip pat išmeta 
mažai anglies dioksido), ir yra atsparus bei
tuo pat metu pajėgus patenkinti naujus
plėtojamos bioekonomikos poreikius

Or. en

Pakeitimas 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tikslas yra užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant tokių gamtos
išteklių, kaip vanduo ir dirvožemis,
išsaugojimą ir išsaugant bei stiprinant 
ekosistemų funkcijas, įskaitant kovai su 
klimato kaita skirtas ir ją mažinančias 
priemones. Vykdant veiklą daugiausia 
dėmesio skiriama tvaresnių ir našesnių
žemės ūkio, įskaitant gyvulininkystę, ir 
miškininkystės sistemų, kurios efektyviai
naudoja išteklius (be kita ko, išmeta mažai 
anglies dioksido ir naudoja mažai 
vandens), yra atsparios bei sukuria mažiau 
atliekų, sukūrimui. Be to, vykdant veiklą 
daugiausia dėmesio skiriama kaimo 
gyventojų pajamas užtikrinančių ir tvarų 
vartojimą skatinančių paslaugų
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koncepcijos ir politikos plėtojimui.
Miškininkystės srityje visų pirma siekiama 
tvariai pagaminti biologinių produktų, 
ekosistemų, paslaugų ir pakankamai 
biomasės, tinkamai atsižvelgiant į 
ekonominius, ekologinius ir socialinius 
miškininkystės aspektus. Vykdant veiklą 
daugiausia dėmesio bus skiriama tam, 
kad būtų toliau plėtojamas efektyvaus 
išteklių naudojimo miškininkystės sistemų 
produktyvumas ir tvarumas, nes šios 
sistemos yra svarbios stiprinant miškų 
atsparumą bei biologinės įvairovės 
apsaugą ir gali patenkinti padidėjusią 
biomasės paklausą. Reikėtų taip pat 
svarstyti su miškininkyste susijusias 
paslaugas, tokias kaip vandens valymas, 
biologinės įvairovės išlaikymas (įskaitant 
natūralius žemės ūkio kenkėjų priešus) ar 
kultūriniai klausimai.

Or. en

Pakeitimas 1399
Corinne Lepage

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1400
Marisa Matias

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių
ir biologinės įvairovės išsaugojimą ir 
stiprinant ekosistemų funkcijas, įskaitant 
kovai su klimato kaita skirtas ir ją 
mažinančias priemones. Pirmenybė 
teikiama veiklai, susijusiai su tvaresnėmis 
ir našesnėmis žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemomis, kurios taupiai naudoja išteklius
(taip pat išmeta mažai anglies dioksido, 
reikalauja mažai išorinių sąnaudų ir 
naudoja ekologinio ūkininkavimo 
metodus), saugo gamtos išteklius, yra 
įvairios ir gali prisitaikyti prie kintančios 
aplinkos bei yra atsparios ir pagal kurias 
plėtojamos kaimo gyventojų įvairios 
maisto sistemų ir pajamas užtikrinančios 
paslaugos, koncepcijos ir politika.

Or. en

Pakeitimas 1401
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

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

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių, 
įskaitant biologinę įvairovę, išsaugojimą
Europoje ir visame pasaulyje ir stiprinant 
ekosistemų funkcijas, įskaitant kovai su 
klimato kaita skirtas ir ją mažinančias 
priemones. Pirmenybė teikiama veiklai, 
susijusiai su tvaresnėmis, atsparesnėmis ir 
našesnėmis žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemomis, kurios taupiai naudoja išteklius
(taip pat išmeta mažai anglies dioksido, 
reikalauja mažai išorinių sąnaudų ir 
naudoja ekologinio ūkininkavimo 
metodus), saugo ir gausina gamtinius 
išteklius, yra įvairios ir gali prisitaikyti 
prie kintančios aplinkos bei yra atsparios 
ir pagal kurias plėtojamos kaimo gyventojų
įvairios maisto sistemų ir pajamas 
užtikrinančios paslaugos, koncepcijos ir 
politika.

Or. en

Pakeitimas 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių, 
įskaitant biologinę įvairovę, išsaugojimą
Europoje ir visame pasaulyje ir stiprinant 
ekosistemų funkcijas, įskaitant kovai su 
klimato kaita skirtas ir ją mažinančias 
priemones. Pirmenybė teikiama veiklai, 
susijusiai su tvaresnėmis ir našesnėmis 
žemės ūkio, gyvulininkystės ir 
miškininkystės sistemomis, kurios taupiai 
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kurias plėtojamos kaimo gyventojų 
pajamas užtikrinančios paslaugos, 
koncepcijos ir politika.

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia identifikuoti gyvulininkystės sektorių, kadangi jis sudaro didelę bendros ES žemės ūkio 
gamybos vertės dalį. Siūlymais turėtų būti siekiama ne tik ieškoti techninių efektyvumo 
didinimo sprendimų, bet ir teikti pirmenybę išteklius saugančioms gamybos sistemoms.

Pakeitimas 1403
Teresa Riera Madurell

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1404
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Pateiktame pakeitime biologinė įvairovė traktuojama kaip gamtos išteklius, kurį reikia 
saugoti vykdant taupiai išteklius naudojančią veiklą.

Pakeitimas 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių 
išsaugojimą ir stiprinant ekosistemų 
funkcijas, įskaitant kovai su klimato kaita 

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

skirtas ir ją mažinančias priemones.
Pirmenybė teikiama veiklai, susijusiai su 
tvaresnėmis ir našesnėmis žemės ūkio ir 
miškininkystės sistemomis, kurios taupiai 
naudoja išteklius (taip pat išmeta mažai 
anglies dioksido) bei yra atsparios, 
kuriomis gerinama žemės ūkio produktų 
kokybė ir didinama jų vertė ir pagal kurias 
plėtojamos kaimo gyventojų pajamas 
užtikrinančios paslaugos, koncepcijos ir 
politika.

Or. en

Pakeitimas 1406
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 1408
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Tvari miškininkystė
Siekiama tvariai pagaminti pakankamai 
biomasės iš miškininkystės produktų, 
tinkamai atsižvelgiant į ekonominius, 
ekologinius ir socialinius miškininkystės 
aspektus. Tai apsaugos gamtinius 
išteklius ir užtikrins ekosistemų 
paslaugas, taip pat padės prisitaikyti prie 
klimato kaitos. Vykdant veiklą daugiausia 
dėmesio bus skiriama tam, kad būtų toliau 
plėtojamos tvarios miškininkystės 
sistemos, kurios yra ypač produktyvios, 
efektyviai naudojančios išteklius ir 
svarbios stiprinant miškų medynų 
atsparumą bei biologinės įvairovės 
apsaugą, ir kurios gali patenkinti 
padidėjusią biomasės iš miško produktų 



PE492.789v01-00 82/180 AM\907849LT.doc

LT

paklausą.

Or. en

Pakeitimas 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Saugių ir sveikų maisto produktų 
tiekimui užtikrinti reikalingas tvarus ir 
konkurencingas žemės ūkio maisto 
produktų sektorius

(b) Saugių, įperkamų ir sveikų maisto 
produktų tiekimui užtikrinti reikalingas 
tvarus ir konkurencingas žemės ūkio 
maisto produktų sektorius

Or. en

Pakeitimas 1410
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama patenkinti piliečių poreikį gauti 
saugių, sveikų ir įperkamų maisto produktų 
bei pageidavimą, kad maisto produktų bei 
pašarų apdirbimas ir jų paskirstymas bei 
maisto produktų vartojimas būtų tvaresni, 
o maisto produktų sektorius –
konkurencingesnis. Veikla turi būti visų 
pirma susijusi su didele visiems prieinamų 
sveikų, autentiškų, aukštos kokybės ir 
saugių maisto produktų įvairove, pagrįsto 
pasirinkimo galimybių suteikimu 
vartotojams ir konkurencingais maisto 
produktų apdirbimo metodais, kuriems 
reikia mažiau išteklių ir priedų ir kuriuos 
gaminant gaunama mažiau šalutinių 
produktų, susidaro mažiau atliekų ir 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Konkurencingumą galima apibrėžti 
įvairiais lygmenimis, šiuo atveju tikslas 
yra sukurti sistemas, kurias naudodami 
ūkininkai galėtų konkuruoti vietos ir 
regioniniu lygmenimis; ES turi laikytis 
nuoseklaus požiūrio; t. y. 
konkurencingumo pasaulinėje rinkoje 
siekimas neturi prieštarauti ES 
pastangoms kurti gyvybingą vietos 
ekonomiką ir trumpas maisto gamybos ir 
tiekimo grandines. Neigiamas išorinis 
daug žaliavų naudojančių gamybos 
sistemų, anksčiau laikytų 
konkurencingomis ir našiomis, poveikis 
turėtų būti vertinamas plačiai, ir bet kokiu 
atveju minint žodį „įperkamas“ reikia 
įvertinti mokesčių mokėtojų išlaidas ir 
valstybės iždo sąnaudas, patiriamas 
poveikiui aplinkai ir visuomenės sveikatai 
šalinti.

Or. en

Pakeitimas 1411
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Didelė maisto produktų įvairovė apsaugo ir skatina maisto įvairovę bei gerina gyventojų 
sveikatą ir didina gerovę. Suartinus vartotojus ir gamintojus visoje autentiško ir natūralaus 
maisto požiūrio grandinėje bus padarytas teigiamas poveikis visuomenės sveikatai, o 
vartojimo elgsena taps tvaresnė.

Pakeitimas 1413
Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE492.789v01-00 86/180 AM\907849LT.doc

LT

susidaro mažiau atliekų ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų.

susidaro mažiau atliekų ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, apdirbimo metodais.

Or. en

Pakeitimas 1415
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

vartojimas būtų tvaresni, o maisto 
produktų sektorius – konkurencingesnis.
Veikla turi būti visų pirma susijusi su 
visiems prieinamais sveikais ir saugiais 
maisto produktais, pagrįsto pasirinkimo 
galimybių suteikimu vartotojams ir 
konkurencingais maisto produktų, kuriems 
reikia mažiau išteklių ir kuriuos gaminant 
gaunama mažiau šalutinių produktų, 
susidaro mažiau atliekų ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, apdirbimo metodais.

Or. en

Pakeitimas 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Gyvųjų vandens išteklių galimybių 
išnaudojimas

(c) vandens išteklių galimybių 
išnaudojimas tvariai valdant žuvininkystę

Or. en

Pakeitimas 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

žuvininkystę bei konkurencingą Europos 
akvakultūrą ir skatinant su jūra susijusių 
inovacijų diegimą naudojant 
biotechnologijas, kad būtų skatinamas 
pažangus „mėlynasis“ augimas.

Or. en

Pakeitimas 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama tvariai naudoti gyvuosius 
vandens išteklius, kad būtų užtikrinama 
kuo didesnė socialinė ir ekonominė nauda 
ir (arba) pelnas naudojantis Europos 
vandenynų ir jūrų teikiamais ištekliais.
Veikla turi būti visų pirma susijusi su 
tinkamiausiu indėliu į maisto produktų 
tiekimo užtikrinimą, pasaulio ekonomikos 
sąlygomis plėtojant tvarią ir aplinkai 
nekenksmingą žuvininkystę bei 
konkurencingą Europos akvakultūrą ir 
skatinant su jūra susijusių inovacijų 
diegimą naudojant biotechnologijas, kad 
būtų skatinamas pažangus „mėlynasis“ 
augimas ir kad būtų tinkamai 
atsižvelgiama ir į jūros aplinkos 
trūkumus, ir į potencialą. Jūros ir 
vandenynai taip pat turi itin didelę įtaką 
klimato reguliavimui, tačiau jiems didelį 
poveikį daro žmonių veikla ir klimato 
kaita. Bendras tikslas yra sukaupti su 
įvairiomis jūrų ir jūrininkystės sritimis 
susijusių technologinių ir mokslinių žinių, 
siekiant įvairiuose jūrų ir jūrininkystės 
pramonės sektoriuose atverti iniciatyvoje 
„Mėlynasis augimas“ numatytas 
galimybes, kartu sumažinant išskiriamo 
CO2 kiekį ir taršą, apsaugant jūrų aplinką 
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ir prisitaikant prie klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tikslas yra tvarkyti gyvuosius vandens 
išteklius, kad būtų užtikrinama kuo didesnė 
socialinė ir ekonominė nauda ir (arba) 
pelnas naudojantis Europos vandenynų, 
jūrų ir vidaus vandenų teikiamais 
ištekliais. Veikla turi būti visų pirma 
susijusi su tinkamiausiu indėliu į maisto 
produktų tiekimo užtikrinimą, pasaulio 
ekonomikos sąlygomis plėtojant tvarią ir 
aplinkai nekenksmingą žuvininkystę, 
prekes ir paslaugas teikiančių ekosistemų 
tvarų valdymą, konkurencingą ir aplinkai 
nekenkiančią Europos akvakultūrą ir 
skatinant su jūra ir laivyba susijusių 
inovacijų diegimą naudojant 
biotechnologijas, kad būtų skatinamas 
pažangus „mėlynasis“ augimas. Bus 
taikomos kompleksinės jūrų, gėlo vandens 
ir laivybos srities mokslinės bei 
technologinės žinios, siekiant panaudoti 
jūrų bei vidaus vandenų potencialą 
įvairiuose jūrų ir jūrininkystės 
sektoriuose, kartu saugant aplinką ir 
prisitaikant prie klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 1421
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1422
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

aplinkosauginius klausimus, susijusius su 
biotechnologijų naudojimu atviros jūros 
ekosistemose.

Or. en

Pakeitimas 1423
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1424
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama kurti mažai anglies dioksido 
išmetančius, taupiai išteklius naudojančius
(įskaitant naudojimo veiksmingumą 
maistinių medžiagų, energijos, anglies, 
vandens ir dirvožemio aspektais), tvarius 
ir konkurencingus Europos bioekonomikos 
sektorius, išgaunant naudos iš biologinių 
atliekų ir visapusiškai panaudojant jų 
potencialą, o tam būtina sukurti uždarą 
maistingų medžiagų grandinę tarp miesto 
ir kaimo vietovių. Vykdant veiklą 
pirmenybė teiktina bioekonomikos 
skatinimui, šiuo tikslu įprastus pramonės 
procesus ir produktus keičiant į 
biologiniais ištekliais bei efektyviu 
energijos naudojimu pagrįstus pramonės 
procesus ir produktus, kuriant integruotas
antrosios ir trečiosios kartos biologinio 
atliekų perdirbimo įmones, naudojant 
pirminės žemės ūkio ir miškininkystės
gamybos biomasę ir kitas atliekas, 
biologines atliekas ir bioekonomikos 
sektorių šalutinius produktus ir 
veiksmingai išvalius perdirbant miesto 
vietovių biologines atliekas, kad jas būtų 
galima panaudoti žemės ūkio srityje. Tai 
padės atverti naujas rinkas ir sukurti 
potencialius naujus pajamų šaltinius 
pirminiams gamintojams, šiuo tikslu 
remiant standartizavimą, sertifikavimo 
sistemas, reguliavimą, demonstravimą ir
(arba) naudojant lauko bandymų bei kitą 
veiklą, tačiau kartu atsižvelgiant į 
bioekonomikos daromą poveikį žemės 
naudojimui ir žemės naudojimo pokyčius.

Or. en
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Pakeitimas 1427
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1428
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama kurti mažai anglies dioksido 
išmetančius, taupiai išteklius 
naudojančius, tvarius ir konkurencingus 

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

saugotų išteklius ir juos efektyviai 
naudotų. Vykdant veiklą pirmenybė 
teiktina bioekonomikos skatinimui, šiuo 
tikslu įprastus pramonės procesus ir 
produktus keičiant į biologiniais ištekliais 
bei efektyviu energijos naudojimu 
pagrįstus pramonės procesus ir produktus, 
kuriant integruotas biologinio atliekų 
perdirbimo įmones, naudojant pirminės 
gamybos biomasę, biologines atliekas ir 
bioekonomikos sektorių šalutinius 
produktus, atveriant naujas rinkas ir šiuo 
tikslu remiant standartizavimą, tačiau ir 
diferenciaciją, reguliavimą, 
demonstravimą ir (arba) naudojant lauko 
bandymų bei kitą veiklą, tačiau kartu 
atsižvelgiant į bioekonomikos daromą 
poveikį žemės naudojimui ir žemės 
naudojimo pokyčius bei pilietinės 
visuomenės nuomones ir interesus.

Or. en

Pakeitimas 1429
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama kurti mažai anglies dioksido 
išmetančius, taupiai išteklius naudojančius, 
tvarius ir konkurencingus Europos 
bioekonomikos sektorius. Vykdant veiklą 
pirmenybė teiktina bioekonomikos 
skatinimui, šiuo tikslu įprastus pramonės 
procesus ir produktus keičiant į 
biologiniais ištekliais bei efektyviu 
energijos naudojimu pagrįstus pramonės 
procesus ir produktus, kuriant integruotas 
biologinio atliekų perdirbimo įmones, 
naudojant pirminės gamybos biomasę, 
biologines atliekas ir bioekonomikos 
sektorių šalutinius produktus, atveriant 
naujas rinkas ir šiuo tikslu remiant 

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

standartizavimą, reguliavimą, 
demonstravimą ir (arba) naudojant lauko 
bandymų bei kitą veiklą, tačiau kartu 
atsižvelgiant į bioekonomikos daromą 
poveikį žemės naudojimui ir žemės 
naudojimo pokyčius bei pilietinės 
visuomenės nuomones ir interesus.

Or. en

Pakeitimas 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama kurti mažai anglies dioksido 
išmetančius, taupiai išteklius naudojančius, 
tvarius ir konkurencingus Europos 
bioekonomikos sektorius. Vykdant veiklą 
pirmenybė teiktina bioekonomikos 
skatinimui, šiuo tikslu įprastus pramonės 

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

procesus ir produktus keičiant į 
biologiniais ištekliais bei efektyviu 
energijos naudojimu pagrįstus pramonės 
procesus ir produktus, kuriant integruotas 
biologinio atliekų perdirbimo įmones,
gaminančias ir naudojančias pirminės 
gamybos biomasę, biologines atliekas ir 
bioekonomikos sektorių šalutinius 
produktus, atveriant naujas rinkas ir šiuo
tikslu remiant standartizavimą, 
reguliavimą, demonstravimą ir (arba) 
naudojant lauko bandymų bei kitą veiklą, 
tačiau kartu atsižvelgiant į bioekonomikos 
daromą poveikį žemės naudojimui ir žemės 
naudojimo pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

daromą poveikį žemės naudojimui ir žemės 
naudojimo pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1435
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Kompleksiniai jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai
Siekiant tinkamai išnaudoti gyvuosius ir 
negyvuosius jūrų išteklius, veiksmingai 
naudoti įvairius jūros energijos išteklius ir 
įvairiausiais kitais būdais pasinaudoti 
jūrų ištekliais, kyla su įvairiomis sritimis 
susijusių mokslinių ir technologinių 
sunkumų. Jūros ir vandenynai taip pat 
turi itin didelę įtaką klimato reguliavimui, 
tačiau ir jiems didelį poveikį daro žmonių 
veikla sausumoje, pakrantėse ir jūroje, 
taip pat klimato kaita. Bendras tikslas yra 
sukaupti su įvairiomis jūrų ir 
jūrininkystės sritimis susijusių 
technologinių ir mokslinių žinių (įskaitant 
jūros paukščių tyrimus), siekiant 
įvairiuose jūrų ir jūrininkystės pramonės 
sektoriuose atverti iniciatyvoje „Mėlynasis 
augimas“ numatytas galimybes, kartu 
apsaugant jūrų aplinką ir prisitaikant prie 
klimato kaitos. Jeigu sprendžiant visus su 
programa „Horizontas 2020“susijusius 
sunkumus ir visose jos įgyvendinimo 
pakopose bus vadovaujamasi šiuo 
suderintu strateginiu požiūriu į jūrų ir 
jūrininkystės mokslinius tyrimus, bus 
lengviau įgyvendinti ir atitinkamas 
Sąjungos politikos strategijas, kurios 
padės pasiekti svarbiausius iniciatyvos 
„Mėlynasis augimas“ tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Teresos Rieros Madurell ataskaitos 168 pakeitimu. Pakeitimu siekiama atkreipti 
dėmesį, kad tam tikrų jūrinių paukščių studijos sparčiai plėtojamos ir jos itin padeda suprasti 
platesnę jūrų aplinką. 
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Pakeitimas 1436
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3 a Siekiama užtikrinti pakankamą 
maisto produktų, pašarų, biomasės ir kitų 
žaliavų tiekimą, kartu užtikrinant 
gamtinių išteklių išsaugojimą ir stiprinant 
ekosistemų funkcijas, įskaitant kovai su 
klimato kaita skirtas ir ją mažinančias 
priemones, tuo pat metu plėtojant kaimo 
gyventojų, įskaitant Arkties regiono 
čiabuvius, pajamas užtikrinančias 
paslaugas, koncepcijas ir politiką.

Or. en

Pakeitimas 1437
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti perėjimą 
prie patikimos, tvarios ir konkurencingos 
energetikos sistemos, atsižvelgiant į 
mažėjantį išteklių kiekį, didėjančius 
energijos poreikius ir klimato kaitą.

Konkretus tikslas yra užtikrinti perėjimą 
prie patikimos, įperkamos, tvarios ir 
konkurencingos energetikos sistemos, 
atsižvelgiant į mažėjantį išteklių kiekį, 
didėjančius energijos poreikius ir klimato 
kaitą.

Or. de

Pakeitimas 1438
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., palyginti su 1990 m.
Be to, iš atsinaujinančių išteklių 
pagaminamos energijos kiekis 2020 m. 
turėtų sudaryti 20 proc. galutinio 
sunaudojamo energijos kiekio, o tikslinis 
energijos vartojimo efektyvumo rodiklis 
turėtų būti 20 proc. Norint pasiekti šiuos 
tikslus privaloma iš esmės pertvarkyti visą 
energetikos sistemą, t. y. užtikrinti mažą 
išmetamo anglies dioksido kiekį, energetinį 
saugumą ir energijos prieinamumą, kartu 
didinant Europos ekonomikos 
konkurencingumą. Šią sistemą reikia 
pertvarkyti tokiu būdu, nes dėl kintančių 
energijos kainų pasaulio rinkoje (taip pat 
dėl susirūpinimo tiekimo saugumu), 
padidėjusios energijos ištekliams taikomų 
mokesčių naštos ir didelių Sąjungos 
aplinkos ir klimato kaitos politikos 
pritaikymo sąnaudų Europos pramonės 
sektoriai ir vartotojai kaskart vis didesnę 
savo pajamų dalį išleidžia energijai.

Or. it

Pakeitimas 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 proc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 
20 proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos taupymo
rodiklis turėtų būti 20 proc. Iki 2050 m. į 
aplinką išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis privalo būti 
sumažintas 80–95 proc. Siekiant šio tikslo 
atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijos iki šio amžiaus vidurio turi 
sudaryti didžiausią Europos energijos 
tiekimo technologijų dalį. Tai turi būti 
derinama su ambicingais energijos 
efektyvumo politikos tikslais, nes tai yra 
ekonomiškiausias būdas pasiekti 
ilgalaikius išmetamo anglies dioksido 
kiekio sumažinimo tikslus. Todėl reikėtų 
tris ketvirtadalius šiam uždaviniui įvykdyti 
numatytų biudžeto lėšų skirti 
atsinaujinančios energijos ir energijos 
vartojimo efektyvumo moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms. Norint pasiekti 
šiuos tikslus privaloma iš esmės pertvarkyti 
visą energetikos sistemą, t. y. užtikrinti
tvarų mažą išmetamo anglies dioksido 
kiekį, energetinį saugumą ir energijos 
prieinamumą, kartu didinant Europos 
ekonomikos konkurencingumą. Kol kas 
Europai teks nuveikti daug darbų, kad būtų 
pasistūmėta šio bendrojo tikslo link.
80 proc. Europos energetikos sistemos kol 
kas tebėra priklausoma nuo iškastinio kuro, 
o šis sektorius išmeta 80 proc. Sąjungos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.
Kiekvienais metais 2,5 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 
atrodo, turėtų didėti. Jeigu ši tendencija 
nebus pakeista, iki 2050 m. susiformuos 
visiška priklausomybė nuo naftos ir dujų 
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importo. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Or. en

Pakeitimas 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 proc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 
20 proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc. Iki 
2050 m. į aplinką išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti 
sumažintas 80–95 proc. Pagal visus 
„Energetikos veiksmų plane iki 2050 m.” 
numatytus į aplinką išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimo scenarijus šio 
amžiaus viduryje atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos technologijos sudarys 
didžiausią visų energijos tiekimo 
technologijų dalį. Tai turi būti derinama 
su ambicingais energijos efektyvumo 
politikos tikslais, nes tai yra 
ekonomiškiausias būdas pasiekti 
ilgalaikius išmetamo anglies dioksido 
kiekio sumažinimo tikslus. Todėl reikėtų 
tris ketvirtadalius šiam uždaviniui įvykdyti 
numatytų biudžeto lėšų skirti 
atsinaujinančios energijos ir energijos 
vartojimo efektyvumo moksliniams 
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pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

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

Or. en

Pakeitimas 1441
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

2050 m. į aplinką išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti 
sumažintas 80–95 proc. Pagal visus 
Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. 
numatytus scenarijus šio amžiaus viduryje 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
technologijos sudarys didžiausią visų 
energijos tiekimo technologijų dalį ir 
energijos vartojimo efektyvumui teks 
pagrindinis vaidmuo įgyvendinant šiuos 
tikslus. Todėl reikėtų 85 proc. šiam 
uždaviniui įvykdyti numatytų lėšų skirti 
atsinaujinančios energijos ir galutinės 
energijos vartojimo efektyvumo 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms. 
Norint pasiekti šiuos tikslus privaloma iš 
esmės pertvarkyti visą energetikos sistemą, 
t. y. naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją, užtikrinti energetinį saugumą ir 
energijos prieinamumą, kartu didinant 
Europos ekonomikos konkurencingumą.
Kol kas Europai teks nuveikti daug darbų, 
kad būtų pasistūmėta šio bendrojo tikslo 
link. 80 proc. Europos energetikos sistemos 
kol kas tebėra priklausoma nuo iškastinio 
kuro, o šis sektorius išmeta 80 proc. 
Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio. Kiekvienais metais 2,5 proc. 
Sąjungos bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 
atrodo, turėtų didėti. Jeigu ši tendencija 
nebus pakeista, iki 2050 m. susiformuos 
visiška priklausomybė nuo naftos ir dujų 
importo. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Or. en

Pakeitimas 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 proc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 
20 proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc. Iki 
2050 m. į aplinką išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų 
sumažėti 80–95 proc. Pagal „Energetikos 
veiksmų plane iki 2050 m.” numatytus į 
aplinką išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimo scenarijus šio amžiaus viduryje 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
technologijos turės sudaryti didžiausią 
visų energijos tiekimo technologijų dalį, į 
jas turės būti pakankamai investuojama ir 
jos turės būti tinkamai naudojamos. Todėl 
tikslinga pagal šį uždavinį numatytiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje 
skirti pakankamai lėšų. Norint pasiekti 
šiuos tikslus privaloma iš esmės pertvarkyti 
visą energetikos sistemą, t. y. užtikrinti 
mažą išmetamo anglies dioksido kiekį, 
energetinį saugumą ir energijos 
prieinamumą, kartu didinant Europos 
ekonomikos konkurencingumą. Kol kas 
Europai teks nuveikti daug darbų, kad būtų 
pasistūmėta šio bendrojo tikslo link.
80 proc. Europos energetikos sistemos kol
kas tebėra priklausoma nuo iškastinio kuro, 
o šis sektorius išmeta 80 proc. Sąjungos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.
Kiekvienais metais 2,5 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 
atrodo, turėtų didėti. Jeigu ši tendencija 
nebus pakeista, iki 2050 m. susiformuos 
visiška priklausomybė nuo naftos ir dujų 
importo. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
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saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Or. en

Pakeitimas 1443
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1444
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 proc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 20 
proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc.
Norint pasiekti šiuos tikslus privaloma iš 
esmės pertvarkyti visą energetikos sistemą, 
t. y. užtikrinti mažą išmetamo anglies 
dioksido kiekį, energetinį saugumą ir 
energijos prieinamumą, kartu didinant 
Europos ekonomikos konkurencingumą.
Kol kas Europai teks nuveikti daug darbų, 
kad būtų pasistūmėta šio bendrojo tikslo 
link. 80 proc. Europos energetikos sistemos 
kol kas tebėra priklausoma nuo iškastinio 
kuro, o šis sektorius išmeta 80 proc. 
Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio. Kiekvienais metais 2,5 proc. 
Sąjungos bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 proc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 
20 proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc.
Todėl svarbu sutelkti pastangas ieškant 
optimalaus sprendimo integruojant 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius 
priderinant elektros tinklą prie dinamiškų 
ir aplinką tausojančių energijos gamybos 
technologijų. Norint pasiekti šiuos tikslus 
privaloma iš esmės pertvarkyti visą 
energetikos sistemą, t. y. užtikrinti mažą 
išmetamo anglies dioksido kiekį, energetinį 
saugumą ir energijos prieinamumą, kartu 
didinant Europos ekonomikos 
konkurencingumą. Kol kas Europai teks 
nuveikti daug darbų, kad būtų pasistūmėta 
šio bendrojo tikslo link. 80 proc. Europos 
energetikos sistemos kol kas tebėra 
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atrodo, turėtų didėti. Jeigu ši tendencija 
nebus pakeista, iki 2050 m. susiformuos 
visiška priklausomybė nuo naftos ir dujų 
importo. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

priklausoma nuo iškastinio kuro, o šis 
sektorius išmeta 80 proc. Sąjungos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.
Kiekvienais metais 2,5 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 
atrodo, turėtų didėti. Jeigu ši tendencija 
nebus pakeista, iki 2050 m. susiformuos 
visiška priklausomybė nuo naftos ir dujų 
importo. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Or. en

Pagrindimas

Atsinaujinančiosios energijos technologijos atlieka itin svarbų vaidmenį visuose „Energetikos 
veiksmų plane iki 2050 m.” numatytuose į aplinką išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo 
scenarijuose, todėl vykdant mokslinius tyrimus ir inovacijas reikėtų sutelkti dėmesį ieškant 
pusiausvyros integruojant naujas atsinaujinančiosios energijos technologijas į elektros tinklą.

Pakeitimas 1445
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 proc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 20 
proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc.
Norint pasiekti šiuos tikslus privaloma iš 
esmės pertvarkyti visą energetikos sistemą, 
t. y. užtikrinti mažą išmetamo anglies 
dioksido kiekį, energetinį saugumą ir 

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

didinant Europos ekonomikos 
konkurencingumą. Kol kas Europai teks 
nuveikti daug darbų, kad būtų pasistūmėta 
šio bendrojo tikslo link. 80 proc. Europos 
energetikos sistemos kol kas tebėra 
priklausoma nuo iškastinio kuro, o šis 
sektorius išmeta 80 proc. Sąjungos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.
Kiekvienais metais 2,5 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 
atrodo, turėtų didėti. Esant šiai tendencijai
iki 2050 m. susiformuos visiška 
priklausomybė nuo naftos ir dujų importo, 
jei ES nebus tvariai išplėtoti nauji 
šaltiniai. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1446
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE492.789v01-00 112/180 AM\907849LT.doc

LT

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

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

Or. de

Pakeitimas 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 1448
Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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sektoriuje, o gyvenamųjų namų sektoriuje 
ir paslaugų sektoriuje – apie 90 proc.

Or. it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane nurodyta, kad tikslingo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo uždavinys iš esmės turės būti 
sprendžiamas Sąjungos teritorijoje. Todėl 
iki 2050 m. elektros energijos gamybos 
sektoriuje tektų daugiau nei 90 proc. 
sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį, 
pramonėje – daugiau kaip 80 proc., ne 
mažiau kaip 60 proc. transporto sektoriuje, 
o gyvenamųjų namų sektoriuje ir paslaugų 
sektoriuje – apie 90 proc. Pagal šį planą 
taip pat matyti, kad, inter alia, trumpuoju 
ir vidutiniu laikotarpiu dujos gali prisidėti 
prie energetikos sektoriaus pertvarkymo.

Or. en

Pakeitimas 1450
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Europos Komisijos parengtame 
konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. plane pateikiama nuomonė, 
kad tikslingo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo uždavinys iš esmės 
turės būti sprendžiamas Sąjungos 
teritorijoje, kadangi pasauliniu lygmeniu 
šiuo klausimu nėra susitarta. Todėl iki 
2050 m. elektros energijos gamybos 
sektoriuje tektų net daugiau nei 90 proc. 
sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį, 
pramonėje – daugiau kaip 80 proc., 
60 proc. transporto sektoriuje, o 
gyvenamųjų namų sektoriuje ir paslaugų 
sektoriuje – 90 proc.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1451
Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant taip sumažinti išmetamų CO2 dujų 
kiekį, į mokslinius tyrimus, plėtrą, 
demonstravimą ir veiksmingų, saugių ir 
patikimų bei mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančių energijos technologijų ir 
paslaugų pateikimą rinkai privaloma 

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

investuoti dideles lėšas; todėl didelė dalis 
šiam visuomenės uždaviniui įvykdyti 
skirtų lėšų turi būti panaudota 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 
energijos paskirstymo, išmaniųjų tinklų, 
energijos saugojimo ir energijos vartojimo 
efektyvumo srityse remti. Šios lėšos turi 
būti naudojamos kartu su 
netechnologinėmis priemonėmis, 
susijusiomis su tiekimu ir paklausa. Visos 
šios priemonės turi būti įtrauktos į mažo 
anglies dioksido kiekio išmetimo politiką, 
įskaitant pagrindinių didelio poveikio 
technologijų diegimą, visų pirma IRT 
priemonių ir pažangios gamybos, 
apdirbimo ir medžiagų naudojimą.
Siekiama sukurti veiksmingas energijos 
gamybos technologijas ir paslaugas, kurias
taikant būtų prisidedama prie energetikos 
uždavinių sprendimo ir kurias būtų
galima plačiai paskleisti Europos ir 
tarptautinėse rinkose, bei užtikrinti 
pažangų paklausa grindžiamą valdymą 
atviroje ir skaidrioje prekybos energija 
rinkoje ir sukurti pažangias veiksmingai 
energiją naudojančias valdymo sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1454
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant taip sumažinti išmetamų CO2 dujų 
kiekį, į mokslinius tyrimus, plėtrą, 
demonstravimą ir veiksmingų, saugių ir 
patikimų bei mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančių energijos technologijų ir 
paslaugų pateikimą rinkai privaloma 
investuoti dideles lėšas. Šios lėšos turi būti 
naudojamos kartu su netechnologinėmis 

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

išteklių energijos technologijos yra bet 
kokiu atveju būtinos sąlygos siekiant į 
aplinką išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimo tikslų, bent 75 proc. šiam 
visuomenės uždaviniui įvykdyti skirtų 
biudžeto lėšų turi būti skiriama šioms 
technologijoms. Šios lėšos turi būti 
naudojamos kartu su netechnologinėmis 
priemonėmis, susijusiomis su tiekimu ir 
paklausa. Visos šios priemonės turi būti 
įtrauktos į mažo anglies dioksido kiekio 
išmetimo politiką, įskaitant pagrindinių 
didelio poveikio technologijų diegimą, visų 
pirma IRT priemonių ir pažangios 
gamybos, apdirbimo ir medžiagų 
naudojimą. Siekiama sukurti veiksmingas 
energijos gamybos technologijas ir 
paslaugas, kurias būtų galima plačiai 
paskleisti Europos ir tarptautinėse rinkose, 
bei užtikrinti pažangų paklausa grindžiamą 
valdymą atviroje ir skaidrioje prekybos 
energija rinkoje ir sukurti pažangias 
veiksmingai energiją naudojančias 
valdymo sistemas.

Or. en

Pagrindimas

EB Energetikos veiksmų plane atsinaujinančiųjų energijos išteklių energija ir energijos 
vartojimo efektyvumas nurodomi kaip visų scenarijų, kuriuos taikant siekiama tikslų iki 
2050 m. sumažinti į aplinką išmetamo anglies dioksido kiekį, dalis. Kad Europa galėtų juos 
pasiekti, reikia deramai remti mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Pakeitimas 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant taip sumažinti išmetamų CO2 dujų 
kiekį, į mokslinius tyrimus, plėtrą, 
demonstravimą ir veiksmingų, saugių ir 
patikimų bei mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančių energijos technologijų ir 

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

paslaugų pateikimą rinkai privaloma 
investuoti dideles lėšas. Daug dėmesio 
reikia skirti moksliniams tyrimams, plėtrai 
ir mažų ir labai mažų energijos 
generatorių diegimui. Šios lėšos turi būti 
naudojamos kartu su netechnologinėmis 
priemonėmis, susijusiomis su tiekimu ir 
paklausa. Visos šios priemonės turi būti 
įtrauktos į mažo anglies dioksido kiekio 
išmetimo politiką, įskaitant pagrindinių 
didelio poveikio technologijų diegimą, visų 
pirma IRT priemonių ir pažangios 
gamybos, apdirbimo ir medžiagų 
naudojimą. Siekiama sukurti veiksmingas 
energijos gamybos technologijas ir 
paslaugas, kurias būtų galima plačiai 
paskleisti Europos ir tarptautinėse rinkose, 
bei užtikrinti pažangų paklausa grindžiamą 
valdymą atviroje ir skaidrioje prekybos 
energija rinkoje ir sukurti pažangias 
veiksmingai energiją naudojančias 
valdymo sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant taip sumažinti išmetamų CO2 dujų 
kiekį, į mokslinius tyrimus, plėtrą, 
demonstravimą ir veiksmingų, saugių ir 
patikimų bei mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančių energijos technologijų ir 
paslaugų pateikimą rinkai privaloma 
investuoti dideles lėšas. Šios lėšos turi būti 
naudojamos kartu su netechnologinėmis 
priemonėmis, susijusiomis su tiekimu ir 
paklausa. Visos šios priemonės turi būti 
įtrauktos į mažo anglies dioksido kiekio 
išmetimo politiką, įskaitant pagrindinių 
didelio poveikio technologijų diegimą, visų 

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

pirma IRT priemonių ir pažangios 
gamybos, apdirbimo ir medžiagų 
naudojimą. Siekiama sukurti veiksmingas 
energijos gamybos technologijas ir 
paslaugas, kurios, integravus 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
energiją, padėtų spręsti energetikos 
uždavinius ir kurias būtų galima plačiai 
paskleisti Europos ir tarptautinėse rinkose, 
bei užtikrinti pažangų paklausa grindžiamą 
valdymą atviroje ir skaidrioje prekybos 
energija rinkoje ir sukurti pažangias 
veiksmingai energiją naudojančias 
valdymo sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Programoje „Horizontas 2020“ sprendžiami energijos gamybos technologijų, pavyzdžiui, 
elektros energijos saugojimo, uždaviniai; tai bus svarus indėlis sprendžiant atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių nepastovumo problemą.

Pakeitimas 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant taip sumažinti išmetamų CO2 dujų 
kiekį, į mokslinius tyrimus, plėtrą, 
demonstravimą ir veiksmingų, saugių ir 
patikimų bei mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančių energijos technologijų ir 
paslaugų pateikimą rinkai privaloma 
investuoti dideles lėšas. Šios lėšos turi būti 
naudojamos kartu su netechnologinėmis 
priemonėmis, susijusiomis su tiekimu ir 
paklausa. Visos šios priemonės turi būti 
įtrauktos į mažo anglies dioksido kiekio 
išmetimo politiką, įskaitant pagrindinių 
didelio poveikio technologijų diegimą, visų 
pirma IRT priemonių ir pažangios 
gamybos, apdirbimo ir medžiagų 

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

naudojimą. Siekiama sukurti veiksmingas 
energijos gamybos technologijas ir 
paslaugas, kurios galėtų padėti spręsti 
energijos uždavinius, visų pirma 
susijusius su atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių energija, ir kurias būtų galima 
plačiai paskleisti Europos ir tarptautinėse 
rinkose, bei užtikrinti pažangų paklausa 
grindžiamą valdymą atviroje ir skaidrioje 
prekybos energija rinkoje ir sukurti 
pažangias veiksmingai energiją 
naudojančias valdymo sistemas.

Or. fr

Pagrindimas

Programa „Horizontas 2020“ turėtų spręsti energijos technologijų, kaip antai elektros 
energijos saugojimo, klausimus, nes tai padėtų spręsti atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
nepastovumo problemą.

Pakeitimas 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

paslaugas, kurios padėtų spręsti 
energetikos problemas, ypač susijusias su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
energijos integravimu, ir kurias būtų 
galima plačiai paskleisti Europos ir 
tarptautinėse rinkose, bei užtikrinti 
pažangų paklausa grindžiamą valdymą 
atviroje ir skaidrioje prekybos energija 
rinkoje ir sukurti pažangias veiksmingai 
energiją naudojančias valdymo sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1461
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant taip sumažinti išmetamų CO2 dujų 
kiekį, į mokslinius tyrimus, plėtrą, 
demonstravimą ir veiksmingų, saugių ir 
patikimų bei mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančių energijos technologijų ir 
paslaugų pateikimą rinkai privaloma 

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

privaloma investuoti dideles lėšas. Šios 
lėšos turi būti naudojamos kartu su 
netechnologinėmis priemonėmis, 
susijusiomis su tiekimu ir paklausa. Visos 
šios priemonės turi būti įtrauktos į mažo 
anglies dioksido kiekio išmetimo politiką, 
įskaitant pagrindinių didelio poveikio 
technologijų diegimą, visų pirma IRT 
priemonių ir pažangios gamybos, 
apdirbimo ir medžiagų naudojimą.
Siekiama sukurti veiksmingas energijos 
gamybos technologijas ir paslaugas, kurias 
būtų galima plačiai paskleisti Europos ir 
tarptautinėse rinkose, bei užtikrinti 
pažangų paklausa grindžiamą valdymą 
atviroje ir skaidrioje prekybos energija 
rinkoje ir sukurti pažangias veiksmingai 
energiją naudojančias valdymo sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1463
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

gamybos technologijas ir paslaugas, kurias 
būtų galima plačiai paskleisti Europos ir 
tarptautinėse rinkose, bei užtikrinti 
pažangų paklausa grindžiamą valdymą 
atviroje ir skaidrioje prekybos energija 
rinkoje ir sukurti pažangias veiksmingai 
energiją naudojančias valdymo sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1465
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujos technologijos ir taikmenys turi Naujos technologijos ir taikmenys turi 
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konkuruoti savo kaina ir patikimumu su 
visiškai optimizuotomis, jau seniai 
naudojamomis energetikos sistemomis ir 
technologijomis. Siekiant šiuos naujus,
mažiau aplinkai kenksmingus, mažą 
anglies dioksido kiekį išmetančius, 
efektyvesnius energijos šaltinius reikiamu 
mastu paversti komerciškai priimtinais 
neįmanoma išsiversti be mokslinių tyrimų 
ir inovacijų. Nei pavienis sektorius, nei 
atskiros valstybės narės nėra pajėgios 
prisiimti išlaidas ir riziką, kurių 
pagrindiniai veiksniai (perėjimas prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, energijos už įperkamą kainą 
tiekimas ir jos tiekimo saugumas) nėra 
susiję su rinka.

konkuruoti su istorinėmis specialiai 
sukurtomis energetikos sistemomis ir 
technologijomis, kurių moksliniams 
tyrimams ir subsidijoms iki šiol buvo 
skiriama daug lėšų. Siekiant šiuos naujus,
mažai aplinkai kenksmingus, švarius, mažą 
anglies dioksido kiekį išmetančius, 
efektyvesnius energijos šaltinius reikiamu 
mastu paversti komerciškai priimtinais 
neįmanoma išsiversti be mokslinių tyrimų 
ir inovacijų. Todėl su iškastinio kuro 
technologijomis susiję moksliniai tyrimai 
ir plėtra negali būti finansuojami pagal šį 
visuomenės uždavinį. Nei pavienis 
sektorius, nei atskiros valstybės narės nėra 
pajėgios prisiimti išlaidas ir riziką, kurių 
pagrindiniai veiksniai (perėjimas prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, energijos už įperkamą kainą 
tiekimas ir jos tiekimo saugumas) nėra 
susiję su rinka.

Or. en

Pakeitimas 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujos technologijos ir taikmenys turi 
konkuruoti savo kaina ir patikimumu su 
visiškai optimizuotomis, jau seniai 
naudojamomis energetikos sistemomis ir 
technologijomis. Siekiant šiuos naujus, 
mažiau aplinkai kenksmingus, mažą 
anglies dioksido kiekį išmetančius, 
efektyvesnius energijos šaltinius reikiamu 
mastu paversti komerciškai priimtinais 
neįmanoma išsiversti be mokslinių tyrimų 
ir inovacijų. Nei pavienis sektorius, nei 
atskiros valstybės narės nėra pajėgios 
prisiimti išlaidas ir riziką, kurių 
pagrindiniai veiksniai (perėjimas prie mažo 

Naujos technologijos ir taikmenys turi 
konkuruoti su istorinėmis specialiai 
sukurtomis energetikos sistemomis ir 
technologijomis, kurioms iki šiol buvo 
skiriama didžioji dalis pasaulio ir Europos 
moksliniams tyrimams ir subsidijoms 
numatytų lėšų. Siekiant šiuos naujus, 
mažiau aplinkai kenksmingus, mažą 
anglies dioksido kiekį išmetančius, 
efektyvesnius energijos šaltinius reikiamu 
mastu paversti komerciškai priimtinais 
neįmanoma išsiversti be mokslinių tyrimų 
ir inovacijų, todėl su iškastinio kuro 
technologijomis susiję moksliniai tyrimai 
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anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, energijos už įperkamą kainą 
tiekimas ir jos tiekimo saugumas) nėra 
susiję su rinka.

ir plėtra negali būti finansuojami pagal šį 
visuomenės uždavinį. Nei pavienis 
sektorius, nei atskiros valstybės narės nėra 
pajėgios prisiimti išlaidas ir riziką, kurių 
pagrindiniai veiksniai (perėjimas prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, energijos už įperkamą kainą 
tiekimas ir jos tiekimo saugumas) nėra 
susiję su rinka.

Or. en

Pakeitimas 1468
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujos technologijos ir taikmenys turi 
konkuruoti savo kaina ir patikimumu su 
visiškai optimizuotomis, jau seniai 
naudojamomis energetikos sistemomis ir 
technologijomis. Siekiant šiuos naujus, 
mažiau aplinkai kenksmingus, mažą 
anglies dioksido kiekį išmetančius,
efektyvesnius energijos šaltinius reikiamu 
mastu paversti komerciškai priimtinais 
neįmanoma išsiversti be mokslinių tyrimų 
ir inovacijų. Nei pavienis sektorius, nei 
atskiros valstybės narės nėra pajėgios 
prisiimti išlaidas ir riziką, kurių 
pagrindiniai veiksniai (perėjimas prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, energijos už įperkamą kainą 
tiekimas ir jos tiekimo saugumas) nėra 
susiję su rinka.

Naujos technologijos ir taikmenys turi 
konkuruoti su istorinėmis specialiai 
sukurtomis energetikos sistemomis ir 
technologijomis, kurioms iki šiol buvo 
skiriama didžioji dalis pasaulio ir Europos 
moksliniams tyrimams ir subsidijoms 
numatytų lėšų. Siekiant naujus, mažiau 
aplinkai kenksmingus,
atsinaujinančiuosius ir efektyvesnius 
energijos šaltinius reikiamu mastu paversti 
komerciškai priimtinais neįmanoma 
išsiversti be mokslinių tyrimų ir inovacijų.
Nei pavienis sektorius, nei atskiros 
valstybės narės nėra pajėgios prisiimti 
išlaidas ir riziką, kurių pagrindiniai 
veiksniai (perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos, 
energijos už įperkamą kainą tiekimas ir jos 
tiekimo saugumas) nėra susiję su rinka.

Or. en
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Pakeitimas 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujos technologijos ir taikmenys turi 
konkuruoti savo kaina ir patikimumu su 
visiškai optimizuotomis, jau seniai 
naudojamomis energetikos sistemomis ir 
technologijomis. Siekiant šiuos naujus, 
mažiau aplinkai kenksmingus, mažą 
anglies dioksido kiekį išmetančius, 
efektyvesnius energijos šaltinius reikiamu 
mastu paversti komerciškai priimtinais 
neįmanoma išsiversti be mokslinių tyrimų 
ir inovacijų. Nei pavienis sektorius, nei 
atskiros valstybės narės nėra pajėgios 
prisiimti išlaidas ir riziką, kurių 
pagrindiniai veiksniai (perėjimas prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomikos, energijos už įperkamą kainą 
tiekimas ir jos tiekimo saugumas) nėra 
susiję su rinka.

Naujos technologijos ir taikmenys turi 
konkuruoti savo kaina ir patikimumu su 
visiškai optimizuotomis, jau seniai 
naudojamomis energetikos sistemomis ir 
technologijomis. Siekiant šiuos naujus, 
mažiau aplinkai kenksmingus,
mažataršius, efektyvesnius energijos 
šaltinius reikiamu mastu paversti 
komerciškai priimtinais neįmanoma 
išsiversti be mokslinių tyrimų ir inovacijų.
Nei pavienis sektorius, nei atskiros 
valstybės narės nėra pajėgios prisiimti 
išlaidas ir riziką, kurių pagrindiniai 
veiksniai (perėjimas prie mažataršės
ekonomikos, energijos už įperkamą kainą 
tiekimas ir jos tiekimo saugumas) nėra 
susiję su rinka.

Or. en

Pakeitimas 1470
Nuno Teixeira

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant paspartinti šių veiksmų diegimą, 
Sąjungos lygiu teks laikytis strateginio 
požiūrio, aprėpti energijos tiekimą, 
energijos paklausą ir naudojimą pastatuose, 
paslaugas, transportą ir pramoninės vertės 
grandines. Todėl bus privaloma derinti 
išteklius visoje Sąjungoje, įskaitant 
sanglaudos politikos fondus, visų pirma 

Siekiant paspartinti šių veiksmų diegimą, 
Sąjungos lygiu teks laikytis strateginio 
požiūrio, aprėpti energijos tiekimą, 
energijos paklausą ir naudojimą pastatuose, 
paslaugas, transportą ir pramoninės vertės 
grandines. Todėl bus privaloma derinti 
išteklius visoje Sąjungoje, įskaitant 
sanglaudos politikos fondus, visų pirma 
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priimant nacionalines ir regionines 
strategijas, kad būtų užtikrinta pažangi 
specializacija, prekybos leidimais išmesti 
teršalus sistemas, viešuosius pirkimus ir 
kitus finansinius mechanizmus. Taip pat 
reikės parengti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir veiksmingo energijos naudojimo 
reguliavimo ir plėtros politiką, specialią 
techninę pagalbą ir pajėgumų kūrimo 
programą, kad būtų pašalintos 
netechnologinės kliūtys.

priimant nacionalines ir regionines 
strategijas, kad būtų užtikrinta pažangi 
specializacija, prekybos leidimais išmesti 
teršalus sistemas, viešuosius pirkimus ir 
kitus finansinius mechanizmus. Taip pat 
reikės parengti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir veiksmingo energijos naudojimo 
reguliavimo ir plėtros politiką, specialią 
techninę pagalbą ir pajėgumų kūrimo 
programą, kad būtų pašalintos 
netechnologinės kliūtys. Kalbant apie 
atokiausius regionus, reikėtų apsvarstyti 
paskatų galimybę, kad jie galėtų plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
taip panaudoti savo alternatyvios 
energijos potencialą bei sumažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Or. pt

Pagrindimas

Kaip siūloma Komisijos 2012 m. birželio 20 d. komunikate dėl atokiausių regionų 
(COM(2012) 0287), bus išnagrinėtos galimybės finansuoti atsinaujinančiąją energiją ir 
energijos efektyvumo didinimą iš struktūrinių fondų tokiu būdu, kuris atitiktų šių regionų 
ypatybes ir poreikius.

Pakeitimas 1471
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant paspartinti šių veiksmų diegimą, 
Sąjungos lygiu teks laikytis strateginio 
požiūrio, aprėpti energijos tiekimą, 
energijos paklausą ir naudojimą pastatuose, 
paslaugas, transportą ir pramoninės vertės 
grandines. Todėl bus privaloma derinti 
išteklius visoje Sąjungoje, įskaitant 
sanglaudos politikos fondus, visų pirma 
priimant nacionalines ir regionines 
strategijas, kad būtų užtikrinta pažangi 
specializacija, prekybos leidimais išmesti 

Siekiant paspartinti šių veiksmų diegimą, 
Sąjungos lygiu teks laikytis strateginio 
požiūrio, aprėpti energijos tiekimą, 
energijos paklausą ir naudojimą pastatuose, 
paslaugas, transportą ir pramoninės vertės 
grandines. Todėl bus privaloma derinti 
išteklius visoje Sąjungoje, įskaitant 
sanglaudos politikos fondus, visų pirma 
priimant nacionalines ir regionines 
strategijas, kad būtų užtikrinta pažangi 
specializacija, prekybos leidimais išmesti 
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teršalus sistemas, viešuosius pirkimus ir 
kitus finansinius mechanizmus. Taip pat 
reikės parengti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir veiksmingo energijos naudojimo 
reguliavimo ir plėtros politiką, specialią 
techninę pagalbą ir pajėgumų kūrimo 
programą, kad būtų pašalintos 
netechnologinės kliūtys.

teršalus sistemas, viešuosius pirkimus ir 
kitus finansinius mechanizmus. Taip pat 
reikės parengti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, veiksmingo energijos naudojimo ir 
saugumo reguliavimo ir plėtros politiką, 
specialią techninę pagalbą ir pajėgumų 
kūrimo programą, kad būtų pašalintos 
netechnologinės kliūtys.

Or. en

Pakeitimas 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginiame energetikos technologijų 
plane (SET plane) numatytas šis strateginis 
požiūris. Jame nustatyta ilgalaikė 
darbotvarkė, kurią taikant būtų šalinamos 
pagrindinės inovacijų kliūtys, trukdančios 
pažangiausiems moksliniams tyrimams ir 
mokslinių tyrimų bei plėtros ir (arba) 
koncepcijos tikrinimo etapais bei 
demonstravimo etapu, kai bendrovės ieško 
kapitalo, kad galėtų finansuoti didelius, 
išskirtinius projektus ir pradėti pateikimo 
rinkai procesą.

Strateginiame energetikos technologijų 
plane (SET plane) numatytas šis strateginis 
požiūris. Jame nustatyta ilgalaikė 
darbotvarkė, kurią taikant būtų šalinamos 
pagrindinės inovacijų kliūtys, trukdančios 
pažangiausiems moksliniams tyrimams ir 
mokslinių tyrimų bei plėtros ir (arba) 
koncepcijos tikrinimo etapais bei 
demonstravimo etapu, kai bendrovės ieško 
kapitalo, kad galėtų finansuoti didelius, 
išskirtinius projektus ir pradėti pateikimo 
rinkai procesą. Bus atsižvelgiama ne tik į 
SET plane nurodytas technologijas, bet ir 
į naujas besiformuojančias proveržį 
skatinančias technologijas.

Or. en

Pakeitimas 1473
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it

Pakeitimas 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuota, kad SET planui įgyvendinti 
per ateinančius 10 metų reikės 8 mlrd. 
EUR per metus28. Tai gerokai viršija 
pavienių valstybių narių ar mokslinių 
tyrimų ir pramonės sektorių 
suinteresuotųjų šalių galimybes. Reikia 
Sąjungos lygiu investuoti į mokslinius 
tyrimus ir investicijas bei kartu telkti visos 
Europos pastangas: užtikrinti bendrą 
įgyvendinimą ir dalytis rizika bei 
pajėgumais. Todėl Sąjungos skiriamas 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas papildo valstybių narių 
veiklą, pirmenybę teikiant tai veiklai, kurią 
vykdant neabejotinai sukuriama Sąjungos 
pridėtinė vertė, visų pirma veiklai, kuri gali 
iš tikrųjų pagausinti nacionalinius išteklius.
Sąjungos lygiu vykdoma veikla taip pat 
būtų remiamos susijusios su didele rizika, 
ilgalaikės programos, kurių nepajėgtų 
įgyvendinti pavienės valstybės, jungiamos 
pastangos sumažinti investavimo riziką 
vykdant didelio masto veiklą, pvz., 
pramoninį demonstravimą ir plėtojant 
Europą aprėpiančius sąveikius energetikos 
projektus.

Apskaičiuota, kad SET planui įgyvendinti 
per ateinančius 10 metų reikės 8 mlrd. 
EUR per metus28. Tai gerokai viršija 
pavienių valstybių narių ar mokslinių 
tyrimų ir pramonės sektorių 
suinteresuotųjų šalių galimybes. Reikia 
Sąjungos lygiu investuoti į mokslinius
tyrimus ir investicijas bei kartu telkti visos 
Europos pastangas: užtikrinti bendrą 
įgyvendinimą ir dalytis rizika bei 
pajėgumais. Todėl Sąjungos skiriamas 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas papildo valstybių narių 
veiklą, pirmenybę teikiant tai veiklai, kurią 
vykdant neabejotinai sukuriama Sąjungos 
pridėtinė vertė, visų pirma veiklai, kuri gali 
iš tikrųjų pagausinti nacionalinius išteklius.
Sąjungos lygiu vykdoma veikla taip pat 
būtų remiamos susijusios su didele rizika, 
ilgalaikės programos, kurių nepajėgtų 
įgyvendinti pavienės valstybės, jungiamos 
pastangos sumažinti investavimo riziką 
vykdant didelio masto veiklą, pvz., 
pramoninį demonstravimą ir plėtojant 
Europą aprėpiančius sąveikius energetikos 
projektus. Europos Sąjungos 
finansavimas naudojamas tik tvarioms 
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technologijoms, kurios atitinka Europos 
Sąjungos ilgalaikius klimato ir 
energetikos tikslus.

Or. en

Pakeitimas 1475
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuota, kad SET planui įgyvendinti 
per ateinančius 10 metų reikės 8 mlrd. 
EUR per metus28. Tai gerokai viršija 
pavienių valstybių narių ar mokslinių 
tyrimų ir pramonės sektorių 
suinteresuotųjų šalių galimybes. Reikia 
Sąjungos lygiu investuoti į mokslinius 
tyrimus ir investicijas bei kartu telkti visos 
Europos pastangas: užtikrinti bendrą 
įgyvendinimą ir dalytis rizika bei 
pajėgumais. Todėl Sąjungos skiriamas 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas papildo valstybių narių 
veiklą, pirmenybę teikiant tai veiklai, kurią 
vykdant neabejotinai sukuriama Sąjungos 
pridėtinė vertė, visų pirma veiklai, kuri gali 
iš tikrųjų pagausinti nacionalinius išteklius.
Sąjungos lygiu vykdoma veikla taip pat 
būtų remiamos susijusios su didele rizika,
ilgalaikės programos, kurių nepajėgtų 
įgyvendinti pavienės valstybės, jungiamos 
pastangos sumažinti investavimo riziką 
vykdant didelio masto veiklą, pvz., 
pramoninį demonstravimą ir plėtojant 
Europą aprėpiančius sąveikius energetikos 
projektus.

Apskaičiuota, kad SET planui įgyvendinti 
per ateinančius 10 metų reikės 8 mlrd. 
EUR per metus28. Tai gerokai viršija 
pavienių valstybių narių ar mokslinių 
tyrimų ir pramonės sektorių 
suinteresuotųjų šalių galimybes. Reikia 
Sąjungos lygiu investuoti į mokslinius 
tyrimus ir investicijas bei kartu telkti visos 
Europos pastangas: užtikrinti bendrą 
įgyvendinimą ir dalytis rizika bei 
pajėgumais. Todėl Sąjungos skiriamas 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas papildo valstybių narių 
veiklą, pirmenybę teikiant tai veiklai, kurią 
vykdant neabejotinai sukuriama Sąjungos 
pridėtinė vertė, visų pirma veiklai, kuri gali 
iš tikrųjų pagausinti nacionalinius išteklius, 
sukurti darbo vietų ir įdiegti saugios ir 
švarios energijos šaltinius. Sąjungos lygiu 
vykdoma veikla taip pat būtų remiamas 
strategijos „Europa 2020“ tikslų 
įgyvendinimas, kurių nepajėgtų 
įgyvendinti pavienės valstybės, jungiamos 
pastangos sumažinti investavimo riziką 
vykdant veiklą, pvz., pramoninį 
demonstravimą ir plėtojant Europą 
aprėpiančius sąveikius energetikos 
projektus.

Or. en
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Pakeitimas 1476
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuota, kad SET planui įgyvendinti 
per ateinančius 10 metų reikės 8 mlrd. 
EUR per metus28. Tai gerokai viršija 
pavienių valstybių narių ar mokslinių 
tyrimų ir pramonės sektorių 
suinteresuotųjų šalių galimybes. Reikia 
Sąjungos lygiu investuoti į mokslinius 
tyrimus ir investicijas bei kartu telkti visos 
Europos pastangas: užtikrinti bendrą 
įgyvendinimą ir dalytis rizika bei 
pajėgumais. Todėl Sąjungos skiriamas 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas papildo valstybių narių 
veiklą, pirmenybę teikiant tai veiklai, kurią 
vykdant neabejotinai sukuriama Sąjungos 
pridėtinė vertė, visų pirma veiklai, kuri gali 
iš tikrųjų pagausinti nacionalinius išteklius.
Sąjungos lygiu vykdoma veikla taip pat 
būtų remiamos susijusios su didele rizika, 
ilgalaikės programos, kurių nepajėgtų 
įgyvendinti pavienės valstybės, jungiamos 
pastangos sumažinti investavimo riziką 
vykdant didelio masto veiklą, pvz., 
pramoninį demonstravimą ir plėtojant 
Europą aprėpiančius sąveikius energetikos 
projektus.

Apskaičiuota, kad SET planui įgyvendinti 
per ateinančius 10 metų reikės 8 mlrd. 
EUR per metus28. Tai gerokai viršija 
pavienių valstybių narių ar mokslinių 
tyrimų ir pramonės sektorių 
suinteresuotųjų šalių galimybes. Reikia 
Sąjungos lygiu investuoti į mokslinius 
tyrimus ir investicijas bei kartu telkti visos 
Europos pastangas: užtikrinti bendrą 
įgyvendinimą ir dalytis rizika bei 
pajėgumais. Todėl Sąjungos skiriamas 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas papildo ir padidina valstybių 
narių veiklą, pirmenybę teikiant tai veiklai, 
kurią vykdant neabejotinai sukuriama 
Sąjungos pridėtinė vertė, visų pirma 
veiklai, kuri gali iš tikrųjų pagausinti 
nacionalinius išteklius ir sukurti masto 
ekonomiją ir masto efektyvumą. Sąjungos 
lygiu vykdoma veikla taip pat būtų 
remiamos susijusios su didele rizika, 
ilgalaikės programos, kurių nepajėgtų 
įgyvendinti pavienės valstybės, jungiamos 
pastangos sumažinti investavimo riziką 
vykdant didelio masto veiklą, pvz., 
pramoninį demonstravimą ir plėtojant 
Europą aprėpiančius sąveikius energetikos 
projektus.

Or. en

Pakeitimas 1477
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuota, kad SET planui įgyvendinti 
per ateinančius 10 metų reikės 8 mlrd. 
EUR per metus28. Tai gerokai viršija 
pavienių valstybių narių ar mokslinių 
tyrimų ir pramonės sektorių 
suinteresuotųjų šalių galimybes. Reikia 
Sąjungos lygiu investuoti į mokslinius 
tyrimus ir investicijas bei kartu telkti visos 
Europos pastangas: užtikrinti bendrą 
įgyvendinimą ir dalytis rizika bei 
pajėgumais. Todėl Sąjungos skiriamas 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas papildo valstybių narių
veiklą, pirmenybę teikiant tai veiklai, kurią 
vykdant neabejotinai sukuriama Sąjungos 
pridėtinė vertė, visų pirma veiklai, kuri gali 
iš tikrųjų pagausinti nacionalinius išteklius.
Sąjungos lygiu vykdoma veikla taip pat 
būtų remiamos susijusios su didele rizika, 
ilgalaikės programos, kurių nepajėgtų 
įgyvendinti pavienės valstybės, jungiamos 
pastangos sumažinti investavimo riziką 
vykdant didelio masto veiklą, pvz., 
pramoninį demonstravimą ir plėtojant 
Europą aprėpiančius sąveikius energetikos 
projektus.

Apskaičiuota, kad SET planui įgyvendinti 
per ateinančius 10 metų reikės 8 mlrd. 
EUR per metus28. Tai gerokai viršija 
pavienių valstybių narių ar mokslinių 
tyrimų ir pramonės sektorių 
suinteresuotųjų šalių galimybes. Reikia 
Sąjungos lygiu investuoti į mokslinius 
tyrimus ir investicijas bei kartu telkti visos 
Europos pastangas: užtikrinti bendrą 
įgyvendinimą ir dalytis rizika bei 
pajėgumais. Todėl Sąjungos skiriamas 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas sutelkia dėmesį į mažo ir 
didelio masto veiklą, pirmenybę teikiant tai 
veiklai, kurią vykdant neabejotinai 
sukuriama Sąjungos pridėtinė vertė, visų 
pirma veiklai, kuri gali iš tikrųjų pagausinti 
nacionalinius išteklius. Sąjungos lygiu 
vykdoma veikla taip pat būtų remiamos 
susijusios su didele rizika, ilgalaikės 
programos, kurių nepajėgtų įgyvendinti 
pavienės valstybės, jungiamos pastangos 
sumažinti investavimo riziką vykdant 
didelio masto veiklą, pvz., pramoninį 
demonstravimą ir plėtojant Europą 
aprėpiančius sąveikius energetikos 
projektus.

Or. en

Pakeitimas 1478
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant SET planą, kuris yra vienas iš 
pagrindinių Europos energetikos politikos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų elementų, 
būtų padidintas tiekimo Sąjungai saugumas 
ir perėjimas prie mažo anglies dioksido 

Įgyvendinant SET planą, kuris yra vienas iš 
pagrindinių Europos energetikos politikos
mokslinių tyrimų ir inovacijų elementų, 
būtų padidintas tiekimo Sąjungai saugumas 
ir perėjimas prie mažo anglies dioksido 
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kiekio technologijų ekonomikos, būtų 
padedama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programas susieti su transeuropinėmis ir 
regioninėmis investicijomis į energetikos 
infrastruktūrą bei padidintas investuotojų 
ryžtas skirti kapitalą ilgalaikiams 
projektams ir su didele technologine ir 
rinkos rizika susijusiems projektams. Taip 
būtų sukuriamos galimybės diegti 
inovacijas į mažas ir dideles bendroves bei 
padėti joms tapti ir išlikti konkurencingoms 
pasaulio rinkose, kuriose galimybės siūlyti 
energetikos technologijas labai didelės ir 
dar plėsis.

kiekio technologijų ekonomikos, būtų 
padedama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programas susieti su transeuropinėmis ir 
regioninėmis investicijomis į energetikos 
infrastruktūrą bei padidintas investuotojų 
ryžtas skirti kapitalą ilgalaikiams 
projektams ir su didele technologine ir 
rinkos rizika susijusiems projektams. Taip 
būtų sukuriamos galimybės diegti 
inovacijas į mažas ir dideles bendroves bei 
padėti joms tapti ir išlikti konkurencingoms 
pasaulio rinkose, kuriose galimybės siūlyti 
energetikos technologijas labai didelės ir 
dar plėsis. Būtų tinkama išskirti SET 
plano pramonės iniciatyvas į atskiras 
biudžeto eilutes. Konkrečiai, remiantis
Komisijos Energetikos veiksmų planu iki 
2050 m., 2050 m. iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių technologijų bus 
išgaunama nuo 55 iki 75 proc. ES 
suvartojamos energijos. Didžiausią dalį 
tiekiamos elektros energijos sudarys vėjo 
energija; todėl pagal SET planą šiai vėjo 
pramonės iniciatyvai būtina skirti atskirą 
biudžeto eilutę.

Or. en

Pagrindimas

Atskira pagal SET planą numatytai vėjo pramonės iniciatyvai skirta biudžeto eilutė privačiojo 
sektoriaus investuotojams suteiks tikrumo ir skatins kurti investicijų planus bei pridėti savo 
įnašus prie ES viešųjų moksliniams tyrimams ir plėtrai skirtų finansų. Be to, atskiros biudžeto 
eilutės padės išvengti prioritetų konkurencijos ir skatins pramonę aktyviai dalyvauti ir 
bendrai finansuoti, tai padidins skaidrumą ir padės greičiau pasiekti konkrečių rezultatų.

Pakeitimas 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant SET planą, kuris yra vienas iš 
pagrindinių Europos energetikos politikos 

Įgyvendinant SET planą, kuris yra vienas iš 
pagrindinių Europos energetikos politikos 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų elementų, 
būtų padidintas tiekimo Sąjungai saugumas 
ir perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, būtų 
padedama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programas susieti su transeuropinėmis ir 
regioninėmis investicijomis į energetikos 
infrastruktūrą bei padidintas investuotojų 
ryžtas skirti kapitalą ilgalaikiams 
projektams ir su didele technologine ir 
rinkos rizika susijusiems projektams. Taip 
būtų sukuriamos galimybės diegti 
inovacijas į mažas ir dideles bendroves bei 
padėti joms tapti ir išlikti konkurencingoms 
pasaulio rinkose, kuriose galimybės siūlyti 
energetikos technologijas labai didelės ir 
dar plėsis.

mokslinių tyrimų ir inovacijų elementų, 
būtų padidintas tiekimo Sąjungai saugumas 
ir perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, būtų 
padedama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programas susieti su transeuropinėmis ir 
regioninėmis investicijomis į energetikos 
infrastruktūrą bei padidintas investuotojų 
ryžtas skirti kapitalą ilgalaikiams 
projektams ir su didele technologine ir 
rinkos rizika susijusiems projektams. Taip 
būtų sukuriamos galimybės diegti 
inovacijas į mažas ir dideles bendroves bei 
padėti joms tapti ir išlikti konkurencingoms
pasaulio rinkose, kuriose galimybės siūlyti 
energetikos technologijas labai didelės ir 
dar plėsis. Siekiant suteikti privačiajam 
sektoriui pakankamai politinio ir 
finansinio tikrumo, SET plano 
technologijos bus finansuojamos pagal 
atskiras biudžeto eilutes.

Or. en

Pakeitimas 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant SET planą, kuris yra vienas iš 
pagrindinių Europos energetikos politikos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų elementų, 
būtų padidintas tiekimo Sąjungai saugumas 
ir perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, būtų 
padedama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programas susieti su transeuropinėmis ir 
regioninėmis investicijomis į energetikos 
infrastruktūrą bei padidintas investuotojų 
ryžtas skirti kapitalą ilgalaikiams 
projektams ir su didele technologine ir 
rinkos rizika susijusiems projektams. Taip 

Įgyvendinant SET planą, kuris yra vienas iš 
pagrindinių Europos energetikos politikos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų elementų, 
būtų padidintas tiekimo Sąjungai saugumas 
ir perėjimas prie mažataršės ekonomikos, 
būtų padedama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programas susieti su 
transeuropinėmis ir regioninėmis 
investicijomis į energetikos infrastruktūrą 
bei padidintas investuotojų ryžtas skirti 
kapitalą ilgalaikiams projektams ir su 
didele technologine ir rinkos rizika 
susijusiems projektams. Taip būtų 



AM\907849LT.doc 139/180 PE492.789v01-00

LT

būtų sukuriamos galimybės diegti 
inovacijas į mažas ir dideles bendroves bei 
padėti joms tapti ir išlikti konkurencingoms 
pasaulio rinkose, kuriose galimybės siūlyti 
energetikos technologijas labai didelės ir 
dar plėsis.

sukuriamos galimybės diegti inovacijas į 
mažas ir dideles bendroves bei padėti joms 
tapti ir išlikti konkurencingoms pasaulio 
rinkose, kuriose galimybės siūlyti 
energetikos technologijas labai didelės ir 
dar plėsis.

Or. en

Pakeitimas 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėžtis „mažo anglies dioksido kiekio“ 
yra subjektyvi ir reikš vis žemesnes 
išmetamo anglies dioksido kiekio ribas 
Europai darant pažangą anglies dioksido 
išskyrimo mažinimo ekonomikos kūrimo 
srityje. Greitai reikės nustatyti kiekybinę 
anglies dioksido išskyrimo mažinimo 
tikslo apibrėžtį, t. y. iki 2050 m. 80-
95 proc. sumažinti išmetamo anglies 
dioksido kiekį, palyginti su 1990 m. 
Tačiau jau dabar bet koks siūlomas 
procesas, pavyzdžiui, anglies dioksido 
surinkimas ir panaudojimas (CCU), 
kuriam naudojamos iškastinės anglys ir 
kurio grynasis anglies išmetimas į 
atmosferą per gyvavimo ciklą yra didelis, 
turėtų būti laikomas išskiriančiu daug 
anglies dioksido ir dėl šios priežasties 
neatitinkančiu ES klimato politikos, SET 
plano ir programos „Horizontas 2020“ 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl veiksmai, kurių imamasi sprendžiant 
šį uždavinį, yra technologinis pagrindas, 
kuriuo grindžiama Sąjungos energetikos ir 
klimato politika. Juos vykdant taip pat būtų 
prisidedama kuriant Inovacijų Sąjungą 
energetikos srityje ir siekiant tos politikos 
tikslų, kurie apibrėžti programose „Taupiai 
išteklius naudojanti Europa“,
„Globalizacijos erai pritaikyta pramonės 
politika“ ir „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“.

Todėl veiksmai, kurių imamasi sprendžiant 
šį uždavinį, kartu su susijusiais ir 
sąveikaujančiais kitų uždavinių veiksmais
yra technologinis pagrindas, kuriuo 
grindžiama Sąjungos energetikos ir klimato 
politika. Juos vykdant taip pat būtų 
prisidedama kuriant Inovacijų Sąjungą 
energetikos srityje ir siekiant tos politikos 
tikslų, kurie apibrėžti programose „Taupiai 
išteklius naudojanti Europa“,
„Globalizacijos erai pritaikyta pramonės 
politika“ ir „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“.

Or. en

Pakeitimas 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su branduolių dalijimusi ir jų sintezės 
energija susiję moksliniai tyrimai ir 
inovacijų diegimo veikla vykdoma pagal 
programos „Horizontas 2020“ dalį
„EURATOMAS“.

Su branduolių dalijimusi ir jų sintezės 
energija susiję moksliniai tyrimai ir 
inovacijų diegimo veikla vykdoma pagal 
programos „Horizontas 2020“ dalį
„EURATOMAS“, tačiau ją reikia 
koordinuoti su energijos uždavinių 
sprendimo veikla siekiant skatinti šių 
dviejų programų sąveiką ir sukurti 
išsamias ir nuoseklias Europos mokslinių 
tyrimų ir taikomosios veiklos energetikos 
srityje gaires.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia daugiau nuoseklumo su EURATOM programa, kad Europos energetikos mokslinių 
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tyrimų politika būtų grindžiama energijos rūšių derinio vizija ir galėtų pasinaudoti galimybe 
gaminti įvairių rūšių energiją (pvz., elektros energijos gamyba iš branduolinės energijos ir 
vandenilio gamyba).

Pakeitimas 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su branduolių dalijimusi ir jų sintezės 
energija susiję moksliniai tyrimai ir 
inovacijų diegimo veikla vykdoma pagal 
programos „Horizontas 2020“ dalį
„EURATOMAS“.

Su branduolių dalijimusi ir jų sintezės 
energija susiję moksliniai tyrimai ir 
inovacijų diegimo veikla vykdoma pagal 
programos „Horizontas 2020“ dalį
„EURATOMAS“, tačiau reikia 
koordinuoti su trečiuoju visuomenės 
uždaviniu siekiant abiejų programų 
sąveikos ir siekiant skatinti aukštesnio 
lygio išteklių naudojimo efektyvumą ir 
veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su branduolių dalijimusi ir jų sintezės 
energija susiję moksliniai tyrimai ir 
inovacijų diegimo veikla vykdoma pagal 
programos „Horizontas 2020“ dalį
„EURATOMAS“.

Su branduolių dalijimusi ir jų sintezės 
energija susiję moksliniai tyrimai ir 
inovacijų diegimo veikla vykdoma pagal 
programos „Horizontas 2020“ dalį
„EURATOMAS“. Turi būti numatyta 
galima sąveika tarp „Saugios, švarios ir 
efektyviai naudojamos energijos“ 
uždavinio ir programos 
„Horizontas 2020“ EURATOM dalies.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia stiprinti nuoseklumą su EURATOM programa, kad Europos energetikos sektoriaus 
mokslinių tyrimų politika būtų grindžiama visaapimančiu požiūriu į energijos rūšių derinį ir 
galėtų pasinaudoti galimybe gaminti įvairių rūšių energiją (pvz., elektros energijos gamybos 
iš branduolinės energijos ir vandenilio gamybos derinimas).

Pakeitimas 1486
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su branduolių dalijimusi ir jų sintezės 
energija susiję moksliniai tyrimai ir 
inovacijų diegimo veikla vykdoma pagal 
programos „Horizontas 2020“ dalį
„EURATOMAS“.

Su branduolių sinteze ir branduolių 
dalijimosi energijos saugos ir saugumo 
aspektais susiję moksliniai tyrimai ir 
inovacijų diegimo veikla vykdoma pagal 
programos „Horizontas 2020“ dalį
„EURATOMAS“.

Or. en

Pakeitimas 1487
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su branduolių dalijimusi ir jų sintezės 
energija susiję moksliniai tyrimai ir 
inovacijų diegimo veikla vykdoma pagal
programos „Horizontas 2020“ dalį 
„EURATOMAS“.

Su branduolių dalijimusi ir jų sintezės 
energija susiję moksliniai tyrimai ir 
inovacijų diegimo veikla vykdoma ne
pagal ES daugiametę finansinę programą.

Or. en
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Pakeitimas 1488
Christian Ehler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sunaudojamos energijos ir išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimas taikant 
išmanius ir tvarius vartojimo modelius

(a) Energijos suvartojimo ir išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimas taikant 
išmanius, tausius ir saugius naudojimo
modelius

Or. en

Pakeitimas 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams ir plataus masto 
naujų koncepcijų bandymui, 
netechnologiniams sprendimams, 
efektyvesniems, socialiai priimtiniems ir 
įperkamiems technologijų komponentams 
ir sistemoms su įmontuotais pažangiaisiais 
elementais – taip siekiama užtikrinti
energijos valdymą realiuoju laiku beveik 
anglies dioksido neišskiriančiuose 
pastatuose, šildymo ir vėsinimo reikmėms 
naudoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, užtikrinti itin efektyvų išteklių 
naudojimą pramonėje ir paskatinti 
bendroves, namų ūkius, bendrijas ir 
miestus masiškai diegti efektyvaus 
energijos vartojimo priemones.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams ir plataus masto 
naujų koncepcijų bandymui, 
netechnologiniams sprendimams, 
efektyvesniems, socialiai priimtiniems ir 
įperkamiems technologijų komponentams 
ir kontrolės sistemoms su įmontuotais 
pažangiaisiais elementais – taip siekiama
optimizuoti energijos valdymą realiuoju 
laiku beveik anglies dioksido 
neišskiriančiuose pastatuose, šildymo ir 
vėsinimo reikmėms naudoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius,
rasti pusiausvyrą tarp efektyvumo ir 
žemos kokybės, užtikrinti itin efektyvų 
išteklių naudojimą pramonėje ir paskatinti 
bendroves, namų ūkius, bendrijas ir 
miestus masiškai diegti efektyvaus 
energijos vartojimo priemones, taip pat, be 
kita ko, pritaikyti bendros gamybos 
technologijas, mikrotinklų technologijas 
ir tvarias transporto priemones.
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Or. en

Pakeitimas 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams ir plataus masto 
naujų koncepcijų bandymui, 
netechnologiniams sprendimams, 
efektyvesniems, socialiai priimtiniems ir 
įperkamiems technologijų komponentams 
ir sistemoms su įmontuotais pažangiaisiais 
elementais – taip siekiama užtikrinti 
energijos valdymą realiuoju laiku beveik 
anglies dioksido neišskiriančiuose 
pastatuose, šildymo ir vėsinimo reikmėms 
naudoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, užtikrinti itin efektyvų išteklių 
naudojimą pramonėje ir paskatinti 
bendroves, namų ūkius, bendrijas ir 
miestus masiškai diegti efektyvaus 
energijos vartojimo priemones.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams ir plataus masto 
naujų koncepcijų bandymui, 
netechnologiniams sprendimams, 
efektyvesniems, socialiai priimtiniems ir 
įperkamiems technologijų komponentams 
ir sistemoms su įmontuotais pažangiaisiais 
elementais – taip siekiama užtikrinti miestų 
ir teritorijų energijos valdymą realiuoju 
laiku beveik anglies dioksido 
neišskiriančiuose pastatuose, atnaujintuose 
pastatuose, miestuose ir rajonuose,
šildymo ir vėsinimo reikmėms naudoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius
(įskaitant energiją, gaunamą panaudojus 
atliekas), užtikrinti itin efektyvų išteklių 
naudojimą pramonėje ir paskatinti 
bendroves, namų ūkius, bendrijas ir 
miestus masiškai diegti efektyvaus 
energijos vartojimo priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Šioje dalyje kalbama tik apie naujus pastatus. Tačiau reikia atkreipti dėmesį ir į mokslinius 
tyrimus, kurie vykdomi siekiant pagerinti senų pastatų energijos vartojimo efektyvumą.
Svarbu sugebėti įvertinti, kūrimo ir atnaujinimo atvejais, pastatų kvartalo ar rajono lygmeniu, 
o ne tik atskiro pastato lygmeniu.

Pakeitimas 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams ir plataus masto 
naujų koncepcijų bandymui, 
netechnologiniams sprendimams, 
efektyvesniems, socialiai priimtiniems ir 
įperkamiems technologijų komponentams 
ir sistemoms su įmontuotais pažangiaisiais 
elementais – taip siekiama užtikrinti 
energijos valdymą realiuoju laiku beveik 
anglies dioksido neišskiriančiuose 
pastatuose, šildymo ir vėsinimo reikmėms 
naudoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, užtikrinti itin efektyvų išteklių 
naudojimą pramonėje ir paskatinti 
bendroves, namų ūkius, bendrijas ir 
miestus masiškai diegti efektyvaus 
energijos vartojimo priemones.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams ir plataus masto 
naujų koncepcijų bandymui, 
netechnologiniams sprendimams, 
efektyvesniems, socialiai priimtiniems ir 
įperkamiems technologijų komponentams 
ir sistemoms su įmontuotais pažangiaisiais 
elementais – taip siekiama užtikrinti miestų 
ir teritorijų energijos valdymą realiuoju 
laiku beveik anglies dioksido 
neišskiriančiuose pastatuose,
modifikuotuose pastatuose, miestuose ir 
rajonuose, šildymo ir vėsinimo reikmėms 
naudoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, įskaitant energiją, gaunamą 
panaudojus atliekas, užtikrinti itin 
efektyvų išteklių naudojimą pramonėje ir 
paskatinti bendroves, namų ūkius, 
bendrijas ir miestus masiškai diegti 
efektyvaus energijos vartojimo priemones
ir teikti paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje turėtų būti kalbama ne tik apie naujus pastatus, bet ir apie tai, kad reikia vykdyti 
mokslinius tyrimus siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą (įskaitant šildymą) 
senuose pastatuose. Reikia laikytis atitinkamo požiūrio kūrimo ir atnaujinimo atvejais ir 
galvoti ne apie atskirus pastatus, o apie rajonus ir kvartalus. Energetikos paslaugos 
daugiausiai prisideda didinant energijos vartojimo efektyvumą r taupant energiją.

Pakeitimas 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
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moksliniams tyrimams ir plataus masto 
naujų koncepcijų bandymui, 
netechnologiniams sprendimams, 
efektyvesniems, socialiai priimtiniems ir 
įperkamiems technologijų komponentams 
ir sistemoms su įmontuotais pažangiaisiais 
elementais – taip siekiama užtikrinti 
energijos valdymą realiuoju laiku beveik
anglies dioksido neišskiriančiuose 
pastatuose, šildymo ir vėsinimo reikmėms 
naudoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, užtikrinti itin efektyvų išteklių 
naudojimą pramonėje ir paskatinti 
bendroves, namų ūkius, bendrijas ir 
miestus masiškai diegti efektyvaus 
energijos vartojimo priemones.

moksliniams tyrimams ir plataus masto 
naujų koncepcijų bandymui, 
netechnologiniams sprendimams, 
efektyvesniems, socialiai priimtiniems ir 
įperkamiems technologijų komponentams 
ir sistemoms su įmontuotais pažangiaisiais 
elementais – taip siekiama užtikrinti 
energijos valdymą realiuoju laiku beveik 
anglies dioksido neišskiriančiuose 
pastatuose ir teigiamos energijos 
pastatuose, šildymo ir vėsinimo reikmėms 
naudoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, užtikrinti itin efektyvų išteklių 
naudojimą pramonėje ir paskatinti 
bendroves, namų ūkius, bendrijas ir 
miestus masiškai diegti efektyvaus 
energijos vartojimo ir energijos taupymo
priemones.

Or. en

Pakeitimas 1493
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams ir plataus masto 
naujų koncepcijų bandymui, 
netechnologiniams sprendimams, 
efektyvesniems, socialiai priimtiniems ir 
įperkamiems technologijų komponentams 
ir sistemoms su įmontuotais pažangiaisiais 
elementais – taip siekiama užtikrinti 
energijos valdymą realiuoju laiku beveik
anglies dioksido neišskiriančiuose
pastatuose, šildymo ir vėsinimo reikmėms 
naudoti atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, užtikrinti itin efektyvų išteklių 
naudojimą pramonėje ir paskatinti 
bendroves, namų ūkius, bendrijas ir 
miestus masiškai diegti efektyvaus 

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams ir plataus masto 
naujų koncepcijų bandymui, 
netechnologiniams sprendimams, 
efektyvesniems, socialiai priimtiniems ir 
įperkamiems technologijų komponentams 
ir sistemoms su įmontuotais pažangiaisiais 
elementais – taip siekiama užtikrinti 
energijos valdymą realiuoju laiku beveik
nulinio energijos suvartojimo pastatuose, 
šildymo ir vėsinimo reikmėms naudoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
užtikrinti itin efektyvų išteklių naudojimą 
pramonėje ir paskatinti bendroves, namų 
ūkius, bendrijas ir miestus masiškai diegti 
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energijos vartojimo priemones. efektyvaus energijos vartojimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Pigios elektros energijos, kurią 
gaminant išmetama mažai anglies 
dioksido, tiekimas

(b) Tvarios mažai anglies dioksido
išskiriančios elektros energijos tiekimas

Or. en

Pakeitimas 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Pigios elektros energijos, kurią 
gaminant išmetama mažai anglies 
dioksido, tiekimas

(b) Pigios mažataršės elektros energijos 
tiekimas

Or. en

Pakeitimas 1496
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1497
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1498
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstravimui – naujoviškų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
lanksčių ir efektyvių iškastinio kuro 
jėgainių, taip pat anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo technologijų, 
suteikiančių galimybę rinktis platesnio 
masto, mažesnės kainos ir aplinkai 
nekenksmingas technologijas, kurių 
konversijos efektyvumas didesnis, kurios 
atitinkamai lankstesnės gaminant 
atsarginę energiją ir kurios yra labiau 
prieinamos skirtingoms rinkos ir 
naudojimo aplinkoms.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi įrengiama vis daugiau vėjo jėgainių ir saulės fotovoltų energijos įrenginių, įprastos 
jėgainės turi būti pasirengusios lanksčiai, patikimai ir efektyviai užtikrinti elektros energijos 
tiekimą, kai nepučia vėjas arba nešviečia saulė.  Be to, įvairios tinklo paslaugos užtikrina 
tinklo stabilumą.  Su lanksčia ir efektyvia atsarginės energijos gamyba susiję moksliniai 
tyrimai ir technologinė plėtra turėtų būti įtraukti į programą „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstravimui – naujoviškų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijų, suteikiančių galimybę rinktis 
platesnio masto, mažesnės kainos ir 
aplinkai nekenksmingas technologijas, 
kurių konversijos efektyvumas didesnis ir 

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstravimui – naujoviškų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių (pvz., 
atliekų tvarkymu ar nuotekų valymu 
grindžiama energijos gamyba), anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijų ir infrastruktūros, 
suteikiančių galimybę rinktis platesnio 
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kurios yra labiau prieinamos skirtingoms 
rinkos ir naudojimo aplinkoms.

masto, mažesnės kainos ir aplinkai 
nekenksmingas technologijas, kurių 
konversijos efektyvumas didesnis ir kurios 
yra labiau prieinamos skirtingoms rinkos ir 
naudojimo aplinkoms.

Or. en

Pakeitimas 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstravimui – naujoviškų 

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

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijų, suteikiančių galimybę rinktis 
platesnio masto, mažesnės kainos ir 
aplinkai nekenksmingas, alternatyvias 
iškastiniam kurui technologijas, kurių 
konversijos efektyvumas didesnis ir kurios 
yra labiau prieinamos skirtingoms rinkos ir 
naudojimo aplinkoms.

Or. en

Pakeitimas 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

CO2 šalinimas pateikiamas konkrečioje programoje. Reikia pateikti nuorodą į šią programą 
reglamente, kuriuo sukuriama bendroji programa.

Pakeitimas 1503
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1505
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1506
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 III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto technologijų demonstravimui bei 
vertės grandinėms, siekiant vandenilio ir 
kitų rūšių alternatyvaus skystojo ar 
dujinio kuro bioenergiją paversti
potencialia efektyvesniam energijos 
keitimui tinkama energija.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu įvardyti vandenilį kaip įvairiapusę energiją (skirtingai nei naudojant kuro elementus), 
kurios žaliosios energijos gamybos, saugojimo ir taikymo rinką reikia plėtoti. Kitas 
alternatyvus kuras, be kita ko, apima gamtines dujas, sintetinį metaną ir netradicines dujas.

Pakeitimas 1507
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
technologijų demonstravimui bei vertės 
grandinėms, siekiant bioenergiją, vandenilį
ir kuro elementus paversti tvaresniais ir 
pasiūlyti naujų priemonių, turinčių ilgalaikį 
brandos potencialą.

Or. en

Pakeitimas 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto technologijų demonstravimui bei 
vertės grandinėms, siekiant bioenergiją, 
vandenilį ir kitų rūšių alternatyvų skystąjį 
ar dujinį kurą paversti konkurencingesniu 
ir tvaresniu kuru, sutrumpinti vandenilio ir 
kuro elementų pateikimo rinkai trukmę ir 
pasiūlyti naujų priemonių, turinčių ilgalaikį 
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brandos potencialą.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia pateikti nuorodą į vandenilį kaip visapusišką energijos šaltinį (ne tik nurodyti jo 
naudojimą kuro elementuose), kurio žaliosios energijos gamybos, saugojimo ir konversijos 
rinką reikia plėsti. Kitas alternatyvus kuras apima transporto priemonėms naudojamas 
gamtines dujas, sintetinį metaną ir netradicinius angliavandenius.

Pakeitimas 1509
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto technologijų demonstravimui bei 
vertės grandinėms, siekiant elektros ir 
šilumos energijai, žemės, jūrų ir oro 
transportui naudojamą bioenergiją 
paversti konkurencingesne ir tvaresne,
taikyti sintetinę biologiją gaminant įvairių 
tipų tvarų kurą, sutrumpinti vandenilio ir 
kuro elementų pateikimo rinkai trukmę ir 
pasiūlyti naujų priemonių, turinčių ilgalaikį 
brandos potencialą.

Or. en

Pakeitimas 1510
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 



PE492.789v01-00 156/180 AM\907849LT.doc

LT

masto technologijų demonstravimui bei 
vertės grandinėms, siekiant bioenergiją 
paversti konkurencingesne ir tvaresne, 
sutrumpinti vandenilio ir kuro elementų 
pateikimo rinkai trukmę ir pasiūlyti naujų 
priemonių, turinčių ilgalaikį brandos 
potencialą.

masto technologijų demonstravimui bei 
vertės grandinėms, siekiant bioenergiją ir 
kitą alternatyvų kurą paversti
konkurencingesniais ir tvaresniais, 
sutrumpinti vandenilio ir kuro elementų 
pateikimo rinkai trukmę ir pasiūlyti naujų 
priemonių, turinčių ilgalaikį brandos 
potencialą.

Or. en

Pakeitimas 1511
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1512
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė taip pat 
teikiama moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
plataus masto technologijų ir (arba) 
medžiagų demonstravimui, kurios 
šiluminėms jėgainėms suteiktų daugiau 
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lankstumo ir efektyvumo ir padėtų 
susidoroti su būtinybe užtikrinti energijos 
tiekimą, kai su pertrūkiais gaunamos į 
sistemą tiekiamos atsinaujinančių išteklių 
energijos nepakanka užtikrinti tinklo 
stabilumui.

Or. en

Pagrindimas

Kintamas vėjo ir fotovoltinės energijos kiekis kelia pavojų tinklo stabilumui ir tiekimo 
saugumui. Tai galima ištaisyti suderinus atsinaujinančiųjų šaltinių tiekiamą energiją su 
įprastų jėgainių gaminama elektros energija. Tai suteikia galimybę geriau integruoti elektros 
energiją iš įvairių atsinaujinančių energijos išteklių į tinklą. Sunkumas tas, kad jos 
projektuojamos dirbti bazinės apkrovos sąlygomis, tačiau veikdamos atsinaujinančių išteklių 
energiją papildančiu režimu jos dažnai dirbs daline apkrova. Reikia atlikti mokslinius 
tyrimus, kurie padėtų optimizuoti įprastų jėgainių efektyvumą.

Pakeitimas 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) Bendras lankstus, patikimas ir 
išmanus Europos energetinis tinklas

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant susieti su įvairovės uždaviniu reikėtų pateikti lankstaus tinklo sąvoką. Taip pat 
reikėtų nagrinėti pažangiųjų dujų tinklų klausimą, nes jie suteikia galimybę lanksčiai valdyti 
infrastruktūras ir pradėti naudoti alternatyvius dujų šaltinius (pvz., biodujas).

Pakeitimas 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) Bendras išmanusis lankstus Europos
energetikos tinklas

Or. en

Pakeitimas 1515
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijų) srityje, sistemoms 
ir rinkos schemoms, kurias taikant
įprastomis ir nepaprastosios padėties 
sąlygomis būtų galima planuoti, stebėti, 
kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijų) srityje, sistemoms 
ir rinkos schemoms, kurias taikant būtų 
galima planuoti, stebėti, kontroliuoti ir 
saugiai eksploatuoti sąveikius tinklus.

Or. en

Pakeitimas 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
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masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijų) srityje, sistemoms 
ir rinkos schemoms, kurias taikant 
įprastomis ir nepaprastosios padėties 
sąlygomis būtų galima planuoti, stebėti, 
kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijas) srityje, 
sistemoms ir rinkos schemoms, kurias 
taikant įprastomis ir nepaprastosios 
padėties sąlygomis būtų galima planuoti, 
stebėti, kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje. Ypač 
daug dėmesio reikėtų skirti pažangiesiems 
tinklams kaimo vietovėse, nes juos kuriant 
reikia įveikti specifinius uždavinius ir 
taikyti inovatyvius technologinius 
pasiekimus.

Or. fr

Pakeitimas 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijų) srityje, sistemoms 
ir rinkos schemoms, kurias taikant 
įprastomis ir nepaprastosios padėties 
sąlygomis būtų galima planuoti, stebėti, 
kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant
lanksčias energijos saugojimo
technologijas) srityje visoje elektros 
grandinėje, t. y. energijos gamybos, 
perdavimo ir paskirstymo galutiniams 
naudotojams, sistemoms ir rinkos 
schemoms, kurias taikant įprastomis ir 
nepaprastosios padėties sąlygomis būtų 
galima planuoti, stebėti, kontroliuoti ir 
saugiai eksploatuoti sąveikius tinklus 
atviroje, anglies dioksido neišmetančioje, 
atsparioje klimato poveikiui ir 
konkurencingoje rinkoje.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu įvardyti vandenilį kaip įvairiapusį energijos šaltinį (skirtingai nei naudojant kuro 
elementus), kurios žaliosios energijos gamybos, saugojimo ir taikymo rinką reikia plėtoti.
Kitas alternatyvus kuras, be kita ko, apima gamtines dujas, sintetinį metaną ir netradicines 
dujas.

Pakeitimas 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijų) srityje, sistemoms 
ir rinkos schemoms, kurias taikant 
įprastomis ir nepaprastosios padėties 
sąlygomis būtų galima planuoti, stebėti, 
kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijas) srityje, 
sistemoms ir rinkos schemoms, kurias 
taikant įprastomis ir nepaprastosios 
padėties sąlygomis būtų galima planuoti, 
stebėti, kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje ir taip 
remti visišką atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių, kurie neužtikrina nuolatinio 
energijos tiekimo, diegimą ir 
panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijų) srityje, sistemoms 
ir rinkos schemoms, kurias taikant 
įprastomis ir nepaprastosios padėties 
sąlygomis būtų galima planuoti, stebėti, 
kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijas) srityje, 
sistemoms ir rinkos schemoms, kurias 
taikant įprastomis ir nepaprastosios 
padėties sąlygomis būtų galima planuoti, 
stebėti, kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus bei užtikrinti didesnę 
energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių dalį
atviroje, anglies dioksido neišmetančioje, 
atsparioje klimato poveikiui ir 
konkurencingoje rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijų) srityje, sistemoms 
ir rinkos schemoms, kurias taikant 
įprastomis ir nepaprastosios padėties 
sąlygomis būtų galima planuoti, stebėti, 
kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijas) srityje, 
sistemoms ir rinkos schemoms, kurias 
taikant įprastomis ir nepaprastosios 
padėties sąlygomis būtų galima planuoti, 
stebėti, kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus bei užtikrinti didesnę 
energijos iš įvairių atsinaujinančiųjų 
šaltinių dalį atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

Or. en
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Pakeitimas 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijų) srityje, sistemoms 
ir rinkos schemoms, kurias taikant 
įprastomis ir nepaprastosios padėties 
sąlygomis būtų galima planuoti, stebėti, 
kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijas) srityje, 
sistemoms ir rinkos schemoms, kurias 
taikant įprastomis ir nepaprastosios 
padėties sąlygomis būtų galima planuoti, 
stebėti, kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, aplinką tausojančioje,
atsparioje klimato poveikiui ir 
konkurencingoje rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijų) srityje, sistemoms 
ir rinkos schemoms, kurias taikant 
įprastomis ir nepaprastosios padėties 
sąlygomis būtų galima planuoti, stebėti, 
kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijas) srityje, 
sistemoms ir rinkos schemoms, kurias 
taikant įprastomis ir nepaprastosios 
padėties sąlygomis būtų galima planuoti, 
stebėti, kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius ir lanksčius tinklus atviroje, 
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neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

anglies dioksido neišmetančioje, atsparioje 
klimato poveikiui ir konkurencingoje 
rinkoje.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant susieti su įvairovės uždaviniu reikėtų pateikti lankstaus tinklo sąvoką. Taip pat 
reikėtų nagrinėti išmaniųjų dujų tinklų klausimą, nes jie suteikia galimybę lanksčiai valdyti 
infrastruktūras ir pradėti naudoti alternatyvius dujų šaltinius (pvz., biodujas).

Pakeitimas 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijų) srityje, sistemoms 
ir rinkos schemoms, kurias taikant 
įprastomis ir nepaprastosios padėties 
sąlygomis būtų galima planuoti, stebėti, 
kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, anglies dioksido 
neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir plataus 
masto demonstracinei veiklai naujų 
elektros energijos perdavimo ir 
paskirstymo technologijų (įskaitant 
saugojimo technologijas) srityje, 
sistemoms ir rinkos schemoms, kurias 
taikant įprastomis ir nepaprastosios 
padėties sąlygomis būtų galima planuoti, 
stebėti, kontroliuoti ir saugiai eksploatuoti 
sąveikius tinklus atviroje, tvarioje, anglies 
dioksido neišmetančioje, atsparioje klimato 
poveikiui ir konkurencingoje rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1524
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio e punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama su 
energetikos technologijomis susijusių 
įvairių disciplinų moksliniams tyrimams
(įskaitant modeliavimą) ir bendrą Europos 
mokslinių tyrimų programų įgyvendinimą 
ir tarptautinio lygio įrenginių 
eksploatavimą. Technologinės naujovės 
bus diegiamos kartu su politika ir 
iniciatyvomis, kuriomis remiamos 
netechnologinės naujovės.

Or. en

Pakeitimas 1525
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio e punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama su 
energetikos technologijomis susijusių 
įvairių disciplinų moksliniams tyrimams
(įskaitant modeliavimą) ir bendrą Europos 
mokslinių tyrimų programų įgyvendinimą 
ir tarptautinio lygio įrenginių 
eksploatavimą. Sąveikaujantys, 
lyginamieji žemesnio nei nacionalinis 
lygmens tyrimai tai galėtų palengvinti.

Or. en

Pakeitimas 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama su 
energetikos tyrinėjimo, gamybos, 
perdavimo ir panaudojimo
technologijomis susijusių įvairių disciplinų 
moksliniams tyrimams (įskaitant 
modeliavimą, pvz., CO2 šalinimą) ir 
bendrą Europos mokslinių tyrimų 
programų įgyvendinimą ir tarptautinio 
lygio įrenginių eksploatavimą.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad visoje energetikos grandinėje reikia laikytis tarpdalykinio požiūrio.
Siekiant prioritetų sąveikos, į šį skirsnį ypač reikia įtraukti naujas, pagal 2 ramstį plėtojamas 
IRT, nanotechnologijas ir biotechnologijas. Šiame skirsnyje turi būti nagrinėjamas ir CO2
šalinimas.

Pakeitimas 1528
Fiona Hall, Kent Johansson
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama su
tvarios energetikos technologijomis 
susijusių įvairių disciplinų moksliniams 
tyrimams (įskaitant modeliavimą) ir bendrą 
Europos mokslinių tyrimų programų 
įgyvendinimą ir tarptautinio lygio įrenginių 
eksploatavimą.

Or. en

Pakeitimas 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio f punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
priemonių, metodų ir modelių, kurie būtini 
norint užtikrinti tvirtą ir skaidrų politikos 
formavimo rėmimą, rengimui, įskaitant 
priimtinumo visuomenei veiklą ir 
visuomenės dalyvavimą, vartotojų 
dalyvavimą ir tvarumą.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
priemonių, metodų ir modelių ir ilgalaikių 
scenarijų, kurie būtini norint užtikrinti 
tvirtą ir skaidrų politikos formavimo 
rėmimą, rengimui, įskaitant priimtinumo 
visuomenei veiklą ir visuomenės 
dalyvavimą, vartotojų dalyvavimą, 
poveikio aplinkai vertinimą ir tvarumą.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu įtraukti energijos vartojimo poveikio aplinkai aspektų vertinimą. Jis turėtų būti 
grindžiamas gyvavimo ciklo ir ekologinio pėdsako analize. Būtų naudinga sudaryti duomenų 
bazes ir parengti visus energijos šaltinius aprėžiančius ilgalaikius scenarijus atsižvelgiant į 
TEA ilgalaikio planavimo tendencijas.

Pakeitimas 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
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Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio f punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
priemonių, metodų ir modelių, kurie būtini 
norint užtikrinti tvirtą ir skaidrų politikos 
formavimo rėmimą, rengimui, įskaitant 
priimtinumo visuomenei veiklą ir 
visuomenės dalyvavimą, vartotojų 
dalyvavimą ir tvarumą.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
priemonių, metodų ir modelių, kurie būtini 
norint užtikrinti tvirtą ir skaidrų politikos 
formavimo rėmimą, rengimui, įskaitant 
priimtinumo visuomenei veiklą ir 
visuomenės dalyvavimą, vartotojų 
dalyvavimą, poveikį aplinkai ir tvarumą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu įtraukti su energijos problema susijusio poveikio aplinkai aspektų vertinimą. Jis turėtų 
būti grindžiamas gyvavimo ciklo ir ekologinio pėdsako analize. Derėtų parengti duomenų 
bazes ir numatyti ilgalaikius scenarijus (remiantis TEA planais), apimančius visų rūšių 
energijos šaltinius.

Pakeitimas 1531
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) Lanksčios ir efektyvios iškastinį kurą 
naudojančios elektrinės, užtikrinančios su 
pertrūkiais gaunamos atsinaujinančių 
išteklių energijos galimybę
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
technologijų ir (arba) medžiagų 
demonstravimui, kurios iškastinį kurą 
naudojančioms jėgainėms suteiktų 
daugiau lankstumo ir efektyvumo ir 
padėtų susidoroti su būtinybe užtikrinti 
energijos tiekimą, kai su pertrūkiais 
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gaunamos į sistemą tiekiamos 
atsinaujinančių išteklių energijos 
nepakanka užtikrinti tinklo stabilumui.

Or. en

Pakeitimas 1534
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) Klimato kaitos poveikio energetiniam 
saugumui kompensavimas
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
daugiadalykiams nuo regiono 
priklausomos klimato kaitos 
(nusodinimas, hidrologija) ir jos poveikio 
būsimam energijos tiekimui moksliniams 
tyrimams. Jie taip pat apima esamų 
technologijų pritaikymą (hidroelektrinės, 
vėsinimo sistemos, poligeneravimo 
sistemos) ir perėjimą prie naujo energijos 
tiekimo modelio.

Or. en

Pakeitimas 1535
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išmanios, netaršios ir integruotos 
transporto sistemos

4. Išmanios, netaršios, saugios ir 
integruotos transporto sistemos

Or. en



PE492.789v01-00 170/180 AM\907849LT.doc

LT

Pakeitimas 1536
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išmanios, netaršios ir integruotos 
transporto sistemos

4. Išmanios, netaršios ir integruotos 
transporto sistemos ir judumas

Or. en

Pakeitimas 1537
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkretus tikslas yra sukurti taupiai 
išteklius naudojančią, aplinkai 
nekenksmingą, saugią ir nenutrūkstamą 
Europos transporto sistemą, kuri tenkintų 
piliečių, ekonomikos ir visuomenės 
poreikius. Ši transporto sistema taip pat 
apima jūrų transportą, kadangi jis turi 
didžiulį potencialą prisidėti prie bendro 
jūroje išmetamų teršalų mažinimo tikslo. 
Daug dėmesio turėtų būti skiriama 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, 
skirtai naujo kuro kūrimui ir integruotų 
sprendimų, pagerinančių bendrą 
rezultatą, priėmimui. Reikėtų remti jūrų 
transporto mokslinius tyrimus siekiant 
paskatinti esminius tvarių technologijų 
pokyčius. Dėl šios priežasties reikėtų 
parengti Europos inovacijų partnerystę 
„Ateities transportas“, skatinančią 
visapusišką požiūrį.

Or. en
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Pagrindimas

Šia veikla siekiama kuo labiau apriboti transporto poveikį klimatui ir aplinkai, didinant 
gamtinių išteklių naudojimo transporto sektoriuje efektyvumą ir mažinant transporto 
priklausomybę nuo iškastinio kuro. Atsižvelgiant į tai, jūrų transporto sektoriui neturėtų būti 
daroma išimtis.

Pakeitimas 1538
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkretus tikslas yra sukurti efektyviai
išteklius naudojančią, aplinkai 
nekenksmingą, saugią ir nenutrūkstamą 
Europos transporto sistemą, kuri tenkintų
Europos piliečių, ES ekonomikos ir 
visuomenės poreikius apskritai ir 
konkurencingumo aspektu.

Or. en

Pakeitimas 1539
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkretus tikslas yra sukurti taupiai 
išteklius naudojančią, aplinkai 
nekenksmingą, saugią ir nenutrūkstamą 
Europos transporto sistemą (įskaitant jos 
infrastruktūros tinklus), kuri tenkintų 
piliečių, ekonomikos ir visuomenės 
poreikius.

Or. en
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Pakeitimas 1540
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1542
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa didėjančius savo piliečių judumo Europa didėjančius savo piliečių judumo 
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poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos rezultatais ir būtinybe 
sukurti mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų visuomenę bei klimato kaitai 
atsparią ekonomiką. Nepaisant transporto 
sektoriaus plėtros jame turi būti gerokai 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ir apribotas 
kitas neigiamas šio sektoriaus poveikis 
aplinkai, be to, turi būti nutraukta šio 
sektoriaus priklausomybė nuo naftos, kartu 
išlaikant didelį efektyvumą ir judumą.

poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos rezultatais ir būtinybe 
sukurti mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų visuomenę bei klimato kaitai 
atsparią ekonomiką. Nepaisant transporto 
sektoriaus plėtros jame turi būti gerokai 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ir apribotas 
kitas neigiamas šio sektoriaus poveikis 
aplinkai, be to, turi būti nutraukta šio 
sektoriaus priklausomybė nuo naftos, kartu 
išlaikant didelį efektyvumą ir judumą.
Didėjant eismo intensyvumui masinio 
transporto sistemų saugumo uždaviniai 
gali pasiekti naują kokybės lygmenį ir 
juos gali reikėti spręsti jau naujų 
koncepcijų ir technologijų mokslinių 
tyrimų fazėje.

Or. en

Pakeitimas 1543
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa didėjančius savo piliečių judumo 
poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos rezultatais ir būtinybe 
sukurti mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų visuomenę bei klimato kaitai 
atsparią ekonomiką. Nepaisant transporto 
sektoriaus plėtros jame turi būti gerokai 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ir apribotas 
kitas neigiamas šio sektoriaus poveikis 
aplinkai, be to, turi būti nutraukta šio 
sektoriaus priklausomybė nuo naftos, kartu 
išlaikant didelį efektyvumą ir judumą.

Europa didėjančius savo piliečių judumo 
poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos rezultatais ir būtinybe 
sukurti energetiškai efektyvią, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
visuomenę bei klimato kaitai atsparią 
ekonomiką. Nepaisant transporto 
sektoriaus plėtros jame turi būti gerokai 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ir apribotas 
kitas neigiamas šio sektoriaus poveikis 
aplinkai, be to, turi būti nutraukta šio 
sektoriaus priklausomybė nuo naftos, kartu 
išlaikant didelį efektyvumą ir judumą.

Or. en
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Pakeitimas 1544
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa didėjančius savo piliečių judumo 
poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos rezultatais ir būtinybe 
sukurti mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų visuomenę bei klimato kaitai 
atsparią ekonomiką. Nepaisant transporto 
sektoriaus plėtros jame turi būti gerokai 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ir apribotas 
kitas neigiamas šio sektoriaus poveikis 
aplinkai, be to, turi būti nutraukta šio 
sektoriaus priklausomybė nuo naftos, kartu 
išlaikant didelį efektyvumą ir judumą.

Europa didėjančius savo piliečių judumo 
poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos, gyvenimo kokybės
rezultatais ir būtinybe sukurti mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų visuomenę 
bei klimato kaitai atsparią ekonomiką.
Nepaisant transporto sektoriaus plėtros 
jame turi būti gerokai sumažintas 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimas ir apribotas kitas neigiamas 
šio sektoriaus poveikis aplinkai, be to, turi 
būti nutraukta šio sektoriaus 
priklausomybė nuo naftos, kartu išlaikant 
didelį efektyvumą ir judumą.

Or. en

Pakeitimas 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa didėjančius savo piliečių judumo 
poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos rezultatais ir būtinybe 
sukurti mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų visuomenę bei klimato kaitai 
atsparią ekonomiką. Nepaisant transporto 
sektoriaus plėtros jame turi būti gerokai 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ir apribotas 

Europa didėjančius savo piliečių judumo 
poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos rezultatais ir būtinybe 
sukurti Europos visuomenę bei klimato 
kaitai atsparią ekonomiką. Nepaisant 
transporto sektoriaus plėtros jame turi būti 
gerokai sumažintas išmetamųjų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimas ir 
apribotas kitas neigiamas šio sektoriaus 
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kitas neigiamas šio sektoriaus poveikis 
aplinkai, be to, turi būti nutraukta šio 
sektoriaus priklausomybė nuo naftos, kartu 
išlaikant didelį efektyvumą ir judumą.

poveikis aplinkai, be to, turi būti nutraukta 
šio sektoriaus priklausomybė nuo naftos, 
kartu išlaikant didelį efektyvumą ir 
judumą.

Or. en

Pakeitimas 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa didėjančius savo piliečių judumo 
poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos rezultatais ir būtinybe 
sukurti mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų visuomenę bei klimato kaitai 
atsparią ekonomiką. Nepaisant transporto 
sektoriaus plėtros jame turi būti gerokai 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ir apribotas 
kitas neigiamas šio sektoriaus poveikis 
aplinkai, be to, turi būti nutraukta šio 
sektoriaus priklausomybė nuo naftos, kartu 
išlaikant didelį efektyvumą ir judumą.

Europa didėjančius savo piliečių judumo 
poreikius turi derinti su būtinais 
ekonominės veiklos rezultatais ir būtinybe 
sukurti mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų visuomenę bei klimato kaitai 
atsparią ekonomiką. Nepaisant transporto 
sektoriaus plėtros jame turi būti gerokai 
sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas ir apribotas 
kitas neigiamas šio sektoriaus poveikis 
aplinkai, be to, turi būti nutraukta šio 
sektoriaus priklausomybė nuo naftos, kartu 
išlaikant didelį efektyvumą, įperkamumą ir 
judumą.

Or. en

Pakeitimas 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarų judumą galima užtikrinti tik iš esmės 
pertvarkius transporto sistemą, diegiant 
naujausius transporto mokslinių tyrimų 
laimėjimus, plataus masto inovacijas bei 

Tvarų judumą galima užtikrinti tik iš esmės 
pertvarkius transporto sistemą, diegiant 
naujausius transporto mokslinių tyrimų 
laimėjimus, plataus masto inovacijas bei 
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visoje Europoje diegiant ekologiškesnes, 
saugesnes ir išmanesnes transporto 
sistemas.

visoje Europoje diegiant ekologiškesnes, 
saugesnes ir išmanesnes transporto 
sistemas, kurias daugiausia užtikrina ES 
pažangieji regionai ir (arba) miestai.

Or. en

Pakeitimas 1548
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarų judumą galima užtikrinti tik iš esmės 
pertvarkius transporto sistemą, diegiant 
naujausius transporto mokslinių tyrimų 
laimėjimus, plataus masto inovacijas bei 
visoje Europoje diegiant ekologiškesnes, 
saugesnes ir išmanesnes transporto 
sistemas.

Tvarų judumą galima užtikrinti tik iš esmės 
pertvarkius transporto ir judumo sistemą, 
diegiant naujausius transporto ir judumo
mokslinių tyrimų laimėjimus, plataus 
masto inovacijas bei visoje Europoje 
diegiant ekologiškesnes, sveikesnes,
saugesnes ir išmanesnes transporto ir 
judumo sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1549
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarų judumą galima užtikrinti tik iš esmės 
pertvarkius transporto sistemą, diegiant 
naujausius transporto mokslinių tyrimų 
laimėjimus, plataus masto inovacijas bei 
visoje Europoje diegiant ekologiškesnes, 
saugesnes ir išmanesnes transporto 
sistemas.

Tvarų judumą galima užtikrinti tik iš esmės 
pertvarkius transporto sistemą, diegiant 
naujausius transporto mokslinių tyrimų 
laimėjimus, plataus masto inovacijas bei 
visoje Europoje diegiant ekologiškesnes, 
saugesnes, patikimesnes ir išmanesnes 
transporto sistemas.

Or. en
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Pakeitimas 1550
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas turi būti tinkamu laiku 
užtikrinama pažanga, leisianti pasiekti 
pagrindinių Sąjungos politikos tikslų, kartu 
skatinant ekonominę konkurenciją, remiant 
perėjimą prie klimatui atsparios ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, ir išlaikant pirmavimą 
pasaulinėje rinkoje.

Atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas turi būti tinkamu laiku 
užtikrinama kiekvienos rūšies transporto
pažanga, leisianti pasiekti pagrindinių 
Sąjungos politikos tikslų, kartu skatinant 
ekonominę konkurenciją, remiant perėjimą 
prie klimatui atsparios ir mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos, 
ir išlaikant pirmavimą pasaulinėje rinkoje.
Kad būtų galima pasiekti šiuos tikslus, 
būtina tvirta mokslinių tyrimų bazė, kuri 
sukurs darbo vietų, įgūdžių ir teigiamą 
sklaidos efektą. Tai prisidės prie tiekimo 
grandinės stiprinimo vis didėjant 
pasaulinei konkurencijai, įskaitant 
konkurenciją iš besiformuojančios rinkos 
ekonomikos šalių, kurios yra 
užsibrėžusios didžiulius tikslus šioje 
srityje ir investuoja į ją itin daug lėšų.

Or. en

Pakeitimas 1551
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas turi būti tinkamu laiku 
užtikrinama pažanga, leisianti pasiekti 
pagrindinių Sąjungos politikos tikslų, kartu 
skatinant ekonominę konkurenciją, remiant 

Atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas turi būti tinkamu laiku 
užtikrinama pažanga, leisianti pasiekti 
pagrindinių Sąjungos politikos tikslų, kartu 
skatinant ekonominę konkurenciją,
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perėjimą prie klimatui atsparios ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomikos, ir išlaikant pirmavimą 
pasaulinėje rinkoje.

gerinant socialinius standartus, remiant 
perėjimą prie klimatui atsparios ir
atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais 
bei energijos vartojimo efektyvumu 
grindžiamos ekonomikos, ir išlaikant 
pirmavimą pasaulinėje rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1552
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas turi būti tinkamu laiku 
užtikrinama pažanga, leisianti pasiekti 
pagrindinių Sąjungos politikos tikslų, kartu 
skatinant ekonominę konkurenciją, remiant 
perėjimą prie klimatui atsparios ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, ir išlaikant pirmavimą 
pasaulinėje rinkoje.

Atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant 
inovacijas turi būti tinkamu laiku 
užtikrinama pažanga, leisianti pasiekti 
pagrindinių Sąjungos politikos tikslų,
išnaudoti Europos GNSS teikiamas 
galimybes, kartu skatinant ekonominę 
konkurenciją, remiant perėjimą prie 
klimatui atsparios ir mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, ir 
išlaikant pirmavimą pasaulinėje rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Naudojimasis GNSS gali labai prisidėti siekiant būsimųjų transporto sistemų tikslų.

Pakeitimas 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant Atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant 
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inovacijas turi būti tinkamu laiku 
užtikrinama pažanga, leisianti pasiekti 
pagrindinių Sąjungos politikos tikslų, kartu 
skatinant ekonominę konkurenciją, remiant 
perėjimą prie klimatui atsparios ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomikos, ir išlaikant pirmavimą 
pasaulinėje rinkoje.

inovacijas turi būti tinkamu laiku 
užtikrinama pažanga, leisianti pasiekti 
pagrindinių Sąjungos politikos tikslų, kartu 
skatinant ekonominę konkurenciją, remiant 
perėjimą prie klimatui atsparios ir tvarios
ekonomikos, ir išlaikant pirmavimą 
pasaulinėje rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1554
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors moksliniams tyrimams, inovacijoms 
ir jų diegimui reikia skirti daug lėšų, 
nepadidinus transporto tvarumo, ilgainiui 
patiriamos su visuomene, ekologija ir 
ekonomika susijusios sąnaudos bus 
pernelyg didelės.

Nors moksliniams tyrimams, inovacijoms 
ir jų diegimui reikia skirti daug lėšų, 
nepadidinus transporto tvarumo, ilgainiui 
patiriamos su visuomene, ekologija ir 
ekonomika susijusios sąnaudos bus 
pernelyg didelės. Taip pat, jei bus 
prarastas Europos technologinis 
pirmavimas transporto srityje, bus sunku 
pasiekti minėtąjį tikslą, ir tai turės rimtų 
ir žalingų pasekmių Europos užimtumui 
ir ilgalaikiam ekonomikos augimui.

Or. en

Pakeitimas 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors moksliniams tyrimams, inovacijoms 
ir jų diegimui reikia skirti daug lėšų, 

Nors moksliniams tyrimams, inovacijoms 
ir jų diegimui reikia skirti daug lėšų, 



PE492.789v01-00 180/180 AM\907849LT.doc

LT

nepadidinus transporto tvarumo, ilgainiui 
patiriamos su visuomene, ekologija ir 
ekonomika susijusios sąnaudos bus 
pernelyg didelės.

nepadidinus visos transporto sistemos
tvarumo, ilgainiui patiriamos su 
visuomene, ekologija ir ekonomika 
susijusios sąnaudos bus pernelyg didelės.

Or. en

Pakeitimas 1556
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors moksliniams tyrimams, inovacijoms 
ir jų diegimui reikia skirti daug lėšų, 
nepadidinus transporto tvarumo, ilgainiui 
patiriamos su visuomene, ekologija ir 
ekonomika susijusios sąnaudos bus 
pernelyg didelės.

Nors moksliniams tyrimams, inovacijoms 
ir jų diegimui reikia skirti daug lėšų, 
nepadidinus transporto ir judumo tvarumo, 
ilgainiui patiriamos su visuomene, 
ekologija ir ekonomika susijusios sąnaudos 
bus pernelyg didelės.

Or. en


