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Pakeitimas 1557
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto sektorius yra pagrindinis 
Europos ekonomikos konkurencingumo ir 
plėtros veiksnys. Integruotoje Europos 
bendrojoje rinkoje jis užtikrina žmonių ir 
prekių judumą bei atvirą ir integracinę 
visuomenę. Transporto sektorius 
gamybinių pajėgumų ir teikiamų paslaugų 
kokybės atžvilgiu yra vienas iš 
vertingiausių Europos turto segmentų, o jo 
vaidmuo daugelyje pasaulio rinkų yra 
pagrindinis. Transporto pramonė ir 
transporto įrangos gamyba kartu sudaro 
6,3 proc. Sąjungos BVP. Pabrėžtina, kad 
Europos transporto pramonė turi aršiai 
konkuruoti su kitų pasaulio regionų 
transporto pramone. Siekiant ateityje 
išlaikyti Europos gebėjimą konkuruoti ir 
pašalinti dabartinės transporto sistemos 
trūkumus bus reikalingos pažangios 
technologijos.

Transporto sektorius yra pagrindinis 
Europos ekonomikos konkurencingumo ir 
plėtros veiksnys. Integruotoje Europos 
bendrojoje rinkoje jis užtikrina žmonių ir 
prekių judumą bei atvirą ir integracinę 
visuomenę. Transporto sektorius 
gamybinių pajėgumų ir teikiamų paslaugų 
kokybės atžvilgiu yra vienas iš 
vertingiausių Europos turto segmentų, o jo 
vaidmuo daugelyje pasaulio rinkų yra 
pagrindinis. Vien tik transporto pramonė ir 
transporto įrangos gamyba sudaro 6,3 proc. 
Sąjungos BVP. Tačiau bendras transporto 
sektoriaus įnašas į ES ekonomiką daug 
didesnis, kadangi prekyba prekėmis, kuri 
sudaro beveik 30 proc. Sąjungos BVP, 
taip pat daug paslaugų ir darbuotojų, 
kurie keliauja darbo tikslais, visiškai 
priklausomi nuo veiksmingo transporto. 
Transportas taip pat labai svarbus 
visuomenei, kadangi jis sujungia žmones 
ir yra judėjimo laisvės Europoje 
pagrindas, tačiau šį jo įnašą sunku 
įvertinti. Pabrėžtina, kad Europos 
transporto pramonė turi aršiai konkuruoti 
su kitų pasaulio regionų transporto 
pramone. Siekiant ateityje išlaikyti 
Europos gebėjimą konkuruoti ir pašalinti 
dabartinės transporto sistemos trūkumus 
bus reikalingos pažangios technologijos.

Or. fr

Pakeitimas 1558
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto sektorius yra pagrindinis 
Europos ekonomikos konkurencingumo ir 
plėtros veiksnys. Integruotoje Europos 
bendrojoje rinkoje jis užtikrina žmonių ir 
prekių judumą bei atvirą ir integracinę 
visuomenę. Transporto sektorius 
gamybinių pajėgumų ir teikiamų paslaugų 
kokybės atžvilgiu yra vienas iš 
vertingiausių Europos turto segmentų, o jo 
vaidmuo daugelyje pasaulio rinkų yra 
pagrindinis. Transporto pramonė ir 
transporto įrangos gamyba kartu sudaro 6,3 
proc. Sąjungos BVP. Pabrėžtina, kad 
Europos transporto pramonė turi aršiai 
konkuruoti su kitų pasaulio regionų 
transporto pramone. Siekiant ateityje 
išlaikyti Europos gebėjimą konkuruoti ir 
pašalinti dabartinės transporto sistemos 
trūkumus bus reikalingos pažangios 
technologijos.

Saugus, patikimas ir veiksmingas
transporto sektorius yra pagrindinis 
Europos ekonomikos konkurencingumo ir 
plėtros veiksnys. Integruotoje Europos 
bendrojoje rinkoje jis užtikrina žmonių ir 
prekių judumą bei atvirą, integracinę ir
saugią visuomenę. Transporto sektorius 
gamybinių pajėgumų ir teikiamų paslaugų 
kokybės atžvilgiu yra vienas iš 
vertingiausių Europos turto segmentų, o jo 
vaidmuo daugelyje pasaulio rinkų yra 
pagrindinis. Transporto pramonė ir 
transporto įrangos gamyba kartu sudaro 6,3 
proc. Sąjungos BVP. Pabrėžtina, kad 
Europos transporto pramonė turi aršiai 
konkuruoti su kitų pasaulio regionų 
transporto pramone. Siekiant ateityje 
išlaikyti Europos gebėjimą konkuruoti ir 
pašalinti dabartinės transporto sistemos 
trūkumus bus reikalingos pažangios 
technologijos.

Or. en

Pakeitimas 1559
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto sektorius yra pagrindinis 
Europos ekonomikos konkurencingumo ir 
plėtros veiksnys. Integruotoje Europos 
bendrojoje rinkoje jis užtikrina žmonių ir 
prekių judumą bei atvirą ir integracinę 
visuomenę. Transporto sektorius 
gamybinių pajėgumų ir teikiamų paslaugų 
kokybės atžvilgiu yra vienas iš 
vertingiausių Europos turto segmentų, o jo 

Transporto sektorius yra pagrindinis 
Europos ekonomikos konkurencingumo ir 
plėtros veiksnys. Integruotoje Europos 
bendrojoje rinkoje jis užtikrina žmonių ir 
prekių judumą bei atvirą ir integracinę 
visuomenę. Transporto sektorius 
gamybinių pajėgumų ir teikiamų paslaugų 
kokybės atžvilgiu yra vienas iš 
vertingiausių Europos turto segmentų, o jo 
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vaidmuo daugelyje pasaulio rinkų yra 
pagrindinis. Transporto pramonė ir 
transporto įrangos gamyba kartu sudaro 6,3 
proc. Sąjungos BVP. Pabrėžtina, kad 
Europos transporto pramonė turi aršiai 
konkuruoti su kitų pasaulio regionų 
transporto pramone. Siekiant ateityje 
išlaikyti Europos gebėjimą konkuruoti ir 
pašalinti dabartinės transporto sistemos 
trūkumus bus reikalingos pažangios 
technologijos.

vaidmuo daugelyje pasaulio rinkų yra 
pagrindinis. Transporto pramonė ir 
transporto įrangos gamyba kartu sudaro 6,3 
proc. Sąjungos BVP, tačiau bendras jo 
įnašas į ES ekonomiką daug didesnis. 
Pabrėžtina, kad Europos transporto 
pramonė turi aršiai konkuruoti su kitų 
pasaulio regionų transporto pramone. 
Siekiant ateityje išlaikyti Europos gebėjimą 
konkuruoti ir pašalinti dabartinės 
transporto sistemos trūkumus bus 
reikalingos pažangios technologijos.

Or. fr

Pakeitimas 1560
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto sektorius išmeta daugiausiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir dėl šio 
sektoriaus veiklos susidaro apie 
ketvirtadalis bendro tokių išmetamųjų dujų 
kiekio. Transporto sektorius savo veiklai 
užtikrinti naudoja 96 proc. iškastinio kurio. 
Vis didesnį susirūpinimą kelia transporto 
spūstys; sistemos dar nėra pakankamai 
išmanios; galimybės vieną transporto rūšį 
keisti kita jo rūšimi ne visuomet yra 
patrauklios; žūčių keliuose skaičius 
(34 000 per metus) Sąjungoje tebėra labai 
didelis; piliečiai ir verslas pageidauja 
saugios ir patikimos transporto sistemos. 
Transporto tvarumas mieste yra susijęs su 
konkrečiais uždaviniais.

Transporto sektorius išmeta daugiausiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir dėl šio 
sektoriaus veiklos susidaro apie 
ketvirtadalis bendro tokių išmetamųjų dujų 
kiekio. Transporto sektorius savo veiklai 
užtikrinti naudoja 96 proc. iškastinio kurio. 
Vis didesnį susirūpinimą kelia transporto 
spūstys; sistemos dar nėra pakankamai 
išmanios; galimybės vieną transporto rūšį 
keisti kita jo rūšimi ne visuomet yra 
patrauklios; žūčių keliuose skaičius 
(34 000 per metus) Sąjungoje tebėra labai 
didelis; o itin didėjantis oro eismas kelia 
tam tikrų konkrečių problemų. Piliečiai ir 
verslas pageidauja saugios ir patikimos 
transporto sistemos. Transporto tvarumas 
mieste yra susijęs su konkrečiais 
uždaviniais. Itin svarbu sumažinti jo 
daromą poveikį aplinkai tikslingai 
tobulinant technologijas, atsižvelgiant į 
tai, kad kiekvienos rūšies transportas 
susiduria su įvairiais sunkumais ir jam 
būdingi skirtingi technologijų integravimo 
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ciklai.

Or. en

Pakeitimas 1561
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto sektorius išmeta daugiausiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir dėl šio 
sektoriaus veiklos susidaro apie 
ketvirtadalis bendro tokių išmetamųjų dujų 
kiekio. Transporto sektorius savo veiklai 
užtikrinti naudoja 96 proc. iškastinio kurio.
Vis didesnį susirūpinimą kelia transporto 
spūstys; sistemos dar nėra pakankamai 
išmanios; galimybės vieną transporto rūšį 
keisti kita jo rūšimi ne visuomet yra 
patrauklios; žūčių keliuose skaičius
(34 000 per metus) Sąjungoje tebėra labai 
didelis; piliečiai ir verslas pageidauja 
saugios ir patikimos transporto sistemos.
Transporto tvarumas mieste yra susijęs su 
konkrečiais uždaviniais.

Transporto sektorius išmeta daugiausiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir dėl šio 
sektoriaus veiklos susidaro apie 
ketvirtadalis bendro tokių išmetamųjų dujų 
kiekio. Transporto sektorius savo veiklai 
užtikrinti naudoja 96 proc. iškastinio kurio.
Vis didesnį susirūpinimą kelia transporto 
spūstys; itin didelis tapo jų poveikis 
sveikatai, kurį daro išmetamos dalelės, 
dujos, keliamas triukšmas ir fizinio 
judėjimo trūkumas; sistemos dar nėra 
pakankamai išmanios; būtina taikyti 
įvairiarūšio vežimo sprendimus ir pereiti 
prie tvaresnių rūšių transporto; žūčių 
keliuose skaičius (34 000 per metus) 
Sąjungoje tebėra labai didelis; piliečiai ir 
verslas pageidauja saugios ir patikimos 
transporto ir mobilumo sistemos.
Transporto tvarumas mieste yra susijęs su 
konkrečiais uždaviniais.

Or. en

Pakeitimas 1562
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu numatoma Europos eismo plėtra 
kelius dešimtmečius nesikeis, eismas 
Europoje pateks į aklavietę, o jo 
ekonominės sąnaudos bei poveikis 
visuomenei pasidarys nebepakeliami. 
Numatoma, kad per kitus 40 metų keleivio 
nuvažiuojamų kilometrų skaičius 
padvigubės, o oro transporto sektoriuje šis 
skaičius didės du kartus greičiau. 
Išmetamas CO2 kiekis iki 2050 m. padidės 
35 proc. Su transporto spūstimis 
susijusios išlaidos padidės maždaug 50
proc. (iki beveik 200 mlrd. EUR per 
metus). Su avarijomis susijusios išorės 
išlaidos, palyginti su 2005 m., padidės 
maždaug 60 mlrd. EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kokiu duomenų šaltiniu paremti šie teiginiai?

Pakeitimas 1563
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu numatoma Europos eismo plėtra 
kelius dešimtmečius nesikeis, eismas 
Europoje pateks į aklavietę, o jo 
ekonominės sąnaudos bei poveikis 
visuomenei pasidarys nebepakeliami. 
Numatoma, kad per kitus 40 metų keleivio 
nuvažiuojamų kilometrų skaičius 
padvigubės, o oro transporto sektoriuje šis 
skaičius didės du kartus greičiau. 
Išmetamas CO2 kiekis iki 2050 m. padidės 
35 proc. Su transporto spūstimis 
susijusios išlaidos padidės maždaug 50 

Išbraukta.



PE492.790v01-00 8/159 AM\907850LT.doc

LT

proc. (iki beveik 200 mlrd. EUR per 
metus). Su avarijomis susijusios išorės 
išlaidos, palyginti su 2005 m., padidės 
maždaug 60 mlrd. EUR.

Or. fr

Pakeitimas 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu numatoma Europos eismo plėtra 
kelius dešimtmečius nesikeis, eismas 
Europoje pateks į aklavietę, o jo 
ekonominės sąnaudos bei poveikis 
visuomenei pasidarys nebepakeliami. 
Numatoma, kad per kitus 40 metų keleivio 
nuvažiuojamų kilometrų skaičius 
padvigubės, o oro transporto sektoriuje šis 
skaičius didės du kartus greičiau. 
Išmetamas CO2 kiekis iki 2050 m. padidės 
35 proc. Su transporto spūstimis susijusios 
išlaidos padidės maždaug 50 proc. (iki 
beveik 200 mlrd. EUR per metus). Su 
avarijomis susijusios išorės išlaidos, 
palyginti su 2005 m., padidės maždaug 
60 mlrd. EUR.

Jeigu numatoma Europos eismo plėtra 
kelius dešimtmečius nesikeis, eismas 
Europoje pateks į aklavietę, o jo 
ekonominės sąnaudos bei poveikis 
visuomenei pasidarys nebepakeliami. 
Numatoma, kad per kitus 40 metų keleivio 
nuvažiuojamų kilometrų skaičius 
padvigubės, o oro transporto sektoriuje šis 
skaičius didės du kartus greičiau. 
Išmetamas CO2 kiekis iki 2050 m. padidės 
35 proc. Su transporto spūstimis susijusios 
išlaidos padidės maždaug 50 proc. (iki 
beveik 200 mlrd. EUR per metus). Su 
avarijomis susijusios išorės išlaidos, 
palyginti su 2005 m., padidės maždaug 
60 mlrd. EUR. Svarbu sumažinti jo 
daromą poveikį tobulinant technologijas, 
kuriant ekonomines ir reguliavimo 
sistemas, kad būtų palengvintas naujų 
technologijų diegimas ir infrastruktūrų
kūrimas, ir plačiau taikant elgsenos 
mokslus siekiant suprasti, kaip mes 
renkamės keliauti, atsižvelgiant į tai, kad 
kiekvienos rūšies transportas susiduria su 
skirtingais sunkumais ir jam būdingi 
skirtingi technologijų integravimo ciklai.

Or. en
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Pakeitimas 1565
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu numatoma Europos eismo plėtra
kelius dešimtmečius nesikeis, eismas 
Europoje pateks į aklavietę, o jo 
ekonominės sąnaudos bei poveikis 
visuomenei pasidarys nebepakeliami.
Numatoma, kad per kitus 40 metų keleivio 
nuvažiuojamų kilometrų skaičius 
padvigubės, o oro transporto sektoriuje šis 
skaičius didės du kartus greičiau.
Išmetamas CO2 kiekis iki 2050 m. padidės 
35 proc. Su transporto spūstimis susijusios 
išlaidos padidės maždaug 50 proc. (iki 
beveik 200 mlrd. EUR per metus). Su 
avarijomis susijusios išorės išlaidos, 
palyginti su 2005 m., padidės maždaug 
60 mlrd. EUR.

Jeigu numatoma Europos eismo ir 
mobilumo plėtra kelis dešimtmečius 
nesikeis, eismas Europoje pateks į 
aklavietę, o jo ekonominės sąnaudos bei 
poveikis aplinkai ir visuomenei pasidarys 
nebepakeliami. Jei ir ateityje išsilaikys 
buvusios tendencijos, numatoma, kad per 
kitus 40 metų keleivio nuvažiuojamų 
kilometrų ir tonkilometrių skaičius 
padvigubės, o oro transporto sektoriuje šis 
skaičius didės du kartus greičiau.
Išmetamas CO2 kiekis iki 2050 m. padidės 
35 proc. Su transporto spūstimis susijusios 
išlaidos padidės maždaug 50 proc. (iki 
beveik 200 mlrd. EUR per metus). Su 
avarijomis susijusios išorės išlaidos, 
palyginti su 2005 m., padidės maždaug 
60 mlrd. EUR.

Or. en

Pakeitimas 1566
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms,
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 

Taršos, sveikatos, transporto spūsčių, 
saugos ir saugumo problemos būdingos 
visoms Sąjungos šalims, todėl joms spręsti 
reikia imtis Europos lygmens 
bendradarbiavimo priemonių. Transporto 
priemonėms (lengvesnėms, mažesnėms ir 
pažangesnėms ir mažesniam jų kiekiui), 
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inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią ir 
efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais.

geresniems esamos infrastruktūros 
naudojimo gebėjimams, tvirtesnei ir 
pažangesnei transporto priemonių ir 
infrastruktūros sąveikai, ekologiškai 
logistikai ir mobilumo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią ir 
efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu ir mobilumu
susijusių produktų ir paslaugų pasaulio 
rinkose. Šių tikslų neįmanoma pasiekti 
pavieniais nacionaliniais veiksmais.

Or. en

Pakeitimas 1567
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms, 
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią ir 
efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms, 
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią, 
saugesnę, patikimesnę ir efektyvesnę 
transporto sistemą; pasiekti rezultatų, kurie 
būtini siekiant sumažinti klimato kaitą ir 
padidinti išteklių naudojimo efektyvumą; 
išlaikyti Europos pirmavimą su transportu 
susijusių produktų ir paslaugų pasaulio 
rinkose. Šių tikslų neįmanoma pasiekti 
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nacionaliniais veiksmais. pavieniais nacionaliniais veiksmais.

Or. en

Pakeitimas 1568
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms, 
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią ir 
efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose.  Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais.

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms, 
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią, saugią, 
prieinamą ir efektyvią transporto sistemą; 
pasiekti rezultatų, kurie būtini siekiant 
sumažinti klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais.

Or. fr

Pakeitimas 1569
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
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Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms, 
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant 
Sąjungoje sukurti mažiau aplinką teršiančią 
ir efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais.

Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Būtinų ir pakankamų 
transporto priemonėms, infrastruktūrai ir 
eismo valdymui skirtų naujų technologijų 
kūrimo ir jų bei inovacinių sprendimų 
diegimo spartinimas siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią ir 
efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais.

Or. en

Pakeitimas 1570
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms, 
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią ir 
efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais.

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms, 
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią, saugią, 
prieinamą ir efektyvesnę transporto 
sistemą; pasiekti rezultatų, kurie būtini 
siekiant sumažinti klimato kaitą ir padidinti 
išteklių naudojimo efektyvumą; išlaikyti 
Europos pirmavimą su transportu susijusių 
produktų ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių 
tikslų neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais.
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Or. fr

Pakeitimas 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taršos, transporto spūsčių, saugos ir 
saugumo problemos būdingos visoms 
Sąjungos šalims, todėl joms spręsti reikia 
imtis Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms, 
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią ir 
efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais.

Taršos, transporto spūsčių, ekonominio 
prieinamumo, saugos ir saugumo 
problemos būdingos visoms Sąjungos 
šalims, todėl joms spręsti reikia imtis 
Europos lygmens bendradarbiavimo 
priemonių. Transporto priemonėms, 
infrastruktūrai ir eismo valdymui skirtų 
naujų technologijų kūrimo ir jų bei 
inovacinių sprendimų diegimo spartinimas 
yra pagrindinė priemonė siekiant Sąjungoje 
sukurti mažiau aplinką teršiančią ir 
efektyvesnę transporto sistemą; pasiekti 
rezultatų, kurie būtini siekiant sumažinti 
klimato kaitą ir padidinti išteklių 
naudojimo efektyvumą; išlaikyti Europos 
pirmavimą su transportu susijusių produktų 
ir paslaugų pasaulio rinkose. Šių tikslų 
neįmanoma pasiekti pavieniais 
nacionaliniais veiksmais.

Or. en

Pakeitimas 1572
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos lygiu vykdomas su transportu 
susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas pirmenybę teikiant veiklai, 

Sąjungos lygiu vykdomas su transportu 
susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas pirmenybę teikiant veiklai, 
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kuria sukuriama neabejotina Europos 
pridėtinė vertė, papildytų valstybių narių 
veiksmus. Tai reiškia, kad pirmenybė būtų 
teikiama toms sritims, kurios atitinka 
Europos politikos tikslus, kuriose būtina 
užtikrinti kritinę veiksmų masę, kuriose 
būtina taikyti europines sąveikias 
transporto sistemas arba kuriose pastangas 
telkiant tarptautiniu lygiu galima sumažinti 
investavimo į mokslinius tyrimus riziką, 
sukurti pradinius bendruosius standartus ir 
sutrumpinti mokslinių rezultatų pateikimo 
rinkai trukmę.

kuria sukuriama neabejotina Europos 
pridėtinė vertė, papildytų valstybių narių 
veiksmus. Tai reiškia, kad pirmenybė būtų 
teikiama toms sritims, kurios atitinka 
Europos politikos tikslus, kuriose būtina 
užtikrinti kritinę veiksmų masę, kuriose 
būtina taikyti europines sąveikias ir 
įvairiarūšio integruoto transporto sistemas 
arba kuriose pastangas telkiant tarptautiniu 
lygiu galima sumažinti investavimo į 
mokslinius tyrimus riziką, sukurti pradinius 
bendruosius standartus ir sutrumpinti 
mokslinių rezultatų pateikimo rinkai 
trukmę. 

Or. en

Pakeitimas 1573
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimo 
veikla apima įvairias iniciatyvas, 
aprėpiančias visą inovacijų grandinę. 
Panaudoti rezultatus rinkoje ypač padėtų 
šių rūšių veikla: moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms taikomas programinis 
metodas, demnstraciniai projektai, 
pateikimo rinkai veikla ir pagalba 
įgyvendinant standartizavimo, reguliavimo 
ir naujoviškas pirkimo strategijas. Be to, 
pasitelkiant suinteresuotąsias šalis ir 
specialias žinias būtų padedama pašalinti 
trūkumus, atsirandančius mokslinių tyrimų 
rezultatus diegiant transporto sektoriuje.

Moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimo 
veikla apima įvairias iniciatyvas, 
aprėpiančias visą inovacijų grandinę. 
Panaudoti rezultatus rinkoje ypač padėtų 
šių rūšių veikla: moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms taikomas programinis 
metodas, demonstraciniai projektai, 
pateikimo rinkai veikla ir pagalba 
įgyvendinant standartizavimo, reguliavimo 
ir naujoviškas pirkimo strategijas. Be to, 
pasitelkiant suinteresuotąsias šalis ir 
specialias žinias būtų padedama pašalinti 
trūkumus, atsirandančius mokslinių tyrimų 
rezultatus diegiant transporto sektoriuje.
Turi būti tinkamai sprendžiamos 
kiekvienos rūšies transporto (ypač 
aeronautikos) konkrečios problemos ir 
tinkamai atsižvelgiama į jų ypatybes, 
pavyzdžiui, į skirtingus technologijų 
integravimo ciklus. Kartu turėtų būti 
skatinama keistis įvairių rūšių transporto 
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srityje turimomis koncepcijomis ir 
technologijomis. Kai pagrįsta, turėtų būti 
rasta tinkama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų daugiametės perspektyvos bei 
tęstinumo ir lankstumo bei pasirengimo 
spręsti problemas, kai susiduriama su 
skubiais poreikiais ir galimybėmis, 
pusiausvyra.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuose sektoriuose dėl sudėtingų produktų ir neįprastai ilgų MTTP ciklų technologinis 
pirmavimas ir konkurencingumas labai svarbūs. Tačiau svarbiausia suteikti pasiūlymui 
pusiausvyrą atsižvelgiant į kiekvieno transporto sektoriaus modalinį traktavimą.

Pakeitimas 1574
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.2 papunkčio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investuojant į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, susijusias su mažiau aplinką 
teršiančia, išmanesne ir geriau integruota 
transporto sistema, būtų svariai 
prisidedama siekiant strategijos „Europa 
2020“ tikslų, t. y. užtikrinti pažangų, tvarų 
ir integracinį augimą, ir pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ tikslų. Šia 
veikla būtų padedama įgyvendinti baltąją 
transporto knygą, kuria siekiama sukurti 
bendrą Europos transporto erdvę. Vykdant 
šią veiklą taip pat būtų prisidedama 
siekiant tikslų, iškeltų pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Taupiai išteklius naudojanti 
Europa“, „Globalizacijos erai pritaikyta 
pramonės politika“ ir „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“.

Investuojant į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, susijusias su mažiau aplinką 
teršiančia, išmanesne ir visapusiškai
integruota transporto sistema, būtų svariai 
prisidedama siekiant strategijos „Europa 
2020“ tikslų, t. y. užtikrinti pažangų, tvarų 
ir integracinį augimą, ir pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ tikslų. Šia 
veikla būtų padedama įgyvendinti baltąją 
transporto knygą, kuria siekiama sukurti 
bendrą Europos transporto erdvę. Vykdant 
šią veiklą taip pat būtų prisidedama 
siekiant tikslų, iškeltų pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Taupiai išteklius naudojanti 
Europa“, „Globalizacijos erai pritaikyta 
pramonės politika“ ir „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“.

Or. en
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Pakeitimas 1575
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3. Veiklos apmatai 4.3. Veiklos apmatai

Veikla bus organizuojama taip, kad 
atitinkamai būtų galima taikyti integruotą 
ir konkrečioms vežimo rūšims pritaikytą 
požiūrį. Daugiametė perspektyva ir 
tęstinumas labai svarbūs siekiant 
užtikrinti tikrą papildomą naudą Europai 
ir atsižvelgti į gausias visų vežimo rūšių 
ypatybes. Tokie moksliniai tyrimai 
atliekami kiek galima griežčiau laikantis 
Europos technologijų platformų 
strateginių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
darbotvarkių.

Or. en

Pakeitimas 1576
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama kuo labiau apriboti transporto 
poveikį klimatui ir aplinkai, didinant 
gamtinių išteklių naudojimo transporto 
sektoriuje efektyvumą ir mažinant 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro.

Siekiama kuo labiau apriboti transporto 
poveikį klimatui ir aplinkai, didinant 
gamtinių išteklių naudojimo transporto 
sektoriuje efektyvumą ir mažinant 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro. Norint padidinti išlaidų 
veiksmingumą dėmesį reikia skirti visų 
rūšių transporto priemonių priežiūrai, 
taisymui, modifikavimui ir antriniam 
perdirbimui.
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Or. en

Pakeitimas 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama kuo labiau apriboti transporto 
poveikį klimatui ir aplinkai, didinant 
gamtinių išteklių naudojimo transporto 
sektoriuje efektyvumą ir mažinant 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro.

Siekiama kuo labiau apriboti transporto 
poveikį klimatui ir aplinkai, didinant 
gamtinių išteklių naudojimo transporto 
sektoriuje efektyvumą ir mažinant 
transporto išmetamą šiltnamių efektą 
sukeliančių dujų kiekį.

Or. fr

Pagrindimas

Suskystintos gamtinės dujos (LNG) ir suslėgtos gamtinės dujos (CNG) – tai pakaitinis kuras, 
kurį naudojant galima labai sumažinti transporto sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. Programoje „Horizontas 2020“ turėtų būti skatinama vystyti ir gerinti 
šias technologijas.

Pakeitimas 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama kuo labiau apriboti transporto 
poveikį klimatui ir aplinkai, didinant 
gamtinių išteklių naudojimo transporto 
sektoriuje efektyvumą ir mažinant 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro.

Siekiama kuo labiau apriboti transporto 
poveikį klimatui ir aplinkai, didinant 
gamtinių išteklių naudojimo transporto 
sektoriuje efektyvumą ir mažinant 
transporto išmetamą CO2 kiekį.

Or. en
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Pakeitimas 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama kuo labiau apriboti transporto 
poveikį klimatui ir aplinkai, didinant 
gamtinių išteklių naudojimo transporto 
sektoriuje efektyvumą ir mažinant 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro.

Siekiama kuo labiau apriboti transporto 
poveikį klimatui ir aplinkai, didinant 
gamtinių išteklių naudojimo transporto 
sektoriuje efektyvumą ir mažinant 
transporto priklausomybę nuo iškastinio 
kuro ir (arba) mažinant išmetamą ŠESD 
kiekį.

Or. en

Pakeitimas 1580
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra varomų automobilių ir mažą 
teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių 
transporto priemonių kūrimą ir pateikimą 
rinkai, šiam tikslui kuriant pažangius 
variklius, akumuliatorius ir infrastruktūrą;
pakaitinių degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo, triukšmo lygio
mažinimui, transporto priemonių 
efektyvumo didinimui, siekiant paspartinti 
naujos kartos elektra varomų automobilių 
ir mažą teršalų kiekį ar visai jų 
neišmetančių transporto priemonių kūrimą 
ir pateikimą rinkai, šiam tikslui kuriant 
pažangius variklius, akumuliatorius ir 
infrastruktūrą; pakaitinių degalų bei 
inovacinių ir gerokai efektyvesnių traukos 
sistemų galimybių ištyrimui ir 
išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą. Kalbant apie aviaciją, 
pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas 
pažangioms orlaivių konfigūracijoms, 
greitiesiems sukasparniams ir 
technologijoms, kurios skatintų esminius 
pokyčius energijos vartojimo efektyvumo 
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srityje.  Atitinkamai turėtų būti 
užtikrinamos „Išmanių, netaršių ir 
integruoto transporto sistemų“ ir 
„Saugios, švarios ir efektyviai 
naudojamos energijos“ srityse numatytų 
tikslų sąveikos; pastarųjų dalykų turėtų 
būti siekiama finansuojant alternatyvaus 
aviacinio kuro mokslinius tyrimus. 
Infrastruktūros naudojimas turėtų būti 
optimizuotas, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą. Be to, energijos 
valdymas orlaivyje turėtų būti 
optimizuojamas naudojant daugiau 
aviacijos elektros sistemų ir įrangos. 
Turėtų būti daugiau naudojamas
paklausos valdymas bei viešasis ir 
nevariklinis transportas, visų pirma 
miestuose.

Or. en

Pakeitimas 1581
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra varomų automobilių ir mažą 
teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių 
transporto priemonių kūrimą ir pateikimą 
rinkai, šiam tikslui kuriant pažangius 
variklius, akumuliatorius ir infrastruktūrą;
pakaitinių degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui:
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intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

– spartinant naujos kartos netaršių 
transporto priemonių (elektra varomų ir 
mažą teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių 
transporto priemonių) kūrimą ir pateikimą 
rinkai, šiam tikslui kuriant pažangius 
variklius, akumuliatorius ir infrastruktūrą;
– ištiriant ir išnaudojant pakaitinių degalų 
bei inovacinių ir gerokai efektyvesnių 
traukos sistemų galimybes, įskaitant degalų 
infrastruktūrą;
– optimizuojant infrastruktūros 
naudojimą, šiuo tikslu taikant intelektines 
transporto sistemas ir išmaniąją įrangą;

– didinant paklausos valdymo naudojimą
bei viešojo ir nevariklinio transporto 
naudojimą, visų pirma miestuose.

Or. en

Pakeitimas 1582
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra varomų automobilių ir mažą 
teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių
transporto priemonių kūrimą ir pateikimą 
rinkai, šiam tikslui kuriant pažangius 
variklius, akumuliatorius ir infrastruktūrą;
pakaitinių degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos konkurencingos kainos ir mažą 
teršalų kiekį išmetančių transporto 
priemonių kūrimą ir pateikimą rinkai, šiam 
tikslui kuriant pažangius variklius, 
akumuliatorius ir infrastruktūrą; pakaitinių 
degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
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ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

Or. it

Pakeitimas 1583
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra varomų automobilių ir mažą 
teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių 
transporto priemonių kūrimą ir pateikimą 
rinkai, šiam tikslui kuriant pažangius 
variklius, akumuliatorius ir infrastruktūrą; 
pakaitinių degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra varomų automobilių ir mažą 
teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių 
transporto priemonių kūrimą ir pateikimą 
rinkai, šiam tikslui kuriant pažangius 
variklius, akumuliatorius ir infrastruktūrą; 
pakaitinių degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui; infrastruktūrų ir 
transporto priemonių sąveikos siekiant 
sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį
skatinimui.

Or. fr
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Pakeitimas 1584
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra varomų automobilių ir mažą 
teršalų kiekį ar visai jų neišmetančių 
transporto priemonių kūrimą ir pateikimą 
rinkai, šiam tikslui kuriant pažangius 
variklius, akumuliatorius ir infrastruktūrą; 
pakaitinių degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
išteklių naudojimo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, 
transporto priemonių efektyvumo 
didinimui, siekiant paspartinti naujos 
kartos elektra ir vandeniliu varomų 
automobilių ir mažą teršalų kiekį ar visai jų 
neišmetančių transporto priemonių kūrimą 
ir pateikimą rinkai, šiam tikslui kuriant 
pažangius variklius, akumuliatorius, kuro 
elementus ir kt., ir infrastruktūrą; 
pakaitinių degalų bei inovacinių ir gerokai 
efektyvesnių traukos sistemų galimybių 
ištyrimui ir išnaudojimui, įskaitant degalų 
infrastruktūrą; infrastruktūros naudojimo 
optimizavimui, šiuo tikslu taikant 
intelektines transporto sistemas ir 
išmaniąją įrangą; ir paklausos valdymo 
naudojimo bei viešojo ir nevariklinio 
transporto naudojimo, visų pirma 
miestuose, didinimui.

Or. en

Pakeitimas 1585
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Didesnis judumas, mažesnės transporto 
spūstys, daugiau saugos ir saugumo

(b) Didesnis judumas ir prieinamumas, 
mažesnės transporto spūstys, daugiau 
saugos ir saugumo

Or. en
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Pakeitimas 1586
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama didėjančius judumo poreikius 
suderinti su geresniu transporto judėjimo 
sklandumu, šiuo tikslu diegiant 
naujoviškas, nenurūkstamas, integracines, 
saugias, patikimas ir atsparias transporto 
sistemas.

Siekiama didėjančius judumo poreikius 
suderinti su geresniu transporto judėjimo 
sklandumu, šiuo tikslu diegiant 
naujoviškas, nenurūkstamas, integracines, 
saugias, sveikas, patikimas ir atsparias 
transporto sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1587
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio b papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui,
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, gyvenimo 
kokybės ir prieigos gerinimui, taip pat
vartotojų poreikių tenkinimui, šiuo tikslu 
skatinant transporto nuo durų iki durų 
logistikos integravimą ir mobilumo 
valdymą, modalinio perėjimo ir transporto
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui,  
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui.

Or. en



PE492.790v01-00 24/159 AM\907850LT.doc

LT

Pakeitimas 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio b papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui, 
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo ir multimodalumo 
didinimui ir e. bilietų pardavimo, išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui,  
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui, dėl vėlavimų ir anuliavimų 
sugaištų darbo valandų ir saugumui 
kylančių grėsmių poveikio mažinimui.

Or. en

Pakeitimas 1589
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio b papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui, 
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui, 
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui, ypač pasitelkiant 
sąveikių transporto priemonių sąveiką ir 
visuotinį jų valdymą.

Or. fr
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Pakeitimas 1590
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio b papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui, 
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui, 
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui (saugumas ir 
visuotinis sąveikių transporto priemonių 
valdymas).

Or. fr

Pakeitimas 1591
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama padidinti Europos transporto 
pramonės ir susijusių paslaugų 
konkurencingumą bei pagerinti jos veiklos 
rodiklius.

Siekiama padidinti Europos transporto 
pramonės ir susijusių paslaugų 
konkurencingumą bei pagerinti jos veiklos 
rodiklius atsižvelgiant į perspektyvią, bet 
labai konkurencingą ateities pasaulio 
rinką. Reikia skirti deramą dėmesį 
logistikos procesams, priežiūrai, taisymui, 
modifikavimui ir antriniam perdirbimui.
Europa, norėdama apriboti pramonės 
nykimą ir nedarbą savo teritorijoje, turi 
investuoti į transporto sektorius, įskaitant 
MVĮ sektorių, kur šiuo metu ji vis dar 
pirmauja pasaulyje. Technologinis 
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pirmavimas tampa pagrindinis 
konkurencingumą pasaulio mastu 
užtikrinantis veiksnys, visų pirma 
energijos vartojimo ir ekonominio 
veiksmingumo, taip pat aplinkosauginio 
veiksmingumo atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 1592
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos 
kartos naujoviškų transporto priemonių 
kūrimui ir pagrindo būsimosioms 
transporto priemonėms ruošimui, šiuo 
tikslu kuriant naujas koncepcijas bei 
konstrukcijas, išmanias kontrolės sistemas 
ir sąveikius standartus, efektyvius gamybos 
procesus, trumpinant kūrimo trukmę ir 
mažinant su gyvavimo ciklu susijusias 
išlaidas.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos 
kartos naujoviškų transporto priemonių 
kūrimui ir pagrindo būsimosioms 
transporto priemonėms ruošimui, šiuo 
tikslu kuriant naujas konfigūracijas ir 
technologijas, koncepcijas bei 
konstrukcijas, išmanias kontrolės sistemas 
ir sąveikius standartus, efektyvius gamybos 
procesus, pažangiųjų medžiagų ir 
tvaresnių šalutinių biologinių produktų, 
naujoviškų sertifikavimo procedūrų 
naudojimui, trumpinant kūrimo trukmę ir 
mažinant su gyvavimo ciklu susijusias 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 1593
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos 
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kartos naujoviškų transporto priemonių
kūrimui ir pagrindo būsimosioms 
transporto priemonėms ruošimui, šiuo 
tikslu kuriant naujas koncepcijas bei 
konstrukcijas, išmanias kontrolės sistemas 
ir sąveikius standartus, efektyvius gamybos 
procesus, trumpinant kūrimo trukmę ir 
mažinant su gyvavimo ciklu susijusias 
išlaidas.

kartos naujoviškos (-ų) transporto 
sistemos (-ų) (įskaitant transporto 
priemones) kūrimui ir pagrindo 
būsimosioms transporto priemonėms 
ruošimui, šiuo tikslu kuriant naujas 
koncepcijas bei konstrukcijas, išmanias 
kontrolės sistemas ir sąveikius standartus, 
efektyvius gamybos procesus, trumpinant 
kūrimo trukmę ir mažinant su gyvavimo 
ciklu susijusias išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos 
kartos naujoviškų transporto priemonių 
kūrimui ir pagrindo būsimosioms 
transporto priemonėms ruošimui, šiuo 
tikslu kuriant naujas koncepcijas bei 
konstrukcijas, išmanias kontrolės sistemas 
ir sąveikius standartus, efektyvius gamybos 
procesus, trumpinant kūrimo trukmę ir 
mažinant su gyvavimo ciklu susijusias 
išlaidas.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos 
kartos naujoviškų transporto priemonių 
kūrimui ir pagrindo būsimosioms 
transporto priemonėms ruošimui, šiuo 
tikslu kuriant naujas koncepcijas bei 
konstrukcijas, išmanias kontrolės sistemas 
ir sąveikius standartus, efektyvius gamybos 
procesus, trumpinant kūrimo trukmę ir 
mažinant su gyvavimo ciklu susijusias 
išlaidas arba kuriant naujas tvaresnes 
medžiagas arba dangas.

Or. en

Pakeitimas 1595
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos Vykdant veiklą pirmenybė teikiama kitos 
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kartos naujoviškų transporto priemonių 
kūrimui ir pagrindo būsimosioms 
transporto priemonėms ruošimui, šiuo 
tikslu kuriant naujas koncepcijas bei 
konstrukcijas, išmanias kontrolės sistemas 
ir sąveikius standartus, efektyvius gamybos 
procesus, trumpinant kūrimo trukmę ir 
mažinant su gyvavimo ciklu susijusias 
išlaidas.

kartos naujoviškų transporto priemonių 
kūrimui ir pagrindo būsimosioms 
transporto priemonėms ruošimui, šiuo 
tikslu kuriant konkurencingos kainos 
naujas koncepcijas bei konstrukcijas, 
išmanias kontrolės sistemas ir sąveikius 
standartus, efektyvius gamybos procesus, 
trumpinant kūrimo trukmę ir mažinant su 
gyvavimo ciklu susijusias išlaidas.

Or. it

Pakeitimas 1596
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio d papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Politikos formavimo reikmėms skirti 
socialiniai ir ekonominiai moksliniai 
tyrimai bei prognozavimo veikla

(d) Politikos formavimo reikmėms skirti 
socialiniai ir ekonominiai ir elgsenos 
moksliniai tyrimai bei prognozavimo 
veikla

Or. en

Pakeitimas 1597
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama padėti geriau formuoti politiką –
tai būtina norint paskatinti inovacijas ir 
norint spręsti su transportu susijusius 
uždavinius bei patenkinti visuomenės 
poreikius dėl transporto.

Siekiama padėti geriau formuoti politiką –
tai būtina norint paskatinti inovacijas ir 
norint spręsti su transportu ir mobilumu 
susijusius uždavinius bei patenkinti 
visuomenės ir individualius poreikius dėl 
transporto.
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Or. en

Pakeitimas 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 4.3 papunkčio d papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama siekiui 
suprasti su transportu susijusias socialines 
ir ekonomines tendencijas ir prognozes, o 
politikos formuotojams pateikti įrodymais 
pagrįstų duomenų bei analizių.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama siekiui 
suprasti su transportu susijusias socialines 
ir ekonomines tendencijas ir prognozes, o 
politikos formuotojams pateikti įrodymais 
pagrįstų duomenų bei analizių, platinamų 
per Europos Komisijos Transporto 
mokslinių tyrimų žinių centrą.

Or. en

Pakeitimas 1599
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

5. Kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas, aplinkos 
apsauga, kultūros paveldo apsauga ir 
žaliavų tiekimas

Or. de

Pakeitimas 1600
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

5. Kova su klimato kaita, aplinka, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

Or. en

Pakeitimas 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų
padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius ir 
vandenį taupiai naudojančią ir klimato 
kaitos poveikiui atsparią ekonomiką ir 
visuomenę, apsaugoti aplinką ir užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą ir ekosistemų 
funkcijas, siekiant patenkinti didėjančios 
pasaulio populiacijos poreikius, tvariai 
naudojantis gamtiniais planetos ištekliais ir 
ekosistemomis. Vykdant veiklą bus
padedama didinti Europos 
konkurencingumą, žaliavų tiekimo 
saugumą ir gerovę, kartu užtikrinant 
aplinkosauginį naudingumą, atsparumą ir 
tvarumą, siekiant, kad visuotinis atšilimas 
neviršytų 2 °C bei sudarant sąlygas 
ekosistemoms ir visuomenei prisitaikyti 
prie klimato kaitos ir kitų aplinkos 
pokyčių.

Or. en

Pakeitimas 1602
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, apsaugoti ir 
tvariai valdyti gamtos išteklius ir 
ekosistemas, užtikrinti tvarų žaliavų 
tiekimą ir naudojimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką ir 
visuomenę, užtikrinti tvarų žaliavų 
tiekimą, siekiant patenkinti didėjančios 
pasaulio populiacijos poreikius, tvariai 
naudojantis gamtiniais planetos ištekliais. 
Vykdant veiklą būtų padedama didinti 
Europos konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, siekiant, kad visuotinis atšilimas 
neviršytų 2 °C bei sudarant sąlygas 
ekosistemoms ir visuomenei prisitaikyti 
prie klimato kaitos.

Or. en
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Pakeitimas 1604
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis sausumos ir 
jūros gamtiniais planetos ištekliais. 
Vykdant veiklą būtų padedama didinti 
Europos konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 1605
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką ir 
visuomenę, užtikrinti tvarų žaliavų 
tiekimą, siekiant patenkinti didėjančios 
pasaulio populiacijos poreikius, tvariai 
naudojantis gamtiniais planetos ištekliais. 
Vykdant veiklą būtų padedama didinti 
Europos konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
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pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Or. it

Pakeitimas 1606
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 
poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų ir vandens tiekimą, siekiant 
patenkinti didėjančios pasaulio 
populiacijos poreikius, tvariai naudojantis 
gamtiniais planetos ištekliais. Vykdant 
veiklą būtų padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 1607
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią ir klimato kaitos 
poveikiui atsparią ekonomiką, užtikrinti 
tvarų žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti 
didėjančios pasaulio populiacijos 

Konkretus tikslas yra sukurti išteklius 
taupiai naudojančią, patikimą ir klimato 
kaitos poveikiui atsparią ekonomiką, 
užtikrinti tvarų žaliavų tiekimą, siekiant 
patenkinti didėjančios pasaulio 



PE492.790v01-00 34/159 AM\907850LT.doc

LT

poreikius, tvariai naudojantis gamtiniais 
planetos ištekliais. Vykdant veiklą būtų 
padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

populiacijos poreikius, tvariai naudojantis 
gamtiniais planetos ištekliais. Vykdant 
veiklą būtų padedama didinti Europos 
konkurencingumą ir gerovę, kartu 
užtikrinant aplinkosauginį naudingumą ir 
tvarumą, ne didesnį kaip 2 °C vidutinį 
pasaulinės temperatūros padidėjimą bei 
sudarant sąlygas ekosistemoms ir 
visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos.

Or. en

Pakeitimas 1608
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XX a. iškastinio kuro naudojimo ir 
materialinių išteklių gavybos mastas 
padidėjo maždaug dešimt kartų. Panašu, 
kad ši gausių ir pigių išteklių era baigiasi. 
Žaliavoms, vandeniui, orui, biologinei 
įvairovei, žemės, vandens ir jūrų 
ekosistemoms daromas neigiamas 
poveikis. Daugelis svarbiausių pasaulio 
ekosistemų išgyvena nuosmukį, o iki 60 
proc. jų teikiamų paslaugų naudojamos 
netvariai. Sąjungoje asmeniui kiekvienais 
metais sunaudojama beveik 16 tonų 
medžiagų, iš kurių 6 tonos virsta 
atliekomis, o pusė šio kiekio patenka į 
sąvartynus. Pasaulinė išteklių paklausa 
nesiliauja didėjusi, daugėja gyventojų ir 
randasi poreikių, visų pirma kylančios 
rinkos ekonomikos šalių vidutines pajamas 
gaunantiems gyventojams. Būtina visiškai 
atsiesti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo.

XX a. iškastinio kuro naudojimo ir 
materialinių išteklių gavybos mastas 
padidėjo maždaug dešimt kartų. Panašu, 
kad ši gausių ir pigių išteklių era baigiasi. 
Žaliavoms, vandeniui, orui, biologinei 
įvairovei, žmogaus, žemės, vandens ir jūrų 
ekosistemoms daromas neigiamas 
poveikis. Daugelis svarbiausių pasaulio 
ekosistemų išgyvena nuosmukį, o iki 60 
proc. jų teikiamų paslaugų naudojamos 
netvariai. Sąjungoje asmeniui kiekvienais 
metais sunaudojama beveik 16 tonų 
medžiagų, iš kurių 6 tonos virsta 
atliekomis, o pusė šio kiekio patenka į 
sąvartynus. Pasaulinė išteklių paklausa 
nesiliauja didėjusi, daugėja gyventojų ir 
randasi poreikių, visų pirma kylančios 
rinkos ekonomikos šalių vidutines pajamas 
gaunantiems gyventojams. Būtina visiškai 
atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių 
naudojimo.

Or. it
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Pakeitimas 1609
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vidutinė temperatūra Žemės paviršiuje per 
pastaruosius 100 metų padidėjo maždaug 
0,8 °C ir numatoma, kad iki XXI a. 
pabaigos ji padidėsianti, palyginti su 
vidutine 1980-199929 m. verte, 1,8–4 °C. 
Su šiais pokyčiais siejamas tikėtinas 
poveikis gamtai ir žmonėms kels pavojų 
planetai ir jos gebėjimui prisitaikyti bei 
grėsmę būsimai ekonomikos plėtrai ir 
žmonijos gerovei.

Vidutinė temperatūra Žemės paviršiuje per 
pastaruosius 100 metų padidėjo maždaug 
0,8 °C ir numatoma, kad iki XXI a. 
pabaigos ji padidėsianti, palyginti su 
vidutine 1980-199929 m. verte, 1,8–4 °C. 
Su šiais pokyčiais siejamas tikėtinas 
poveikis gamtai ir žmonėms kels pavojų 
planetai ir jos gebėjimui prisitaikyti bei 
grėsmę būsimai ekonomikos plėtrai ir 
žmonijos gerovei. Klimato kaitos ir taršos 
poveikis, taip pat didėjanti urbanizacija, 
masinis turizmas, žmogiškasis aplaidumas 
ir išteklių pereikvojimas daro žalą trapiai 
bendruomenių kultūrinei struktūrai, kuri 
yra Europos kultūros paveldo 
įsikūnijimas.

Or. it

Pakeitimas 1610
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
Arkties ledynų tirpimas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, cheminė tarša ir biologinės 
įvairovės nykimas, patvirtina, kad planeta 
artėja prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu 
nebūtų didinamas efektyvumas, numatoma, 
kad vandens paklausa jo pasiūlą per 20
metų viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
Arkties ledynų tirpimas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, cheminė tarša ir biologinės 
įvairovės nykimas, patvirtina, kad planeta 
artėja prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu 
nebūtų didinamas efektyvumas, numatoma, 
kad vandens paklausa jo pasiūlą per 20 
metų viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 
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maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir ekosistemų griūtį sukeliantis 
veiksnys. Atsižvelgiant į dabartines 
tendencijas ir norint išlaikyti augantį 
planetos gyventojų skaičių, 2050 m. Žemės 
gyventojams išlaikyti reikės dviejų Žemės 
dydžio planetų.

maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir ekosistemų griūtį sukeliantis 
veiksnys. Atsižvelgiant į dabartines 
tendencijas ir norint išlaikyti augantį 
planetos gyventojų skaičių, 2050 m. Žemės 
gyventojams išlaikyti reikės dviejų Žemės 
dydžio planetų. Dėl šių sudėtingų aplinkos 
problemų mūsų kultūros paveldui taip pat 
kyla pavojus. Jei norime išlaikyti Europos 
kultūros paveldą, turime vykdyti 
mokslinius tyrimus ir taikyti inovacijas. 
Šis paveldas labai svarbus ES 
ekonomikai, ypač turint mintyje turizmą. 
Metinė šio sektoriaus apyvarta, kurią 
skatina mūsų kultūros paveldas, Europoje 
yra maždaug 335 mlrd. EUR, o šiame 
sektoriuje iš viso dirba 9 mln. žmonių.

Or. de

Pakeitimas 1611
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
Arkties ledynų tirpimas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, cheminė tarša ir biologinės 
įvairovės nykimas, patvirtina, kad planeta 
artėja prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu 
nebūtų didinamas efektyvumas, numatoma, 
kad vandens paklausa jo pasiūlą per 20 
metų viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 
maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir ekosistemų griūtį sukeliantis 
veiksnys. Atsižvelgiant į dabartines 

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
Arkties ledynų tirpimas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, cheminė tarša ir biologinės 
įvairovės nykimas, patvirtina, kad planeta 
artėja prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu 
nebūtų didinamas efektyvumas, numatoma, 
kad vandens paklausa jo pasiūlą per 20 
metų viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 
maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir ekosistemų griūtį sukeliantis 
veiksnys. Atsižvelgiant į dabartines 
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tendencijas ir norint išlaikyti augantį 
planetos gyventojų skaičių, 2050 m. Žemės 
gyventojams išlaikyti reikės dviejų Žemės 
dydžio planetų.

tendencijas ir norint išlaikyti augantį 
planetos gyventojų skaičių, 2050 m. Žemės 
gyventojams išlaikyti reikės dviejų Žemės 
dydžio planetų. Visuomenė susiduria su 
didele problema sukurti tvarią žmogaus 
poreikių ir aplinkos pusiausvyrą. Aplinkos 
ištekliai, įskaitant vandenį, orą, biomasę, 
derlingą dirvą, biologinę įvairovę, 
ekosistemas, taip pat kultūriniai ištekliai, 
įskaitant kultūros paveldą ir kultūrinį 
kraštovaizdį, ir jų atliekamos funkcijos 
palaiko Europos ir pasaulio ekonomikos 
funkcionavimą ir gyvenimo kokybę.

Or. en

Pakeitimas 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
Arkties ledynų tirpimas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, cheminė tarša ir biologinės 
įvairovės nykimas, patvirtina, kad planeta 
artėja prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu 
nebūtų didinamas efektyvumas, numatoma, 
kad vandens paklausa jo pasiūlą per 20 
metų viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 
maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir ekosistemų griūtį sukeliantis 
veiksnys. Atsižvelgiant į dabartines 
tendencijas ir norint išlaikyti augantį 
planetos gyventojų skaičių, 2050 m. Žemės 
gyventojams išlaikyti reikės dviejų Žemės 
dydžio planetų.

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
vandenyno cirkuliavimo pokyčiai, jūros 
vandens temperatūros didėjimas, Arkties 
ledynų tirpimas ir sumažėjęs jūros 
vandens druskingumas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, hidrologinės anomalijos, 
kritulių kiekio heterogeniškumas laiko ir 
teritorijos požiūriu, erdvinio rūšių 
pasiskirstymo pokyčiai, cheminė tarša ir 
biologinės įvairovės nykimas, patvirtina, 
kad planeta artėja prie savo tvarumo ribos. 
Pvz., jeigu nebūtų didinamas efektyvumas, 
numatoma, kad vandens paklausa jo 
pasiūlą per 20 metų viršytų 40 proc. Miškai 
nyksta nerimą keliančia sparta – per metus 
prarandama maždaug 5 mln. hektarų 
miškų. Išteklių sąveika gali kelti sisteminę 
riziką – senkant vienam ištekliui atsiranda 
neišvengiamą kitų išteklių ir ekosistemų 
griūtį sukeliantis veiksnys. Atsižvelgiant į 
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dabartines tendencijas ir norint išlaikyti 
augantį planetos gyventojų skaičių, 
2050 m. Žemės gyventojams išlaikyti 
reikės dviejų Žemės dydžio planetų.

Or. en

Pakeitimas 1613
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
Arkties ledynų tirpimas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, cheminė tarša ir biologinės 
įvairovės nykimas, patvirtina, kad planeta 
artėja prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu 
nebūtų didinamas efektyvumas, numatoma, 
kad vandens paklausa jo pasiūlą per 20 
metų viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 
maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir ekosistemų griūtį sukeliantis 
veiksnys. Atsižvelgiant į dabartines 
tendencijas ir norint išlaikyti augantį 
planetos gyventojų skaičių, 2050 m. Žemės 
gyventojams išlaikyti reikės dviejų Žemės 
dydžio planetų.

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
Arkties ledynų tirpimas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, dirvožemio 
derlingumo mažėjimas, vandens trūkumas, 
cheminė tarša ir biologinės įvairovės 
nykimas, patvirtina, kad planeta priartėjo
prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu nebūtų 
didinamas efektyvumas, numatoma, kad 
vandens paklausa jo pasiūlą per 20 metų 
viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 
maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir ekosistemų griūtį sukeliantis 
veiksnys. Atsižvelgiant į dabartines 
tendencijas ir norint išlaikyti augantį 
planetos gyventojų skaičių, 2050 m. Žemės 
gyventojams išlaikyti reikės dviejų Žemės 
dydžio planetų.

Or. en

Pakeitimas 1614
Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
Arkties ledynų tirpimas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, cheminė tarša ir biologinės 
įvairovės nykimas, patvirtina, kad planeta 
artėja prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu 
nebūtų didinamas efektyvumas, numatoma, 
kad vandens paklausa jo pasiūlą per 20 
metų viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 
maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir ekosistemų griūtį sukeliantis 
veiksnys. Atsižvelgiant į dabartines 
tendencijas ir norint išlaikyti augantį 
planetos gyventojų skaičių, 2050 m. Žemės 
gyventojams išlaikyti reikės dviejų Žemės 
dydžio planetų.

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
Arkties ledynų tirpimas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, cheminė tarša ir biologinės 
įvairovės nykimas, patvirtina, kad planeta 
artėja prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu 
nebūtų didinamas efektyvumas, numatoma, 
kad vandens paklausa jo pasiūlą per 20 
metų viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 
maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir gamtos bei žmogaus 
ekosistemų griūtį sukeliantis veiksnys. 
Atsižvelgiant į dabartines tendencijas ir 
norint išlaikyti augantį planetos gyventojų 
skaičių, 2050 m. Žemės gyventojams 
išlaikyti reikės dviejų Žemės dydžio 
planetų.

Or. it

Pakeitimas 1615
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europoje skubiai reikia integruotų 
vandens sistemų inovacijų. Europoje 
sensta vandens infrastruktūra (tiek 
nuotekų, tiek geriamojo vandens tiekimo), 
didėja vandens stygius, potvynių 
miestuose grėsmė, vandens tarša, auga ir 
darosi ypatingesni žemės ūkio, pramonės 
šakų ir miestų gyventojų vandens 
poreikiai. Europa, norėdama išspręsti 
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visuomenei svarbias problemas (visiems 
užtikrinti ekonomiškai prieinamą geros 
kokybės vandenį, tiekti tinkamą kokybišką 
vandenį tinkama kaina žemės ūkiui ir 
pramonei ir mažinti taršą), privalo 
investuoti į inovacinius vandens sistemos 
keitimus.

Or. en

Pakeitimas 1616
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau. Be to, Sąjunga 
labai priklauso nuo strategiškai svarbių 
žaliavų importo; jų tiekimui nerimą 
keliančia sparta poveikį daro rinkos 
veikimo sutrikimai. Be to, Sąjunga kol kas
turi vertingų mineralinių iškasenų, kurių 
žvalgymas ir gavyba riboti, nes nesukurtos 
reikiamos technologijos, be to, trukdo 
padidėjusi pasaulinė konkurencija. 
Kadangi žaliavos svarbios užtikrinant 
Europos konkurencingumą, jos ekonomikai 
ir jų naudojimui kuriant naujoviškus 
produktus, todėl tvarus žaliavų tiekimas ir 
tausus žaliavų naudojimas yra svarbiausias 
Sąjungos uždavinys.

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau. Sąjunga turi 
vertingų mineralinių iškasenų, kurių 
žvalgymas ir gavyba riboti, nes nesukurtos
reikiamos technologijos ir transporto 
infrastruktūra. Kadangi žaliavos svarbios 
užtikrinant Europos konkurencingumą, jos 
ekonomikai ir jų naudojimui kuriant 
naujoviškus produktus, todėl tvarus žaliavų 
tiekimas ir tausus žaliavų naudojimas yra 
svarbiausias Sąjungos uždavinys. Europos 
žaliavų šaltinių, kurie dažnai yra 
geografiškai atokiose vietovėse, 
prieinamumas išlieka pramonės, kuri 
priklauso nuo patikimo tokių žaliavų 
tiekimo, problema. Be to, Sąjunga labai 
priklauso nuo strategiškai svarbių žaliavų 
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importo; jų tiekimui nerimą keliančia 
sparta poveikį daro rinkos veikimo 
sutrikimai.

Or. en

Pakeitimas 1617
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau. Be to, Sąjunga 
labai priklauso nuo strategiškai svarbių 
žaliavų importo; jų tiekimui nerimą 
keliančia sparta poveikį daro rinkos 
veikimo sutrikimai. Be to, Sąjunga kol kas 
turi vertingų mineralinių iškasenų, kurių 
žvalgymas ir gavyba riboti, nes nesukurtos 
reikiamos technologijos, be to, trukdo 
padidėjusi pasaulinė konkurencija. 
Kadangi žaliavos svarbios užtikrinant 
Europos konkurencingumą, jos ekonomikai 
ir jų naudojimui kuriant naujoviškus 
produktus, todėl tvarus žaliavų tiekimas ir 
tausus žaliavų naudojimas yra svarbiausias 
Sąjungos uždavinys .

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau. Be to, Sąjunga 
labai priklauso nuo strategiškai svarbių 
žaliavų importo; jų tiekimui nerimą 
keliančia sparta poveikį daro rinkos 
veikimo sutrikimai. Be to, Sąjunga kol kas 
turi vertingų mineralinių iškasenų, kurių 
žvalgymas ir gavyba riboti, nes nesukurtos 
reikiamos technologijos, be to, trukdo 
padidėjusi pasaulinė konkurencija. 
Europos Sąjungoje yra daug geriausių 
pasaulio kultūros paveldo pavyzdžių, 
kurie kadaise buvo sukurti naudojant 
vietines žaliavas. Žinios apie atitinkamų 
žaliavų tvarumą ribotos, nes trūksta 
medžiagų savybių ir jų atsparumo klimato 
kaitai mokslinių tyrimų. Kadangi žaliavos 
svarbios užtikrinant Europos 
konkurencingumą, jos ekonomikai ir jų 
naudojimui kuriant naujoviškus produktus, 
todėl tvarus žaliavų tiekimas ir tausus 
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žaliavų naudojimas yra svarbiausias 
Sąjungos uždavinys .

Or. it

Pakeitimas 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau. Be to, Sąjunga 
labai priklauso nuo strategiškai svarbių 
žaliavų importo; jų tiekimui nerimą 
keliančia sparta poveikį daro rinkos 
veikimo sutrikimai. Be to, Sąjunga kol kas 
turi vertingų mineralinių iškasenų, kurių 
žvalgymas ir gavyba riboti, nes nesukurtos 
reikiamos technologijos, be to, trukdo 
padidėjusi pasaulinė konkurencija. 
Kadangi žaliavos svarbios užtikrinant 
Europos konkurencingumą, jos ekonomikai 
ir jų naudojimui kuriant naujoviškus 
produktus, todėl tvarus žaliavų tiekimas ir 
tausus žaliavų naudojimas yra svarbiausias 
Sąjungos uždavinys .

Tvarus žaliavų tiekimas ir efektyviai 
išteklius naudojantis žaliavų valdymas, 
įskaitant jų žvalgymą, gavybą, perdirbimą, 
efektyvų išteklių naudojimą, pakartotinį 
naudojimą, antrinį perdirbimą ir pakaitalų 
naudojimą, yra esminis modernių 
visuomenių ir jų ekonomikos veikimo 
požymis. Europos sektoriai, pvz., statybos, 
chemijos, automobilių, kosmoso, mašinų 
gamybos ir įrangos, kurie sukuria bendrą 
pridėtinę 1,3 trilijono EUR vertę ir 
kuriuose dirba apie 30 mln. darbuotojų, 
negali veiklos vykdyti be žaliavų. Tačiau 
žaliavas tiekti Sąjungai darosi vis sunkiau. 
Be to, Sąjunga labai priklauso nuo 
strategiškai svarbių žaliavų importo; jų 
tiekimui nerimą keliančia sparta poveikį 
daro rinkos veikimo sutrikimai. Be to, 
Sąjunga kol kas turi vertingų mineralinių 
iškasenų, kurių žvalgymas, gavyba ir
perdirbimas riboti, nes nesukurtos 
reikiamos technologijos, be to, trūksta 
investicijų ir trukdo padidėjusi pasaulinė 
konkurencija. Kadangi žaliavos svarbios 
užtikrinant Europos konkurencingumą, jos 
ekonomikai ir jų naudojimui kuriant 
naujoviškus produktus, todėl tvarus žaliavų 
tiekimas ir tausus žaliavų naudojimas yra 
svarbiausias Sąjungos uždavinys .

Or. en
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Pakeitimas 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą,
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau. Be to, Sąjunga 
labai priklauso nuo strategiškai svarbių 
žaliavų importo; jų tiekimui nerimą 
keliančia sparta poveikį daro rinkos 
veikimo sutrikimai. Be to, Sąjunga kol kas 
turi vertingų mineralinių iškasenų, kurių 
žvalgymas ir gavyba riboti, nes nesukurtos 
reikiamos technologijos, be to, trukdo 
padidėjusi pasaulinė konkurencija. 
Kadangi žaliavos svarbios užtikrinant 
Europos konkurencingumą, jos ekonomikai 
ir jų naudojimui kuriant naujoviškus 
produktus, todėl tvarus žaliavų tiekimas ir 
tausus žaliavų naudojimas yra svarbiausias 
Sąjungos uždavinys .

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų ir energijos. Tačiau 
žaliavas tiekti Sąjungai darosi vis sunkiau. 
Be to, Sąjunga labai priklauso nuo 
strategiškai svarbių žaliavų importo; jų 
tiekimui nerimą keliančia sparta poveikį 
daro rinkos veikimo sutrikimai. Be to, 
Sąjunga kol kas turi vertingų mineralinių 
iškasenų, kurių žvalgymas ir gavyba riboti, 
nes nesukurtos reikiamos technologijos, be 
to, trukdo padidėjusi pasaulinė 
konkurencija. Kadangi žaliavos svarbios 
užtikrinant Europos konkurencingumą, jos 
ekonomikai ir jų naudojimui kuriant 
naujoviškus produktus, todėl tvarus žaliavų 
tiekimas ir tausus žaliavų naudojimas yra 
svarbiausias Sąjungos uždavinys .

Or. en

Pakeitimas 1620
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau. Be to, Sąjunga 
labai priklauso nuo strategiškai svarbių 
žaliavų importo; jų tiekimui nerimą 
keliančia sparta poveikį daro rinkos 
veikimo sutrikimai. Be to, Sąjunga kol kas 
turi vertingų mineralinių iškasenų, kurių 
žvalgymas ir gavyba riboti, nes nesukurtos 
reikiamos technologijos, be to, trukdo 
padidėjusi pasaulinė konkurencija. 
Kadangi žaliavos svarbios užtikrinant 
Europos konkurencingumą, jos ekonomikai 
ir jų naudojimui kuriant naujoviškus 
produktus, todėl tvarus žaliavų tiekimas ir 
tausus žaliavų naudojimas yra svarbiausias 
Sąjungos uždavinys .

Tvarus žaliavų tiekimas, efektyviai išteklius 
naudojantis ir patikimas žaliavų valdymas, 
įskaitant jų žvalgymą, gavybą, perdirbimą, 
pakartotinį naudojimą, antrinį perdirbimą ir 
pakaitalų naudojimą, yra esminis modernių 
visuomenių ir jų ekonomikos veikimo 
požymis. Europos sektoriai, pvz., statybos, 
chemijos, automobilių, kosmoso, mašinų 
gamybos ir įrangos, kurie sukuria bendrą 
pridėtinę 1,3 trilijono EUR vertę ir 
kuriuose dirba apie 30 mln. darbuotojų, 
negali veiklos vykdyti be žaliavų. Tačiau 
žaliavas tiekti Sąjungai darosi vis sunkiau. 
Be to, Sąjunga labai priklauso nuo 
strategiškai svarbių žaliavų importo; jų 
tiekimui nerimą keliančia sparta poveikį 
daro rinkos veikimo sutrikimai. Be to, 
Sąjunga kol kas turi vertingų mineralinių 
iškasenų, kurių žvalgymas ir gavyba riboti, 
nes nesukurtos reikiamos technologijos, be 
to, trukdo padidėjusi pasaulinė 
konkurencija. Kadangi žaliavos svarbios 
užtikrinant Europos konkurencingumą, jos 
ekonomikai ir jų naudojimui kuriant 
naujoviškus produktus, todėl tvarus žaliavų 
tiekimas ir tausus žaliavų naudojimas yra 
svarbiausias Sąjungos uždavinys .

Or. en

Pakeitimas 1621
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonomikos galimybės prisitaikyti ir būti 
atsparesnei klimato pokyčiams, taupiau 
naudoti išteklius ir kartu išlikti 
konkurencinga priklauso nuo didelio 

Ekonomikos galimybės prisitaikyti ir būti 
atsparesnei klimato pokyčiams, taupiau 
naudoti išteklius ir kartu išlikti 
konkurencinga priklauso nuo didelio 
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skaičiaus visuomenei svarbių ar susijusių 
su technologijomis ekologinių inovacijų 
skaičiaus. Pasaulinė ekologinių inovacijų 
rinkos metinė vertė yra apie 1 trilijonas 
EUR (manoma, kad jos vertė iki 2030 m. 
padidės tris kartus), todėl ekologinė 
inovacija yra pagrindinė galimybė skatinti 
Europos ekonomikos konkurencingumą ir 
darbo vietų kūrimą.

skaičiaus visuomenei svarbių,
organizacinio pobūdžio ir susijusių su 
technologijomis ekologinių inovacijų 
skaičiaus. Pasaulinė ekologinių inovacijų 
rinkos metinė vertė yra apie 1 trilijonas 
EUR (manoma, kad jos vertė iki 2030 m. 
padidės tris kartus), todėl ekologinė 
inovacija yra pagrindinė galimybė skatinti 
Europos ekonomikos konkurencingumą ir 
darbo vietų kūrimą.

Or. en

Pakeitimas 1622
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint pasiekti Sąjungos ir tarptautinius 
tikslus, kad būtų sumažintas išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis bei 
koncentracija, susidoroti su klimato kaitos 
poveikiu, privaloma parengti ir įdiegti 
ekonomiškai efektyvias technologijas, 
klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo 
prie jos priemones. Taikant Sąjungos ir 
pasaulinę politikos sistemą turi būti 
užtikrinama ekosistemų ir biologinės 
įvairovės apsauga, jos vertinamos ir 
atitinkamai atkuriamos siekiant išsaugoti jų 
gebėjimą ateityje teikti išteklius ir 
paslaugas. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
gali padėti užtikrinti patikimą ir tvarią 
prieigą prie žaliavų, be to, gerokai 
sumažinti naudojamų išteklių kiekį ir 
atliekų susidarymą.

Norint pasiekti Sąjungos ir tarptautinius 
tikslus, kad būtų sumažintas išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis bei 
koncentracija, susidoroti su klimato kaitos 
poveikiu, privaloma parengti ir įdiegti 
ekonomiškai efektyvias technologijas, 
klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo 
prie jos priemones. Taikant Sąjungos ir 
pasaulinę politikos sistemą turi būti 
užtikrinama ekosistemų ir biologinės 
įvairovės apsauga, jos vertinamos ir 
atitinkamai atkuriamos siekiant išsaugoti jų 
gebėjimą ateityje teikti išteklius ir 
paslaugas. Metodai, kurie naudojami 
siekiant pritaikyti kultūros paveldą ir jį 
išsaugoti, gali būti naudojami klimato 
kaitos padariniams švelninti rūpestingiau 
naudojant energiją, naudojant tvarias 
žaliavas ir ekologiškas technologijas ir 
taikant pasyvų projektavimą. Šie metodai 
teikia naujų galimybių naudoti klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
priemones visuose sektoriuose – nuo 
statybos iki transporto.  Moksliniai tyrimai 
ir inovacijos gali padėti užtikrinti patikimą 
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ir tvarią prieigą prie žaliavų, be to, gerokai 
sumažinti naudojamų išteklių kiekį ir 
atliekų susidarymą.

Or. it

Pakeitimas 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint pasiekti Sąjungos ir tarptautinius 
tikslus, kad būtų sumažintas išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis bei 
koncentracija, susidoroti su klimato kaitos 
poveikiu, privaloma parengti ir įdiegti 
ekonomiškai efektyvias technologijas, 
klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo 
prie jos priemones. Taikant Sąjungos ir 
pasaulinę politikos sistemą turi būti 
užtikrinama ekosistemų ir biologinės 
įvairovės apsauga, jos vertinamos ir 
atitinkamai atkuriamos siekiant išsaugoti jų 
gebėjimą ateityje teikti išteklius ir 
paslaugas. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
gali padėti užtikrinti patikimą ir tvarią
prieigą prie žaliavų, be to, gerokai 
sumažinti naudojamų išteklių kiekį ir 
atliekų susidarymą.

Norint pasiekti Sąjungos ir tarptautinius 
tikslus, kad būtų sumažintas išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis bei 
koncentracija, susidoroti su klimato kaitos 
poveikiu, reikia pereiti prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų visuomenės 
ir parengti ir įdiegti ekonomiškai 
efektyvias technologijas, klimato kaitos 
mažinimo ir prisitaikymo prie jos 
priemones, taip pat geriau suprasti, kaip 
visuomenė reaguoja į šiuos uždavinius, be 
kita ko, nustatyti ekonominius ir 
socialinius trikdžius. Taikant Sąjungos ir 
pasaulinę politikos sistemą turi būti 
užtikrinama ekosistemų ir biologinės 
įvairovės apsauga, jos vertinamos ir 
atitinkamai valdomos ir ilgainiui
atkuriamos siekiant išsaugoti jų gebėjimą 
ateityje teikti išteklius ir paslaugas.
Moksliniai tyrimai ir inovacijos gali padėti 
užtikrinti patikimą ir tvarią prieigą prie
sausumoje ir jūros dugne esančių žaliavų
ir jų eksploatavimą, be to, gerokai 
sumažinti naudojamų išteklių kiekį ir 
atliekų susidarymą.

Or. en

Pakeitimas 1624
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint pasiekti Sąjungos ir tarptautinius 
tikslus, kad būtų sumažintas išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis bei 
koncentracija, susidoroti su klimato kaitos 
poveikiu, privaloma parengti ir įdiegti
ekonomiškai efektyvias technologijas, 
klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo 
prie jos priemones. Taikant Sąjungos ir 
pasaulinę politikos sistemą turi būti 
užtikrinama ekosistemų ir biologinės 
įvairovės apsauga, jos vertinamos ir 
atitinkamai atkuriamos siekiant išsaugoti jų 
gebėjimą ateityje teikti išteklius ir 
paslaugas. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
gali padėti užtikrinti patikimą ir tvarią 
prieigą prie žaliavų, be to, gerokai 
sumažinti naudojamų išteklių kiekį ir 
atliekų susidarymą.

Norint pasiekti Sąjungos ir tarptautinius 
tikslus, kad būtų sumažintas išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
susidoroti su klimato kaitos poveikiu, 
privaloma parengti ir įdiegti tvarius ir 
veiksmingus su technologijomis 
nesusijusius ir technologinius 
sprendimus, klimato kaitos mažinimo ir 
prisitaikymo prie jos priemones. Taikant 
Sąjungos ir pasaulinę politikos sistemą turi 
būti užtikrinama ekosistemų ir biologinės 
įvairovės apsauga, jos vertinamos ir 
atitinkamai atkuriamos siekiant išsaugoti jų 
gebėjimą ateityje teikti išteklius ir 
paslaugas. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
gali padėti užtikrinti patikimą ir tvarią 
prieigą prie žaliavų, be to, gerokai 
sumažinti naudojamų išteklių kiekį ir 
atliekų susidarymą.

Or. en

Pakeitimas 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant:
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą planą;
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant:
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą planą;
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
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iki 205030 m. planą“; iniciatyvą
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas31“; iniciatyvą 
dėl žaliavų32; Sąjungos tvaraus vystymosi 
strategiją33; „Integruotą jūrų politiką 
Europos Sąjungai34“; Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą35; Ekologinių inovacijų 
veiksmų planą ir Europos skaitmeninę 
darbotvarkę36. Šiais veiksmais stiprinamas 
visuomenės gebėjimas didinti atsparumą 
aplinkos ir klimato pokyčiams bei 
užtikrinti žaliavų prieinamumą.

iki 205030 m. planą“; Integruotą 
globalizacijos eros pramonės politiką; 
baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato 
kaitos. Europos veiksmų programos 
kūrimas”31; iniciatyvą dėl žaliavų32;
Sąjungos tvaraus vystymosi strategiją33;
„Integruotą jūrų politiką Europos
Sąjungai“34; Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą35; Ekologinių inovacijų veiksmų 
planą; Europos inovacijų partnerystę 
žaliavų srityje ir septintąją aplinkosaugos 
veiksmų programą. Šiais veiksmais 
stiprinamas visuomenės gebėjimas didinti 
atsparumą aplinkos ir klimato pokyčiams 
bei užtikrinti žaliavų prieinamumą.

Or. en

Pakeitimas 1626
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą planą; 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 205030 m. planą“; iniciatyvą
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas31“; iniciatyvą 
dėl žaliavų32; Sąjungos tvaraus vystymosi 
strategiją33; „Integruotą jūrų politiką 
Europos Sąjungai34“; Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą35; Ekologinių inovacijų 
veiksmų planą ir Europos skaitmeninę 
darbotvarkę36. Šiais veiksmais stiprinamas 
visuomenės gebėjimas didinti atsparumą 
aplinkos ir klimato pokyčiams bei 

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą planą; 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 205030 m. planą“; baltąją knygą
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas”31; iniciatyvą 
dėl žaliavų32; Vandens srities Europos 
inovacijų partnerystę; Sąjungos tvaraus 
vystymosi strategiją33; „Integruotą jūrų 
politiką Europos Sąjungai“34; Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvą35; 
Ekologinių inovacijų veiksmų planą ir 
Europos skaitmeninę darbotvarkę36. Šiais 
veiksmais stiprinamas visuomenės 
gebėjimas didinti atsparumą aplinkos ir 
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užtikrinti žaliavų prieinamumą. klimato pokyčiams bei užtikrinti žaliavų 
prieinamumą.

Or. en

Pakeitimas 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antra pastraipa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą planą; 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 205030 m. planą“; iniciatyvą
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas31“; iniciatyvą 
dėl žaliavų32; Sąjungos tvaraus vystymosi 
strategiją33; „Integruotą jūrų politiką 
Europos Sąjungai34“; Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą35; Ekologinių inovacijų 
veiksmų planą ir Europos skaitmeninę 
darbotvarkę36. Šiais veiksmais stiprinamas 
visuomenės gebėjimas didinti atsparumą 
aplinkos ir klimato pokyčiams bei 
užtikrinti žaliavų prieinamumą.

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą planą; 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 205030 m. planą“; baltąją knygą
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas”31; iniciatyvą 
dėl žaliavų32; Vandens srities Europos 
inovacijų partnerystę; Sąjungos tvaraus 
vystymosi strategiją33; „Integruotą jūrų 
politiką Europos Sąjungai“34; Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvą35; 
Ekologinių inovacijų veiksmų planą ir 
Europos skaitmeninę darbotvarkę36. Šiais 
veiksmais stiprinamas visuomenės 
gebėjimas didinti atsparumą aplinkos ir 
klimato pokyčiams bei užtikrinti žaliavų 
prieinamumą.

Or. en

Pakeitimas 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą planą; 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 205030 m. planą“; iniciatyvą
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas31“; iniciatyvą 
dėl žaliavų32; Sąjungos tvaraus vystymosi 
strategiją33; „Integruotą jūrų politiką 
Europos Sąjungai34“; Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą35; Ekologinių inovacijų 
veiksmų planą ir Europos skaitmeninę 
darbotvarkę36. Šiais veiksmais stiprinamas 
visuomenės gebėjimas didinti atsparumą 
aplinkos ir klimato pokyčiams bei 
užtikrinti žaliavų prieinamumą.

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
Europą“ ir atitinkamą planą; 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 205030 m. planą“; baltąją knygą
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas”31; iniciatyvą 
dėl žaliavų32; Sąjungos tvaraus vystymosi 
strategiją33; „Integruotą jūrų politiką 
Europos Sąjungai“34; Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą35; Ekologinių inovacijų 
veiksmų planą ir Europos skaitmeninę 
darbotvarkę36; Vandens pagrindų 
direktyvą ir antrines direktyvas37. Šiais 
veiksmais stiprinamas visuomenės 
gebėjimas didinti atsparumą aplinkos ir 
klimato pokyčiams bei užtikrinti žaliavų 
prieinamumą.

__________________
37 Direktyva 2000/20/EB

Or. en

Pakeitimas 1629
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 

Todėl pirmenybiniais savo veiksmais 
Sąjunga turi remti pagrindinius Sąjungos 
tikslus ir įvairių sričių politiką, įskaitant: 
strategiją „Europa 2020“; Inovacijų 
sąjungą; „Taupiai išteklius naudojančią 
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Europą“ ir atitinkamą planą; 
„Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo 
iki 2050 m. planą“30; iniciatyvą
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas“31; iniciatyvą 
dėl žaliavų32; Sąjungos tvaraus vystymosi 
strategiją33; „Integruotą jūrų politiką 
Europos Sąjungai“34; Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą35; Ekologinių inovacijų 
veiksmų planą ir Europos skaitmeninę 
darbotvarkę36. Šiais veiksmais stiprinamas 
visuomenės gebėjimas didinti atsparumą 
aplinkos ir klimato pokyčiams bei 
užtikrinti žaliavų prieinamumą. Šiais 
veiksmais stiprinamas visuomenės 
gebėjimas didinti atsparumą aplinkos ir 
klimato pokyčiams bei užtikrinti žaliavų 
prieinamumą.

Europą“ ir atitinkamą planą; baltąją knygą
„Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas“31; Iniciatyvą 
dėl žaliavų32; Sąjungos tvaraus vystymosi 
strategiją33; „Integruotą jūrų politiką 
Europos Sąjungai“34; Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą35; Ekologinių inovacijų 
veiksmų planą ir Europos skaitmeninę 
darbotvarkę36. Šiais veiksmais stiprinamas 
visuomenės gebėjimas didinti atsparumą 
aplinkos ir klimato pokyčiams bei 
užtikrinti žaliavų prieinamumą. Šiais 
veiksmais stiprinamas visuomenės 
gebėjimas didinti atsparumą aplinkos ir 
klimato pokyčiams bei užtikrinti žaliavų 
prieinamumą.

Or. it

Pakeitimas 1630
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į klimato ir aplinkos 
tarptautinį bei pasaulinį pobūdį, jų mastą ir 
sudėtingumą bei tarptautinį žaliavų tiekimo 
grandinės pobūdį, veikla turi būti vykdoma 
Sąjungos lygiu ir už Sąjungos ribų. 
Kadangi būtiniausi moksliniai tyrimai yra 
daugiadiscipliniai, todėl, siekiant 
sėkmingai išspręsti šį uždavinį, privaloma 
sujungti papildomas žinias ir išteklius. 
Norint sumažinti naudojamų išteklių kiekį 
ir poveikį aplinkai, tačiau kartu padidinti 
konkurencingumą, teks imtis esminių 
visuomenės ir technologijos permainų, kad 
būtų pereita prie tvariu gamtos ir žmonių 
gerovės santykiu grindžiamos ekonomikos. 
Koordinuojama mokslinių tyrimų ir 

Atsižvelgiant į klimato ir aplinkos 
tarptautinį bei pasaulinį pobūdį, jų mastą ir 
sudėtingumą bei tarptautinį žaliavų tiekimo 
grandinės pobūdį, veikla turi būti vykdoma 
Sąjungos lygiu ir už Sąjungos ribų. 
Kadangi būtiniausi moksliniai tyrimai yra 
daugiadiscipliniai, todėl, siekiant 
sėkmingai išspręsti šį uždavinį, privaloma 
sujungti papildomas žinias ir išteklius. 
Norint sumažinti naudojamų išteklių kiekį 
ir poveikį aplinkai, tačiau kartu padidinti 
konkurencingumą, teks imtis esminių 
visuomenės ir technologijos permainų, kad 
būtų pereita prie tvariu gamtos ir žmonių 
gerovės santykiu grindžiamos ekonomikos. 
Su vandeniu susiję uždaviniai apima 
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inovacijų veikla padidins klimato 
supratimą ir padės prognozuoti klimato bei 
aplinkos pokyčius taip, kad būtų 
užtikrinama sisteminga ir kelis sektorius 
aprėpianti perspektyva, sumažinamas 
neapibrėžtumas, nustatomos ir įvertinamos 
pažeidžiamos vietos, rizika, išlaidos ir 
galimybės bei išplečiamas visuomenės ir 
politikos atsako intervalas, padidinimas 
atsako veiksmingumas. Vykdoma veikla 
taip pat siekiama visų lygių visuomenės 
dalyviams suteikti įgaliojimus aktyviai 
dalyvauti šiame procese.

vandens naudojimą kaimo ir miesto 
vietovėse ir pramonėje ir vandens 
ekosistemų apsaugą. Koordinuojama 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla 
padidins klimato supratimą ir padės 
prognozuoti klimato bei aplinkos pokyčius 
taip, kad būtų užtikrinama sisteminga ir 
kelis sektorius aprėpianti perspektyva, 
sumažinamas neapibrėžtumas, nustatomos 
ir įvertinamos pažeidžiamos vietos, rizika, 
išlaidos ir galimybės bei išplečiamas 
visuomenės ir politikos atsako intervalas, 
padidinimas atsako veiksmingumas. 
Vykdoma veikla taip pat siekiama visų 
lygių visuomenės dalyviams suteikti 
įgaliojimus aktyviai dalyvauti šiame 
procese.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas dėl vandens srities uždavinių apimties.

Pakeitimas 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti žaliavų prieinamumo 
klausimą privaloma imtis suderintos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
aprėpiančios daugelį disciplinų ir sektorių, 
kad būtų parengti saugūs, ekonomiškai 
pagrįsti, suderinti su aplinka ir socialiniu 
atžvilgiu priimtini sprendimai visoje vertės 
grandinėje (išteklių žvalgymas, gavyba, 
perdirbimas, pakartotinis naudojimas, 
grąžinamasis perdirbimas ir pakaitalų 
taikymas). Į šias sritis diegiant inovacijas 
būtų suteikiamos galimybės augimui ir 
darbo vietų kūrimui bei naujoviškoms 

Siekiant spręsti tvaraus žaliavų naudojimo 
ir prieinamumo klausimą privaloma imtis 
suderintos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklos, aprėpiančios daugelį disciplinų ir 
sektorių, kad būtų parengti saugūs, 
ekonomiškai pagrįsti, suderinti su aplinka 
ir socialiniu atžvilgiu priimtini sprendimai 
visoje vertės grandinėje (išteklių 
žvalgymas, gavyba, perdirbimas, efektyvus 
naudojimas, pakartotinis naudojimas, 
grąžinamasis perdirbimas ir pakaitalų 
taikymas). Į šias sritis diegiant inovacijas 
būtų suteikiamos galimybės augimui ir 
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pasirinktims, aprėpiančioms mokslą, 
technologiją, ekonomiką, politiką ir 
valdymą. Todėl numatoma įsteigti Europos 
žaliavų srities inovacijų partnerystę.

darbo vietų kūrimui bei naujoviškoms 
pasirinktims, aprėpiančioms mokslą, 
technologiją, ekonomiką, politiką ir 
valdymą. Todėl numatoma įsteigti Europos 
žaliavų srities inovacijų partnerystę, o 
ypatingos svarbos žaliavų, kurios 
vadinamos retosiomis žemėmis, srityje 
įsteigti Europos kompetencijos retųjų 
žemių klausimais tinklą. Tarptautinis 
bendradarbiavimas žaliavų srityje, 
pavyzdžiui, ES, Japonijos ir JAV 
mokslinių tyrimų ir plėtros trišalis 
bendradarbiavimas ypatingos svarbos 
žaliavų srityje, yra toks pat svarbus ir 
turėtų būti tęsiamas.

Or. en

Pakeitimas 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti žaliavų prieinamumo 
klausimą privaloma imtis suderintos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
aprėpiančios daugelį disciplinų ir sektorių, 
kad būtų parengti saugūs, ekonomiškai 
pagrįsti, suderinti su aplinka ir socialiniu 
atžvilgiu priimtini sprendimai visoje vertės 
grandinėje (išteklių žvalgymas, gavyba, 
perdirbimas, pakartotinis naudojimas, 
grąžinamasis perdirbimas ir pakaitalų 
taikymas). Į šias sritis diegiant inovacijas 
būtų suteikiamos galimybės augimui ir 
darbo vietų kūrimui bei naujoviškoms 
pasirinktims, aprėpiančioms mokslą, 
technologiją, ekonomiką, politiką ir 
valdymą. Todėl numatoma įsteigti Europos 
žaliavų srities inovacijų partnerystę.

Siekiant spręsti žaliavų prieinamumo 
klausimą privaloma imtis suderintos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
aprėpiančios daugelį disciplinų ir sektorių, 
kad būtų parengti saugūs, ekonomiškai 
pagrįsti, suderinti su aplinka ir socialiniu 
atžvilgiu priimtini sprendimai visoje vertės 
grandinėje (išteklių žvalgymas, gavyba, 
perdirbimas, pakartotinis naudojimas, 
grąžinamasis perdirbimas ir pakaitalų 
taikymas). Taip pat turėtų būti 
sprendžiami vandens naudojimo kaimo, 
miesto ir pramonės teritorijose ir vandens 
ekosistemų apsaugos klausimai. Į šias 
sritis diegiant inovacijas būtų suteikiamos 
galimybės augimui ir darbo vietų kūrimui 
bei naujoviškoms pasirinktims, 
aprėpiančioms mokslą, technologiją, 
ekonomiką, politiką ir valdymą. Todėl 
numatoma įsteigti Europos žaliavų srities 
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inovacijų partnerystę.

Or. en

Pakeitimas 1633
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti žaliavų prieinamumo 
klausimą privaloma imtis suderintos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
aprėpiančios daugelį disciplinų ir sektorių, 
kad būtų parengti saugūs, ekonomiškai 
pagrįsti, suderinti su aplinka ir socialiniu 
atžvilgiu priimtini sprendimai visoje vertės 
grandinėje (išteklių žvalgymas, gavyba, 
perdirbimas, pakartotinis naudojimas, 
grąžinamasis perdirbimas ir pakaitalų 
taikymas). Į šias sritis diegiant inovacijas 
būtų suteikiamos galimybės augimui ir 
darbo vietų kūrimui bei naujoviškoms 
pasirinktims, aprėpiančioms mokslą, 
technologiją, ekonomiką, politiką ir 
valdymą. Todėl numatoma įsteigti Europos 
žaliavų srities inovacijų partnerystę.

Siekiant spręsti žaliavų prieinamumo 
klausimą privaloma imtis suderintos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
aprėpiančios daugelį disciplinų ir sektorių, 
kad būtų parengti saugūs, ekonomiškai 
pagrįsti, suderinti su aplinka ir socialiniu 
atžvilgiu priimtini sprendimai visoje vertės 
grandinėje (išteklių žvalgymas, gavyba, 
perdirbimas, pakartotinis naudojimas, 
grąžinamasis perdirbimas ir pakaitalų 
taikymas). Į šias sritis diegiant inovacijas 
būtų suteikiamos galimybės augimui ir 
darbo vietų kūrimui bei naujoviškoms 
pasirinktims, aprėpiančioms mokslą, 
technologiją, ekonomiką, politiką ir 
valdymą. Todėl numatoma įsteigti Europos
inovacijų partnerystes vandens vartojimo 
efektyvumo ir žaliavų srityje.

Or. en

Pagrindimas

Vanduo nėra specifinių su žaliavomis susijusių uždavinių dalis (žaliavoms priklauso tik ne 
žemės ūkio, ne energetinės žaliavos ir ne apskritai ištekliai), taigi svarbu jį skirti aprašant 
visus skirtingus uždavinius.

Pakeitimas 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekologinės inovacijos suteikia naujų 
patrauklių plėtros ir darbo galimybių. 
Sprendimai, parengti Sąjungos lygiu 
imantis veiksmų, pašalins pagrindines 
grėsmes pramonės konkurencingumui ir 
užtikrins spartų įsigalėjimą ir išplatinimą 
bendrojoje rinkoje bei už ribų. Taip būtų 
užtikrinamas perėjimas prie ekologiškos 
ekonomikos, kurios veiklą organizuojant 
atsižvelgiama į tvarų išteklių naudojimą. 
Su šiuo požiūriu susiję partneriai: 
tarptautiniai, Europos ir nacionaliniai 
politikos formuotojai; tarptautiniai ir 
valstybių narių atliekami moksliniai 
tyrimai ir inovacijų programos; Europos 
verslas ir pramonė; Europos aplinkos 
agentūra ir nacionalinės aplinkos agentūros 
bei kitos atitinkamos suinteresuotosios 
šalys. Be dvišalio ir regioninio 
bendradarbiavimo, Sąjungos lygio 
veiksmais taip pat būtų remiami susiję 
tarptautiniai veiksmai ir iniciatyvos, 
įskaitant Tarpvyriausybinę klimato kaitos 
komisiją (IPCC), Tarpvyriausybinę 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
paslaugų centrą (IPBES) ir Žemės 
stebėjimo grupę (GEO).

Ekologinės inovacijos suteikia naujų 
patrauklių plėtros ir darbo galimybių. 
Sprendimai, parengti Sąjungos lygiu 
imantis veiksmų, pašalins pagrindines 
grėsmes pramonės konkurencingumui ir 
užtikrins spartų įsigalėjimą ir išplatinimą 
bendrojoje rinkoje bei už ribų. Taip būtų 
užtikrinamas perėjimas prie ekologiškos 
ekonomikos, kurios veiklą organizuojant 
atsižvelgiama į tvarų išteklių naudojimą. 
Su šiuo požiūriu susiję partneriai: 
tarptautiniai, Europos ir nacionaliniai 
politikos formuotojai; tarptautiniai ir 
valstybių narių atliekami moksliniai 
tyrimai ir inovacijų programos; Europos 
verslas ir pramonė ir ypač MVĮ, Europos 
universitetai ir mokslinių tyrimų 
institutai; nevyriausybinės organizacijos ir 
ekspertų grupės; Europos aplinkos 
agentūra ir nacionalinės aplinkos agentūros 
bei kitos atitinkamos suinteresuotosios 
šalys. Be dvišalio ir regioninio 
bendradarbiavimo, Sąjungos lygio 
veiksmais taip pat būtų remiami susiję 
tarptautiniai veiksmai ir iniciatyvos, 
įskaitant Tarpvyriausybinę klimato kaitos 
komisiją (IPCC), Tarpvyriausybinę 
biologinės įvairovės ir ekosistemų 
platformą (IPBES), tarptautinę išteklių 
darbo grupę ir Žemės stebėjimo grupę 
(GEO).

Or. en

Pakeitimas 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms ir kylančiam jūros ir vidaus 
vandenų lygiui bei naudojamas taikant 
technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 
imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 
susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių 
ir rizikos prevencijos priemonių kūrimui; 
klimato kaitos mažinimo politikos 
rėmimui. Be to, kad nagrinėjamas 
COM(2011) 811 III dalies 5.1.1 ir 5.1.2 
punktuose, šis klausimas taip pat turi būti 
sprendžiamas ir šiame dokumente. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad Europos visuomenė būtų pasirengusi klimato kaitos padariniams, 
reikia remti klimato kaitos padarinių švelninimo ir prisitaikymo prie jos mokslinius tyrimus.

Pakeitimas 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 

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

mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms bei naudojamas taikant 
technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 
imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 
susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių 
ir rizikos prevencijos ir valdymo priemonių 
pagrindiniuose socialiniuose ir 
ekonominiuose sektoriuose (pvz., žemės 
ūkio, energetikos, transporto, turizmo, 
apstatytos aplinkos ir kultūros paveldo) 
kūrimui; klimato kaitos mažinimo politikos 
rėmimui.

Or. en

Pakeitimas 1637
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms bei naudojamas taikant 
technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 
imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 

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

susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių klimato 
kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jos ir 
rizikos prevencijos priemonių kūrimui; 
klimato kaitos mažinimo politikos 
rėmimui.

Or. en

Pakeitimas 1638
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Tvarus gamtinių išteklių ir ekologinių 
sistemų valdymas

(b) Tvarus ir patikimas gamtos išteklių ir 
ekologinių sistemų valdymas

Or. en

Pakeitimas 1639
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Tvarus gamtinių išteklių ir ekologinių 
sistemų valdymas

(b) Tvarus gamtos ir kultūros paveldo 
išteklių ir ekologinių sistemų valdymas

Or. en

Pakeitimas 1640
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio b papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama suteikti žinių, būtinų gamtinius
išteklius valdyti taip, kad būtų užtikrinama 
ribotų gamtinių išteklių ir visuomenės bei 
ekonomikos poreikių tvari pusiausvyra. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: mūsų 
žinių apie ekosistemų veikimą, jų sąveiką 
su socialinėmis sistemomis bei jų svarbą 
palaikant ekonomiką ir žmonių gerovę 
gilinimui; žinių bei priemonių, kurios 
reikalingos priimant veiksmingus 
sprendimus ir įtraukiant visuomenę, 
teikimui.

Siekiama suteikti žinių, būtinų gamtos
išteklius valdyti taip, kad būtų užtikrinama 
ribotų gamtos išteklių ir visuomenės bei 
ekonomikos poreikių tvari pusiausvyra. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: mūsų 
žinių apie ekosistemų veikimą, įskaitant 
reguliuojamąjį vandenynų ir miškų 
vaidmenį užkertant kelią visuotiniam 
atšilimui, jų sąveiką su socialinėmis 
sistemomis bei jų svarbą palaikant 
ekonomiką ir žmonių gerovę gilinimui; 
žinių bei priemonių, kurios reikalingos 
priimant veiksmingus sprendimus ir 
įtraukiant visuomenę, teikimui.

Or. en

Pakeitimas 1641
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama suteikti žinių, būtinų gamtinius
išteklius valdyti taip, kad būtų užtikrinama 
ribotų gamtinių išteklių ir visuomenės bei 
ekonomikos poreikių tvari pusiausvyra. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: mūsų 
žinių apie ekosistemų veikimą, jų sąveiką 
su socialinėmis sistemomis bei jų svarbą 
palaikant ekonomiką ir žmonių gerovę 
gilinimui; žinių bei priemonių, kurios 
reikalingos priimant veiksmingus 
sprendimus ir įtraukiant visuomenę, 
teikimui.

Siekiama suteikti žinių, būtinų gamtos
išteklius valdyti taip, kad būtų užtikrinama 
ribotų gamtos išteklių ir visuomenės 
poreikių tvari pusiausvyra. Vykdant veiklą 
pirmenybė teikiama: mūsų žinių apie 
ekosistemų veikimą, jų sąveiką su 
socialinėmis sistemomis bei jų svarbą 
palaikant ekonomiką ir žmonių gerovę 
gilinimui; žinių bei priemonių, kurios 
reikalingos priimant veiksmingus 
sprendimus ir įtraukiant visuomenę, 
teikimui.

Or. en
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Pakeitimas 1642
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama suteikti žinių, būtinų gamtinius
išteklius valdyti taip, kad būtų užtikrinama 
ribotų gamtinių išteklių ir visuomenės bei 
ekonomikos poreikių tvari pusiausvyra. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: mūsų 
žinių apie ekosistemų veikimą, jų sąveiką 
su socialinėmis sistemomis bei jų svarbą 
palaikant ekonomiką ir žmonių gerovę 
gilinimui; žinių bei priemonių, kurios 
reikalingos priimant veiksmingus 
sprendimus ir įtraukiant visuomenę, 
teikimui.

Siekiama suteikti žinių, būtinų gamtos ir 
kultūrinio paveldo išteklius valdyti taip, 
kad būtų užtikrinama ribotų gamtos išteklių 
ir visuomenės bei ekonomikos poreikių 
tvari pusiausvyra. Vykdant veiklą 
pirmenybė teikiama: mūsų žinių apie 
ekosistemų veikimą, jų sąveiką su 
socialinėmis sistemomis bei jų svarbą 
palaikant ekonomiką ir žmonių gerovę 
gilinimui; žinių bei priemonių, kurios 
reikalingos priimant veiksmingus 
sprendimus ir įtraukiant visuomenę, 
teikimui.

Or. en

Pakeitimas 1643
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Tvarus kultūros paveldo valdymas

Siekiama užtikrinti tvarų kultūros paveldo 
išteklių valdymą ir naudojimą ir sumažinti 
klimato kaitos jam keliamą grėsmę. 
Pirmenybė teikiama stebėjimui, priežiūrai 
ir modeliavimui siekiant nustatyti 
atsparumo lygį ir valdyti kultūros paveldą 
ir sukurti nuoseklios rizikos vertinimo ir 
valdymo sistemos pagrindą. Bus sukurti 
kultūros ir archeologinio paveldo 
(nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros 
vertybių) vizualaus, materialiojo ir 
struktūrinio vientisumo kitimo matavimo 
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rodikliai.

Or. it

Pakeitimas 1644
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Išteklių naudojimo modelių ir 
gyvenimo būdo pokyčių nagrinėjimas ir 
su jais susijusių klausimų sprendimas
Tirti gyvenimo būdo pokyčių tvarumą ir 
skatinti tvaraus gyvenimo būdo 
atsiradimą. Remti paklausos valdymo 
inovacijų ir sprendimų įgyvendinimą 
siekiant mažinti išteklių naudojimą ir 
netausų išteklių naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 1645
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti 
tvarų vandens išteklių ir vandens 
sektoriaus paslaugų perėjimą, valdymą ir 
naudojimą. Siekiama išplėsti inovatyvias 
žinias apie vandens tiekimą (jo pokyčius), 
vandens valymą, vandens ciklo išbaigimą, 
energijos (žaliavų) utilizavimą ir gerinti 
galutinio naudotojo dalyvavimą (elgesį) 
siekiant patenkinti būsimus poreikius.
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Or. en

Pakeitimas 1646
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio c papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Tvaraus ne energetinių ir ne žemės ūkio 
žaliavų tiekimo užtikrinimas

(c) Tvaraus ne energetinių ir ne žemės ūkio 
žaliavų naudojimo, valdymo ir tiekimo 
užtikrinimas

Or. en

Pakeitimas 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama išplėsti žinias apie žaliavas ir 
parengti naujoviškus sprendimus, 
leisiančius ekonomiškai veiksmingai ir 
nedarant žalos aplinkai žvalgyti, išgauti, 
apdirbti, pakartotinai naudoti ir atgauti
žaliavas bei jas pakeisti ekonomiškai 
priimtinais ir aplinkai mažesnį poveikį 
darančiais pakaitalais. Vykdant veiklą 
pirmenybė teikiama: žinių apie žaliavų 
prieinamumą gilinimui; tvaraus žaliavų 
tiekimo ir jų naudojimo skatinimui;
pakaitalų svarbiausioms žaliavoms paieškai 
ir visuomenės žaliavų klausimo išmanymo
ir su jomis susijusios kvalifikacijos
gerinimui.

Siekiama išplėsti žinias apie žaliavas ir 
parengti naujoviškus sprendimus, 
leisiančius ekonomiškai veiksmingai, 
tausiai naudojant išteklius ir nedarant 
žalos aplinkai naudoti, pakartotinai 
naudoti, perdirbti ir utilizuoti žaliavas bei 
jas pakeisti ekonomiškai priimtinais ir 
aplinkai mažesnį poveikį darančiais 
pakaitalais. Vykdant veiklą pirmenybė 
teikiama: žinių apie žaliavų prieinamumą 
gilinimui; tvaraus žaliavų tiekimo ir jų 
naudojimo skatinimui; ekologinio 
projektavimo, tvaraus žaliavų tiekimo, 
veiksmingo jų naudojimo ir pakartotinio 
naudojimo skatinimui; pakaitalų 
svarbiausioms žaliavoms paieškai, 
uždarojo ciklo procesų ir sistemų 
plėtojimui, antrinio perdirbimo ir 
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pakartotinio naudojimo strategijų ir 
technologijų paramai; paklausos valdymo 
priemonėms, kuriomis piliečiams ir 
vartotojams sudaromos galimybės mažinti 
žaliavų vartojimą ir švaistymą ir
visuomenės informuotumo apie žaliavas ir 
su jomis susijusių įgūdžių gerinimui.

Or. en

Pakeitimas 1648
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama išplėsti žinias apie žaliavas ir 
parengti naujoviškus sprendimus, 
leisiančius ekonomiškai veiksmingai ir 
nedarant žalos aplinkai žvalgyti, išgauti, 
apdirbti, pakartotinai naudoti ir atgauti 
žaliavas bei jas pakeisti ekonomiškai 
priimtinais ir aplinkai mažesnį poveikį 
darančiais pakaitalais. Vykdant veiklą 
pirmenybė teikiama: žinių apie žaliavų 
prieinamumą gilinimui; tvaraus žaliavų 
tiekimo ir jų naudojimo skatinimui; 
pakaitalų svarbiausioms žaliavoms paieškai 
ir visuomenės žaliavų klausimo išmanymo
ir su jomis susijusios kvalifikacijos
gerinimui.

Siekiama išplėsti žinias apie žaliavas ir 
parengti naujoviškus sprendimus, 
leisiančius ekonomiškai veiksmingai ir 
nedarant žalos aplinkai žvalgyti, išgauti, 
apdirbti, pakartotinai naudoti ir atgauti 
žaliavas bei jas pakeisti ekonomiškai 
priimtinais ir aplinkai mažesnį poveikį 
darančiais pakaitalais. Vykdant veiklą 
pirmenybė teikiama: žinių apie žaliavų 
prieinamumą gilinimui; tvaraus žaliavų 
tiekimo ir jų naudojimo skatinimui; 
pakaitalų svarbiausioms žaliavoms 
paieškai; visuomenės informuotumo apie 
žaliavas ir su jomis susijusių įgūdžių
gerinimui; steigti regionines ir 
nacionalines grupes žaliavų srityje ir jas 
skatinti; spręsti pramonės jungčių su 
žaliavų šaltiniais logistikos klausimus.

Or. en

Pakeitimas 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio c papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama išplėsti žinias apie žaliavas ir 
parengti naujoviškus sprendimus, 
leisiančius ekonomiškai veiksmingai ir 
nedarant žalos aplinkai žvalgyti, išgauti, 
apdirbti, pakartotinai naudoti ir atgauti 
žaliavas bei jas pakeisti ekonomiškai 
priimtinais ir aplinkai mažesnį poveikį 
darančiais pakaitalais. Vykdant veiklą 
pirmenybė teikiama: žinių apie žaliavų 
prieinamumą gilinimui; tvaraus žaliavų 
tiekimo ir jų naudojimo skatinimui; 
pakaitalų svarbiausioms žaliavoms paieškai 
ir visuomenės žaliavų klausimo išmanymo
ir su jomis susijusios kvalifikacijos
gerinimui.

Siekiama išplėsti žinias apie žaliavas ir 
parengti naujoviškus sprendimus, 
leisiančius ekonomiškai veiksmingai ir 
nedarant žalos aplinkai žvalgyti, išgauti, 
apdirbti, pakartotinai naudoti ir atgauti 
žaliavas bei jas pakeisti ekonomiškai 
priimtinais ir aplinkai mažesnį poveikį 
darančiais pakaitalais. Vykdant veiklą 
pirmenybė teikiama: žinių apie žaliavų 
prieinamumą gilinimui; tvaraus žaliavų 
tiekimo ir jų naudojimo skatinimui; 
pakaitalų svarbiausioms ir pavojingoms
žaliavoms paieškai; medžiagų tvaraus 
naudojimo ir pakartotinio naudojimo 
projektų skatinimui ir visuomenės 
informuotumo apie žaliavas ir su jomis 
susijusių įgūdžių gerinimui.

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinio naudojimo projektai – pagrindas, kuriuo remiantis galima įgyvendinti tvarų 
medžiagų naudojimą.

Pakeitimas 1650
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai skatinimui ir 
platinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai skatinimui ir 
platinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
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naujoviškos politikos ir visuomenės 
permainų rėmimui; ekologiškos 
ekonomikos kūrimo pažangos nustatymui 
ir vertinimui; išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimui naudojant 
skaitmenines sistemas.

naujoviškos politikos ir visuomenės 
permainų rėmimui; ekologiškos 
ekonomikos kūrimo pažangos nustatymui 
ir vertinimui; išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimui naudojant 
skaitmenines sistemas. Ekologinių 
inovacijų programa, kuri sėkmingai 
įgyvendinta pagal Konkurencingumo ir 
inovacijų programą per praėjusią ES 
daugiametę finansinę programą, tęsiama 
pagal dabartinę programą „Horizontas 
2020“ suteikiant dideles biudžeto lėšas.

Or. en

Pakeitimas 1651
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama:
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai skatinimui ir 
platinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
naujoviškos politikos ir visuomenės 
permainų rėmimui; ekologiškos 
ekonomikos kūrimo pažangos nustatymui 
ir vertinimui; išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimui naudojant 
skaitmenines sistemas.

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai skatinimui ir 
platinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
naujoviškos politikos ir visuomenės 
permainų rėmimui; mokslinių tyrimų, 
kurie vykdomi ieškant saugių Europos 
Sąjungos reglamente dėl cheminių 
medžiagų ir saugaus jų naudojimo 
(REACH) nurodytų pavojingų medžiagų 
pakaitalų, rėmimui; ekologiškos 
ekonomikos kūrimo pažangos nustatymui 
ir vertinimui; išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimui naudojant 
skaitmenines sistemas.

Or. en
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Pakeitimas 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai skatinimui ir 
platinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
naujoviškos politikos ir visuomenės 
permainų rėmimui; ekologiškos 
ekonomikos kūrimo pažangos nustatymui 
ir vertinimui; išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimui naudojant 
skaitmenines sistemas.

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai skatinimui ir 
platinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
ekologinių inovacinių strategijų, 
metodikos ir priemonių, kurios padėtų 
išsaugoti Europos kultūros paveldą, 
kūrimui; naujoviškos politikos ir 
visuomenės permainų rėmimui; 
ekologiškos ekonomikos kūrimo pažangos 
nustatymui ir vertinimui; išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimui
naudojant skaitmenines sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai skatinimui ir 

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą.
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai skatinimui ir 
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platinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
naujoviškos politikos ir visuomenės 
permainų rėmimui; ekologiškos 
ekonomikos kūrimo pažangos nustatymui 
ir vertinimui; išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimui naudojant 
skaitmenines sistemas.

platinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
naujoviškos politikos, tvarių ekonominių 
modelių ir visuomenės permainų rėmimui; 
ekologiškos ekonomikos kūrimo pažangos 
nustatymui ir vertinimui; išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimui 
naudojant skaitmenines sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1654
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai skatinimui ir 
platinimui, ypač daug dėmesio skiriant 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
naujoviškos politikos ir visuomenės 
permainų rėmimui; ekologiškos 
ekonomikos kūrimo pažangos nustatymui 
ir vertinimui; išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimui naudojant 
skaitmenines sistemas.

Siekiama skatinti visų formų ekologinių 
inovacijų, kurios leidžia pereiti prie 
ekologiškos ekonomikos, diegimą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
ekologinių inovacinių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimui 
bei jų pateikimo rinkai konkurencingomis 
kainomis skatinimui ir platinimui, ypač 
daug dėmesio skiriant mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms; naujoviškos politikos 
ir visuomenės permainų rėmimui; 
ekologiškos ekonomikos kūrimo pažangos 
nustatymui ir vertinimui; išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimui 
naudojant skaitmenines sistemas.

Or. it

Pakeitimas 1655
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 5 punkto 5.3 papunkčio d a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Kultūros vertybių restauravimas, 
priežiūra, skaitmeninimas ir pakartotinis 
naudojimas 21-me amžiuje
Siekiama saugoti 20-ojo amžiaus kultūros 
paveldą, įskaitant skaitmeninį paveldą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama naujų 
technologijų, įskaitant nanotechnologijas, 
kūrimui ir taikymui, derinant jas su 
įprastinėmis technologijomis ir remiantis 
naujų priemonių, įskaitant 
skaitmeninimą, priimtinumo kultūros 
požiūriu vertinimu siekiant pagerinti 
trapių ir pažeidžiamų kultūrinių medžiagų 
atsparumą ir vėl pradėti naudoti 
šiuolaikinius pastatus ir meno kūrinius, 
tinkamai atsižvelgiant į regioninius 
skirtumus ir skirtingus kultūrinius 
požiūrius.

Or. it

Pakeitimas 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 5 punkto 5.3 papunkčio e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Kultūros paveldas
Reaguojant į klimato kaitą siekiama ištirti 
strategijas, metodikas ir priemones, kurių 
reikia norint sudaryti sąlygas dinamiškam 
ir tvariam kultūros paveldui Europoje 
kurti. Įvairių fizinių formų kultūros 
paveldas sudaro į įvairius pokyčius 
reaguojančių atsparių bendruomenių 
gyvenimo aplinką. Atliekant kultūros 
paveldo mokslinius tyrimus reikia taikyti 
daugiadalykį požiūrį siekiant pagerinti 
istorinės medžiagos supratimą. Pirmenybė 
teikiama veiklai, susijusiai su atsparumo 
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lygio nustatymu vykdant stebėseną ir 
kuriant modelius, taip pat užtikrinant 
geresnį supratimą apie tai, kaip 
bendruomenės suvokia klimato kaitą ir 
seisminius ar vulkaninius pavojus ir į juos 
reaguoja.

Or. it

Pagrindimas

Visuomeninės problemos, visų pirma klimato kaitos ir naujų technologijų klausimai, turi būti 
sprendžiami atsižvelgiant į tai, kokią įtaką jie daro kultūros paveldui, pakankamai dėmesio 
skiriant tiek jų keliamiems pavojams, tiek jų teikiamoms galimybėms.

Pakeitimas 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 5 punkto 5.3 papunkčio e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Kultūros paveldas. Bendrijos 
reagavimas į klimato kaitą
Europos paveldas – tai svarbus atskiras 
klausimas ir kadangi šis paveldas yra 
unikalūs ištekliai ir svarbi besivystančios 
individualios ir kolektyvinės tapatybės 
dalis, reikia išnagrinėti strategijas, 
metodiką ir priemones siekiant sudaryti 
galimybes nuolatinei Europos kultūros 
paveldo dinamikai. Pavyzdžiui, keičiantis 
aplinkai ir vis dažniau besireiškiant 
ekstremaliems reiškiniams, pvz., 
potvyniams, vulkaninio ir seisminio 
pobūdžio natūraliems pavojams, kyla 
klausimas dėl to, kaip bendruomenės 
supranta ir reaguoja į šias problemas.

Or. en

Pakeitimas 1658
Hermann Winkler
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 5 punkto 5.3 papunkčio e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Kultūros paveldas
Siekiama ištirti strategijas, metodikas ir 
priemones, kurių reikia norint užtikrinti, 
kad Europoje būtų dinamiškas, tvarus, 
klimato kaitai atsparus kultūros paveldas. 
Atliekant kultūros paveldo mokslinius 
tyrimus reikia taikyti daugiadalykį
požiūrį, kad būtų užtikrintas geresnis 
istorinės medžiagos supratimas.

Or. de

Pakeitimas 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 5 punkto 5.3 papunkčio e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Europos jūrų ir vandenynų geros 
aplinkos būklės užtikrinimas
Siekiama gerinti žinias apie jūros teršalus 
ir jų poveikį norint užtikrinti gerą 
Europos jūrų ir vandenynų aplinkos 
būklę ir ją išlaikyti, kaip reikalaujama 
Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje 
(MSFD).

Or. en

Pakeitimas 1660
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. INTEGRACINĖ, INOVACIJAS 
DIEGIANTI IR SAUGI VISUOMENĖ

6. EUROPA KINTANČIAME 
PASAULYJE. INTEGRACINĖ IR 
MĄSTANTI VISUOMENĖ

Or. en

Pakeitimas 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. INTEGRACINĖ, INOVACIJAS 
DIEGIANTI IR SAUGI VISUOMENĖ

6. EUROPA KINTANČIAME 
PASAULYJE. INTEGRACINĖ, 
INOVACIJAS DIEGIANTI IR 
MĄSTANTI VISUOMENĖ

Or. en

Pakeitimas 1662
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. INTEGRACINĖ, INOVACIJAS 
DIEGIANTI IR SAUGI VISUOMENĖ

6. EUROPOS VISUOMENĖS, 
KULTŪROS IR VISUOMENĖS 
PERMAINŲ SUPRATIMAS

Or. en

Pakeitimas 1663
Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad
Europos visuomenė būtų integracinė, 
diegianti inovacijas ir saugi, atsižvelgiant 
milžiniškus pokyčius ir stiprėjančią 
pasaulio regionų tarpusavio sąveiką.

Konkretūs tikslai yra užtikrinti geresnį
Europos išmanymą ir skatinti jos 
ekonominį augimą remiantis 
pagrindinėmis kultūros ir kūrybingumo 
vertybėmis siekiant sukurti labiau 
integracinę ir inovacijas diegiančią 
visuomenę.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti ne tik visuomenės išmanymą, bet ir teigiamus jos pokyčius, skatinant 
ekonominį augimą, o tokiame procese kultūra ir kūrybingumas gali būti patys svarbiausi. Be 
to, akivaizdu, kad kūrybinga ir kultūringa pramonė gali tapti būsimo Europos ekonominio 
augimo pagrindu: globoti ir saugoti mūsų kultūrą taip pat reiškia tikrai ją vertinti, kad būtų 
paskatintas kūrybingumas ir naujovės.

Pakeitimas 1664
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
Europos visuomenė būtų integracinė, 
diegianti inovacijas ir saugi, atsižvelgiant 
milžiniškus pokyčius ir stiprėjančią 
pasaulio regionų tarpusavio sąveiką.

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
Europos visuomenė būtų integracinė ir 
mąstanti, atsižvelgiant milžiniškus 
pokyčius ir stiprėjančią pasaulio regionų 
tarpusavio sąveiką.

Or. en

Pakeitimas 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
Europos visuomenė būtų integracinė, 
diegianti inovacijas ir saugi, atsižvelgiant 
milžiniškus pokyčius ir stiprėjančią 
pasaulio regionų tarpusavio sąveiką.

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
Europos visuomenė būtų integracinė, 
darni, diegianti inovacijas ir saugi, 
atsižvelgiant milžiniškus pokyčius ir 
stiprėjančią pasaulio regionų tarpusavio 
sąveiką.

Or. en

Pakeitimas 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europai iškilę sudėtingi socialiniai ir 
ekonominiai uždaviniai, kurie didele dalimi 
lemia Europos ateitį – pvz., besiplečiantys 
ekonominiai ir kultūriniai ryšiai, gyventojų 
senėjimas, plintanti socialinė atskirtis ir 
skurdas, nelygybė ir migracijos srautai, 
skaitmeninės atskirties panaikinimas, 
kultūrinių inovacijų ir kūrybingumo 
visuomenėje bei įmonėse skatinimas ir 
saugumo bei laisvės užtikrinimas, 
pasitikėjimo demokratinėmis institucijomis 
ir piliečių tarpusavio pasitikėjimo 
valstybėse narėse ir už jų ribų užtikrinimas. 
Šie uždaviniai yra labai sudėtingi, todėl 
juos spręsti reikia taikant bendras 
europines priemones.

Europai iškilę sudėtingi socialiniai ir 
ekonominiai uždaviniai, kurie didele dalimi 
lemia Europos ateitį – pvz., besiplečiantys 
ekonominiai ir kultūriniai ryšiai, gyventojų 
senėjimas ir demografiniai pokyčiai, 
plintanti socialinė atskirtis ir skurdas, 
nelygybė ir migracijos srautai, 
skaitmeninės atskirties panaikinimas, 
mokslo kultūros, inovacijų ir kūrybingumo 
visuomenėje bei įmonėse skatinimas ir 
saugumo bei laisvės užtikrinimas, 
pasitikėjimo demokratinėmis institucijomis 
ir piliečių tarpusavio pasitikėjimo 
valstybėse narėse ir už jų ribų užtikrinimas, 
politinės ir pilietinės įtraukties skatinimas, 
geresnis Europos viešojo sektoriaus 
išmanymas, Europos visuomenės ryšių ir 
tarpusavio santykių, padedančių įveikti 
nacionalines, kalbines, religines, 
technologines ir socialines kliūtis, 
rėmimas. Šie uždaviniai yra labai 
sudėtingi, todėl juos spręsti reikia taikant 
bendras europines priemones.

Or. en
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Pakeitimas 1667
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europai iškilę sudėtingi socialiniai ir 
ekonominiai uždaviniai, kurie didele dalimi 
lemia Europos ateitį – pvz., besiplečiantys 
ekonominiai ir kultūriniai ryšiai, gyventojų 
senėjimas, plintanti socialinė atskirtis ir 
skurdas, nelygybė ir migracijos srautai, 
skaitmeninės atskirties panaikinimas, 
kultūrinių inovacijų ir kūrybingumo 
visuomenėje bei įmonėse skatinimas ir 
saugumo bei laisvės užtikrinimas, 
pasitikėjimo demokratinėmis institucijomis 
ir piliečių tarpusavio pasitikėjimo 
valstybėse narėse ir už jų ribų užtikrinimas.
Šie uždaviniai yra labai sudėtingi, todėl 
juos spręsti reikia taikant bendras 
europines priemones.

Europai iškilę sudėtingi socialiniai ir 
ekonominiai uždaviniai, kurie didele dalimi 
lemia Europos ateitį – pvz., besiplečiantys 
ekonominiai ir kultūriniai ryšiai, gyventojų 
senėjimas, plintanti socialinė atskirtis ir 
skurdas, nelygybė ir migracijos srautai, 
skaitmeninės atskirties panaikinimas, 
kultūrinių inovacijų ir kūrybingumo 
visuomenėje bei įmonėse skatinimas ir 
saugumo bei laisvės užtikrinimas, 
pasitikėjimo demokratinėmis institucijomis 
ir piliečių tarpusavio pasitikėjimo 
valstybėse narėse ir už jų ribų užtikrinimas.
Šie uždaviniai yra labai sudėtingi, todėl 
juos spręsti reikia taikant vis sudėtingesnį 
įvairių ir bendrų europinių priemonių 
derinį, pagrįstą bendromis mokslinėmis 
žiniomis, kurias gali suteikti tik socialinis 
ir humanitarinis mokslas, kultūra ir 
kūrybinė pramonė.

Or. en

Pagrindimas

Socialinės problemos gali būti sprendžiamos remiantis kultūra ir humanitariniais mokslais.

Pakeitimas 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma, Sąjungoje kol kas nėra panaikinta Pirma, Sąjungoje kol kas nėra panaikinta 
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didelė nelygybė tarp šalių ir pačiose šalyse.
2010 m. žmogaus socialinės raidos 
indekso, suvestinės sveikatos, išsilavinimo 
ir pajamų vertinimo priemonės, vertė 
Sąjungose valstybėse narėse svyruoja nuo 
0,743 iki 0,895, t. y. ji patvirtinta didelius 
šalių skirtumus. Taip pat nėra panaikinta
didelė lyčių nelygybė: pvz., mokant 
atlyginimus Sąjungoje vyrai kol kas gauna 
17,8 proc. didesnį atlyginimą37. Vienam iš 
kiekvienų šešių Sąjungos piliečių (apie 
80 mln. žmonių) šiandien gresia skurdas.
Per paskutinius du dešimtmečius padidėjo 
jaunimo ir šeimų su vaikais skurdas.
Daugiau nei 20 proc. jaunimo neturi darbo.
150 mln. europiečių (apie 25 proc.) 
niekada nėra naudojęsi internetu ir gali 
niekada neįgyti reikiamo skaitmeninio 
raštingumo. Taip pat išplito politinis 
abejingumas ir griežtas skirstymasis per 
rinkimus, o tai rodo susvyravusį piliečių 
pasitikėjimą dabartinėmis politinėmis 
sistemomis. Minėti skaičiai leidžia daryti 
prielaidą, kad tam tikros socialinės grupės 
ir bendruomenės niekada nepajunta 
socialinės ir ekonominės plėtros naudos ir
(arba) jos nedalyvauja demokratinės 
politikos procesuose.

didelė nelygybė tarp šalių ir pačiose šalyse.
2010 m. žmogaus socialinės raidos 
indekso, suvestinės sveikatos, išsilavinimo 
ir pajamų vertinimo priemonės, vertė 
Sąjungose valstybėse narėse svyruoja nuo 
0,743 iki 0,895, t. y. ji patvirtinta didelius 
šalių skirtumus. Nėra panaikinta moterų ir 
vyrų galimybių nelygybė. Mokant
atlyginimus Sąjungoje vyrai kol kas gauna 
17,8 proc. didesnį atlyginimą37. Vienam iš 
kiekvienų šešių Sąjungos piliečių (apie 
80 mln. žmonių) šiandien gresia skurdas.
Per paskutinius du dešimtmečius padidėjo 
jaunimo ir šeimų su vaikais skurdas.
Daugiau nei 20 proc. jaunimo neturi darbo.
150 mln. europiečių (apie 25 proc.) 
niekada nėra naudojęsi internetu ir gali 
niekada neįgyti reikiamo skaitmeninio 
raštingumo. Taip pat išplito politinis 
abejingumas ir griežtas skirstymasis per 
rinkimus, o tai rodo susvyravusį piliečių 
pasitikėjimą dabartinėmis politinėmis 
sistemomis. Minėti skaičiai leidžia daryti 
prielaidą, kad tam tikros socialinės grupės 
ir bendruomenės niekada nepajunta 
socialinės ir ekonominės plėtros naudos ir
(arba) jos nedalyvauja demokratinės 
politikos procesuose.

Or. en

Pakeitimas 1669
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečia, piliečiams vis didesnę riziką kelia 
įvairių formų grėsmės, pvz., nusikaltimai, 
prievarta, terorizmas, kibernetiniai 
nusikaltimai, privatumo pažeidimai, kitų 
formų socialiniai ir ekonominiai 
pažeidimai. Apskaičiuota, kad kiekvienais 
metais Europoje gali būti apie 75 mln. 

Išbraukta.
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tiesioginių nusikaltimų aukų39. Įvertinta, 
kad 2010 m. su nusikaltimais, terorizmu, 
neteisėta veika, prievarta ir nelaimėmis 
susijusios tiesioginės išlaidos Europoje 
sudarė apie 650 mlrd. EUR (apie 5 proc. 
Sąjungos BVP). Geriausias terorizmo 
pasekmių pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 
d. Manheteno bokštuose dvyniuose 
surengtas išpuolis. Per šį išpuolį žuvo 
tūkstančiai žmonių. Apskaičiuota, kad dėl 
jo JAV našumas sumažėjo 35 mlrd. JAV 
dol., bendroji produkcija – 47 mlrd. JAV 
dol., o nedarbas per kitą ketvirtį padidėjo 
beveik 1 proc. Piliečiai, bendrovės ir 
institucijos vis aktyviau naudojasi 
skaitmenine sąveika ir sandoriais 
socialinėje, finansinėje ir komercinėse 
srityse, tačiau interneto plėtra suteikia 
galimybę kiekvienais metais įvykdyti 
milijardų eurų vertės kibernetinius 
nusikaltimus ir pažeisti asmenų ar 
asociacijų privatumą visame žemyne. 
Nesaugumo jausmo kasdieniniame 
gyvenime plitimas ir netikėtų situacijų 
sukeltas nesaugumas, atrodo, gali paveikti 
piliečių pasitikėjimą ne tik institucijomis, 
bet vienas kitu.

Or. en

Pakeitimas 1670
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečia, piliečiams vis didesnę riziką kelia 
įvairių formų grėsmės, pvz., nusikaltimai, 
prievarta, terorizmas, kibernetiniai 
nusikaltimai, privatumo pažeidimai, kitų 
formų socialiniai ir ekonominiai 
pažeidimai. Apskaičiuota, kad kiekvienais 
metais Europoje gali būti apie 75 mln. 

Išbraukta.
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tiesioginių nusikaltimų aukų39. Įvertinta, 
kad 2010 m. su nusikaltimais, terorizmu, 
neteisėta veika, prievarta ir nelaimėmis 
susijusios tiesioginės išlaidos Europoje 
sudarė apie 650 mlrd. EUR (apie 5 proc. 
Sąjungos BVP). Geriausias terorizmo 
pasekmių pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 
d. Manheteno bokštuose dvyniuose 
surengtas išpuolis. Per šį išpuolį žuvo 
tūkstančiai žmonių. Apskaičiuota, kad dėl 
jo JAV našumas sumažėjo 35 mlrd. JAV 
dol., bendroji produkcija – 47 mlrd. JAV 
dol., o nedarbas per kitą ketvirtį padidėjo 
beveik 1 proc. Piliečiai, bendrovės ir 
institucijos vis aktyviau naudojasi 
skaitmenine sąveika ir sandoriais 
socialinėje, finansinėje ir komercinėse 
srityse, tačiau interneto plėtra suteikia 
galimybę kiekvienais metais įvykdyti 
milijardų eurų vertės kibernetinius 
nusikaltimus ir pažeisti asmenų ar 
asociacijų privatumą visame žemyne. 
Nesaugumo jausmo kasdieniniame 
gyvenime plitimas ir netikėtų situacijų 
sukeltas nesaugumas, atrodo, gali paveikti 
piliečių pasitikėjimą ne tik institucijomis, 
bet vienas kitu.

Or. en

Pakeitimas 1671
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečia, piliečiams vis didesnę riziką kelia 
įvairių formų grėsmės, pvz., nusikaltimai, 
prievarta, terorizmas, kibernetiniai 
nusikaltimai, privatumo pažeidimai, kitų 
formų socialiniai ir ekonominiai 
pažeidimai. Apskaičiuota, kad kiekvienais 
metais Europoje gali būti apie 75 mln. 
tiesioginių nusikaltimų aukų39. Įvertinta, 

Trečia, piliečiams vis didesnę riziką kelia 
įvairių formų grėsmės, pvz., nusikaltimai, 
prievarta, terorizmas, kibernetiniai 
nusikaltimai, privatumo pažeidimai, kitų 
formų socialiniai ir ekonominiai 
pažeidimai. Apskaičiuota, kad kiekvienais 
metais Europoje gali būti apie 75 mln. 
tiesioginių nusikaltimų aukų39. Įvertinta, 
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kad 2010 m. su nusikaltimais, terorizmu, 
neteisėta veika, prievarta ir nelaimėmis 
susijusios tiesioginės išlaidos Europoje 
sudarė apie 650 mlrd. EUR (apie 5 proc. 
Sąjungos BVP). Geriausias terorizmo 
pasekmių pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 
d. Manheteno bokštuose dvyniuose 
surengtas išpuolis. Per šį išpuolį žuvo 
tūkstančiai žmonių. Apskaičiuota, kad dėl 
jo JAV našumas sumažėjo 35 mlrd. JAV 
dol., bendroji produkcija – 47 mlrd. JAV 
dol., o nedarbas per kitą ketvirtį padidėjo 
beveik 1 proc. Piliečiai, bendrovės ir 
institucijos vis aktyviau naudojasi 
skaitmenine sąveika ir sandoriais 
socialinėje, finansinėje ir komercinėse 
srityse, tačiau interneto plėtra suteikia 
galimybę kiekvienais metais įvykdyti 
milijardų eurų vertės kibernetinius 
nusikaltimus ir pažeisti asmenų ar 
asociacijų privatumą visame žemyne. 
Nesaugumo jausmo kasdieniniame 
gyvenime plitimas ir netikėtų situacijų 
sukeltas nesaugumas, atrodo, gali paveikti 
piliečių pasitikėjimą ne tik institucijomis, 
bet vienas kitu.

kad 2010 m. su nusikaltimais, terorizmu, 
neteisėta veika, prievarta ir nelaimėmis 
susijusios tiesioginės išlaidos Europoje 
sudarė apie 650 mlrd. EUR (apie 5 proc. 
Sąjungos BVP).

Or. en

Pakeitimas 1672
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečia, piliečiams vis didesnę riziką kelia 
įvairių formų grėsmės, pvz., nusikaltimai, 
prievarta, terorizmas, kibernetiniai 
nusikaltimai, privatumo pažeidimai, kitų 
formų socialiniai ir ekonominiai 
pažeidimai. Apskaičiuota, kad kiekvienais 
metais Europoje gali būti apie 75 mln. 
tiesioginių nusikaltimų aukų39. Įvertinta, 
kad 2010 m. su nusikaltimais, terorizmu, 

Trečia, piliečiams vis didesnę riziką kelia 
įvairių formų grėsmės, pvz., nusikaltimai, 
prievarta, terorizmas, kibernetiniai 
nusikaltimai, privatumo pažeidimai, kitų 
formų socialiniai ir ekonominiai 
pažeidimai. Apskaičiuota, kad kiekvienais 
metais Europoje gali būti apie 75 mln. 
tiesioginių nusikaltimų aukų39. Įvertinta, 
kad 2010 m. su nusikaltimais, terorizmu, 
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neteisėta veika, prievarta ir nelaimėmis 
susijusios tiesioginės išlaidos Europoje 
sudarė apie 650 mlrd. EUR (apie 5 proc. 
Sąjungos BVP). Geriausias terorizmo 
pasekmių pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 
d. Manheteno bokštuose dvyniuose 
surengtas išpuolis. Per šį išpuolį žuvo 
tūkstančiai žmonių. Apskaičiuota, kad dėl 
jo JAV našumas sumažėjo 35 mlrd. JAV 
dol., bendroji produkcija – 47 mlrd. JAV 
dol., o nedarbas per kitą ketvirtį padidėjo 
beveik 1 proc. Piliečiai, bendrovės ir 
institucijos vis aktyviau naudojasi 
skaitmenine sąveika ir sandoriais 
socialinėje, finansinėje ir komercinėse 
srityse, tačiau interneto plėtra suteikia 
galimybę kiekvienais metais įvykdyti 
milijardų eurų vertės kibernetinius 
nusikaltimus ir pažeisti asmenų ar 
asociacijų privatumą visame žemyne. 
Nesaugumo jausmo kasdieniniame 
gyvenime plitimas ir netikėtų situacijų 
sukeltas nesaugumas, atrodo, gali paveikti 
piliečių pasitikėjimą ne tik institucijomis, 
bet vienas kitu.

neteisėta veika, prievarta ir nelaimėmis 
susijusios tiesioginės išlaidos Europoje 
sudarė apie 650 mlrd. EUR (apie 5 proc. 
Sąjungos BVP). Geriausias terorizmo 
pasekmių pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 
d. Manheteno bokštuose dvyniuose 
surengtas išpuolis. Per šį išpuolį žuvo 
tūkstančiai žmonių. Apskaičiuota, kad dėl 
jo JAV našumas sumažėjo 35 mlrd. JAV 
dol., bendroji produkcija – 47 mlrd. JAV 
dol., o nedarbas per kitą ketvirtį padidėjo 
beveik 1 proc. Piliečiai, bendrovės ir 
institucijos vis aktyviau naudojasi 
skaitmenine sąveika ir sandoriais 
socialinėje, finansinėje ir komercinėse 
srityse, tačiau interneto plėtra suteikia 
galimybę kiekvienais metais įvykdyti 
milijardų eurų vertės kibernetinius 
nusikaltimus ir pažeisti asmenų ar 
asociacijų privatumą visame žemyne. 
Nesaugumo jausmo kasdieniniame 
gyvenime plitimas ir netikėtų situacijų 
sukeltas nesaugumas, atrodo, gali paveikti 
piliečių pasitikėjimą ne tik institucijomis, 
bet vienas kitu. Pagrindinis ekonominio 
augimo ir plėtros skatinimo veiksnys yra 
tinkamos laisvą informacijos judėjimą 
skatinančios priemonės, suderintos su 
tinkamu informacijos saugumu ir 
privatumo bei asmens duomenų apsauga.

Or. en

Pakeitimas 1673
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečia, piliečiams vis didesnę riziką kelia 
įvairių formų grėsmės, pvz., nusikaltimai, 
prievarta, terorizmas, kibernetiniai 
nusikaltimai, privatumo pažeidimai, kitų 
formų socialiniai ir ekonominiai 

Trečia, piliečiams vis didesnę riziką kelia 
įvairių formų grėsmės, pvz., nusikaltimai, 
prievarta, įskaitant smurtą dėl lyties, 
terorizmas, kibernetiniai nusikaltimai, 
privatumo pažeidimai, kitų formų 
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pažeidimai. Apskaičiuota, kad kiekvienais 
metais Europoje gali būti apie 75 mln. 
tiesioginių nusikaltimų aukų39. Įvertinta, 
kad 2010 m. su nusikaltimais, terorizmu, 
neteisėta veika, prievarta ir nelaimėmis 
susijusios tiesioginės išlaidos Europoje 
sudarė apie 650 mlrd. EUR (apie 5 proc. 
Sąjungos BVP). Geriausias terorizmo 
pasekmių pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 
d. Manheteno bokštuose dvyniuose 
surengtas išpuolis. Per šį išpuolį žuvo 
tūkstančiai žmonių. Apskaičiuota, kad dėl 
jo JAV našumas sumažėjo 35 mlrd. JAV 
dol., bendroji produkcija – 47 mlrd. JAV 
dol., o nedarbas per kitą ketvirtį padidėjo 
beveik 1 proc. Piliečiai, bendrovės ir 
institucijos vis aktyviau naudojasi 
skaitmenine sąveika ir sandoriais 
socialinėje, finansinėje ir komercinėse 
srityse, tačiau interneto plėtra suteikia 
galimybę kiekvienais metais įvykdyti 
milijardų eurų vertės kibernetinius 
nusikaltimus ir pažeisti asmenų ar 
asociacijų privatumą visame žemyne. 
Nesaugumo jausmo kasdieniniame 
gyvenime plitimas ir netikėtų situacijų 
sukeltas nesaugumas, atrodo, gali paveikti 
piliečių pasitikėjimą ne tik institucijomis, 
bet vienas kitu.

socialiniai ir ekonominiai pažeidimai. 
Apskaičiuota, kad kiekvienais metais 
Europoje gali būti apie 75 mln. tiesioginių 
nusikaltimų aukų39. Įvertinta, kad 2010 m. 
su nusikaltimais, terorizmu, neteisėta 
veika, prievarta ir nelaimėmis susijusios 
tiesioginės išlaidos Europoje sudarė apie 
650 mlrd. EUR (apie 5 proc. Sąjungos 
BVP). Geriausias terorizmo pasekmių 
pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 d. 
Manheteno bokštuose dvyniuose surengtas 
išpuolis. Per šį išpuolį žuvo tūkstančiai 
žmonių. Apskaičiuota, kad dėl jo JAV 
našumas sumažėjo 35 mlrd. JAV dol., 
bendroji produkcija – 47 mlrd. JAV dol., o 
nedarbas per kitą ketvirtį padidėjo beveik 
1 proc. Piliečiai, bendrovės ir institucijos 
vis aktyviau naudojasi skaitmenine sąveika 
ir sandoriais socialinėje, finansinėje ir 
komercinėse srityse, tačiau interneto plėtra 
suteikia galimybę kiekvienais metais 
įvykdyti milijardų eurų vertės kibernetinius 
nusikaltimus ir pažeisti asmenų ar 
asociacijų privatumą visame žemyne. 
Nesaugumo jausmo kasdieniniame 
gyvenime plitimas ir netikėtų situacijų 
sukeltas nesaugumas, atrodo, gali paveikti 
piliečių pasitikėjimą ne tik institucijomis, 
bet vienas kitu.

Or. es

Pagrindimas

Labai svarbu į reglamentą įtraukti konkrečią nuorodą dėl to, kad reikia kovoti su smurtu dėl 
lyties.

Pakeitimas 1674
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiems uždaviniams būdingas sudėtingumas Šiems uždaviniams būdingas sudėtingumas 
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ir paklausos pokyčiai verčia imtis 
naujoviškų mokslinių tyrimų, kurti naujas 
išmaniąsias technologijas, procesus ir 
metodus, socialinių inovacijų 
mechanizmus, suderintus veiksmus ir 
formuoti įvairių sričių politiką, kuri 
pagreitintų esminius pokyčius Europoje ar 
jiems padarytų įtaką. Todėl privaloma 
suprasti su šiais uždaviniais susijusias 
pagrindines tendencijas ir daromą poveikį, 
ir dar kartą atrasti ar išrasti sėkmingas 
solidarumo, koordinavimo ir kūrybingumo 
formas, kurios Europą, palyginti su kitais 
pasaulio regionais, pavertė išskirtiniu 
integracinės, inovacijas diegiančios ir 
saugios visuomenės modeliu. 
Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis 
būtina laikytis platesnio strateginio 
požiūrio. Galiausiai, saugumo sričių 
politika turėtų būti siejama su skirtingų 
sričių socialine politika, todėl atliekant šį 
uždavinį turi būti skatinama į mokslinius 
saugumo tyrimus įtraukti socialinius 
aspektus.

ir paklausos pokyčiai verčia imtis 
naujoviškų mokslinių tyrimų, kurti naujas 
išmaniąsias technologijas, procesus ir 
metodus, socialinių inovacijų 
mechanizmus, suderintus veiksmus ir 
formuoti įvairių sričių politiką, kuri 
pagreitintų esminius pokyčius Europoje ar 
jiems padarytų įtaką. Todėl privaloma 
suprasti su šiais uždaviniais susijusias 
pagrindines tendencijas ir daromą poveikį, 
ir dar kartą atrasti ar išrasti sėkmingas 
solidarumo, koordinavimo ir kūrybingumo 
formas, kurios Europą, palyginti su kitais 
pasaulio regionais, pavertė išskirtiniu 
integracinės, inovacijas diegiančios ir 
saugios visuomenės modeliu. 
Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis 
būtina laikytis platesnio strateginio 
požiūrio.

Or. en

Pakeitimas 1675
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiems uždaviniams būdingas sudėtingumas 
ir paklausos pokyčiai verčia imtis 
naujoviškų mokslinių tyrimų, kurti naujas 
išmaniąsias technologijas, procesus ir 
metodus, socialinių inovacijų 
mechanizmus, suderintus veiksmus ir 
formuoti įvairių sričių politiką, kuri 
pagreitintų esminius pokyčius Europoje ar 
jiems padarytų įtaką. Todėl privaloma 
suprasti su šiais uždaviniais susijusias 
pagrindines tendencijas ir daromą poveikį, 

Šiems uždaviniams būdingas sudėtingumas 
ir paklausos pokyčiai verčia imtis 
naujoviškų mokslinių tyrimų, kurti naujas 
išmaniąsias technologijas, procesus ir 
metodus, socialinių inovacijų 
mechanizmus, suderintus veiksmus ir 
formuoti įvairių sričių politiką, kuri 
pagreitintų esminius pokyčius Europoje ar 
jiems padarytų įtaką. Todėl privaloma 
suprasti su šiais uždaviniais susijusias 
pagrindines tendencijas ir daromą poveikį, 
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ir dar kartą atrasti ar išrasti sėkmingas 
solidarumo, koordinavimo ir kūrybingumo 
formas, kurios Europą, palyginti su kitais 
pasaulio regionais, pavertė išskirtiniu 
integracinės, inovacijas diegiančios ir 
saugios visuomenės modeliu. 
Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis 
būtina laikytis platesnio strateginio 
požiūrio. Galiausiai, saugumo sričių 
politika turėtų būti siejama su skirtingų
sričių socialine politika, todėl atliekant šį 
uždavinį turi būti skatinama į mokslinius 
saugumo tyrimus įtraukti socialinius 
aspektus.

ir dar kartą atrasti ar išrasti sėkmingas 
solidarumo, koordinavimo ir kūrybingumo 
formas, kurios Europą, palyginti su kitais 
pasaulio regionais, pavertė išskirtiniu 
integracinės, inovacijas diegiančios ir 
saugios visuomenės modeliu. 
Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis 
būtina laikytis platesnio strateginio 
požiūrio. Taip pat labai svarbu išnaudoti 
gausų Europos kultūros paveldą, kaip 
pagrindinę ES piliečių suartinimo ir 
Europos visuomenės sanglaudos didinimo 
priemonę. Galiausiai, saugumo sričių 
politika turėtų būti siejama su skirtingų 
sričių socialine politika, todėl atliekant šį 
uždavinį turi būti skatinama į mokslinius 
saugumo tyrimus įtraukti socialinius 
aspektus.

Or. it

Pakeitimas 1676
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors technologijos gali būti svarbus 
Europos saugumo stiprinimo veiksnys, 
svarbu, kad jau palyginti saugi Europa 
imtųsi veiksmų siekdama panaikinti 
nesaugumo priežastis (savo viduje ir 
užsienyje) ir kompensuoti per paskutinį 
dešimtmetį saugumo didinimui skirtą 
labai didelį dėmesį imdamasi priemonių, 
skirtų pilietinėms laisvėms atgaivinti, 
pagrindinėms teisėms saugoti ir 
atskaitomybei didinti. Visos šios 
iniciatyvos bus svarstomos pagal platesnę 
žmogiškojo saugumo mokslinių tyrimų 
darbotvarkę.

Or. en
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Pakeitimas 1677
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 7 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma programoje bus nagrinėjami 
ryšiai tarp gamtos mokslų mokslinių 
tyrimų ir technologijų ir kitų mokslų, ypač 
politikos, socialinių ir humanitarinių 
mokslų, kuriuose nagrinėjama konfliktų 
ir bendradarbiavimo esmė, konfliktų 
pokyčiai ir bendradarbiavimas saugumo 
srityje, valstybės, tarptautinių 
organizacijų, nevalstybinių veikėjų ir 
pilietinės visuomenės veikėjų vaidmuo, 
taip pat konfliktų prevencijos, taikos 
kūrimo ir civilinio saugumo sektoriaus 
reformos klausimai.

Or. en

Pakeitimas 1678
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad sukurtų integracinę, inovacijas 
diegiančią ir saugią visuomenę, Europa turi 
imtis veiksmų, apimančių naujų žinių 
kūrimą, technologijas ir pajėgumus bei 
galimų politikos pasirinkčių nustatymą. 
Šios priemonės Europai padėtų spręsti jai 
iškilusius uždavinius ne tik Europos viduje, 
bet ir tampant pasaulinių procesų dalyve. 
Savo ruožtu šitaip būtų padedama 
valstybėms narėms pasinaudoti bet kokia 
kita patirtimi ir suteikiama joms galimybė 

Kad sukurtų integracinę, inovacijas 
diegiančią ir saugią visuomenę, Europa turi 
imtis veiksmų, apimančių naujų žinių 
kūrimą, technologijas ir pajėgumus bei 
galimų politikos pasirinkčių nustatymą; 
patartina sudaryti tikslų katalogą, 
nurodant svarbias visuotinės svarbos 
temas ir daromą poveikį, kurie padėtų 
rasti Sąjungos socialinių, teisinių ir 
politinių problemų sprendimus ir nustatyti 
sritis, kuriose turėtų būti pradėti tyrimai.  



PE492.790v01-00 84/159 AM\907850LT.doc

LT

geriau pasirinkti savo konkrečius veiksmus 
atsižvelgiant į šioms valstybėms būdingas 
aplinkybes.

Šios priemonės Europai padėtų spręsti jai 
iškilusius uždavinius ne tik Europos viduje, 
bet ir tampant pasaulinių procesų dalyve. 
Savo ruožtu šitaip būtų padedama 
valstybėms narėms pasinaudoti bet kokia 
kita patirtimi ir suteikiama joms galimybė 
geriau pasirinkti savo konkrečius veiksmus 
atsižvelgiant į šioms valstybėms būdingas 
aplinkybes.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų vengti painaus metodo ir nustatyti aiškias gaires, naudojant teminį katalogą; tai 
padės nustatyti sritį, nuo kurios reikia pradėti spręsti kiekvieną problemą.

Pakeitimas 1679
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad sukurtų integracinę, inovacijas 
diegiančią ir saugią visuomenę, Europa 
turi imtis veiksmų, apimančių naujų žinių 
kūrimą, technologijas ir pajėgumus bei 
galimų politikos pasirinkčių nustatymą. 
Šios priemonės Europai padėtų spręsti jai 
iškilusius uždavinius ne tik Europos viduje, 
bet ir tampant pasaulinių procesų dalyve. 
Savo ruožtu šitaip būtų padedama 
valstybėms narėms pasinaudoti bet kokia 
kita patirtimi ir suteikiama joms galimybė 
geriau pasirinkti savo konkrečius veiksmus 
atsižvelgiant į šioms valstybėms būdingas 
aplinkybes.

Kad sukurtų integracinę, inovacijas 
diegiančią ir mąstančią visuomenę, Europa 
turi imtis veiksmų, apimančių naujų žinių 
kūrimą, technologijas ir pajėgumus bei 
galimų politikos pasirinkčių nustatymą. 
Šios priemonės Europai padėtų spręsti jai 
iškilusius uždavinius ne tik Europos viduje, 
bet ir tampant pasaulinių procesų dalyve. 
Savo ruožtu šitaip būtų padedama 
valstybėms narėms pasinaudoti bet kokia 
kita patirtimi ir suteikiama joms galimybė 
geriau pasirinkti savo konkrečius veiksmus 
atsižvelgiant į šioms valstybėms būdingas 
aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 1680
Britta Thomsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant gerinti keitimąsi žiniomis mokslo 
bendruomenėje ir platesnėje visuomenėje, 
turi būti toliau plėtojamas viešai 
finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų 
prieinamumas ir naudojimas, pvz., 
kuriant mokslo populiarinimo filmus.

Or. en

Pagrindimas

ES remia mokslinius tyrimus ir šie tyrimai turėtų būti matomi ne tik kitiems mokslininkams, 
bet ir visuomenei. Labai reikia, kad plačioji visuomenė gyvai, įdomiai ir suprantamai būtų 
supažindinta su Europos moksliniais tyrimais. Tai galima padaryti kuriant mokslo 
populiarinimo filmus. Mokslo filmai gali užtikrinti mokslo ir visuomenės ryšį, o toks ryšys 
taps mokslinio bendravimo pagrindu.

Pakeitimas 1681
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl sprendžiant šį uždavinį pagrindinis 
tikslas bus skatinti Sąjungos šalis, pasaulio 
valstybes ir atitinkamas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenes naujoviškai 
bendradarbiauti. Turėtų būti sistemingai 
siekiama piliečius susieti su pramone, 
remti socialinių ir technologinių inovacijų 
procesus, skatinti pažangų ir piliečių 
dalyvavimu grindžiamą viešą 
administravimą bei faktinių duomenų baze 
grindžiamą politikos formavimą, kad visų 
šių rūšių veikla taptų aktualesnė politikos 
formuotojams, socialiniams ir 
ekonominiams dalyviams bei piliečiams. 

Todėl sprendžiant šį uždavinį pagrindinis 
tikslas bus skatinti Sąjungos šalis, pasaulio 
valstybes ir atitinkamas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenes naujoviškai 
bendradarbiauti. Turėtų būti sistemingai 
siekiama piliečius susieti su pramone, 
remti socialinių ir technologinių inovacijų 
procesus, skatinti pažangų ir piliečių 
dalyvavimu grindžiamą viešą 
administravimą bei faktinių duomenų baze 
grindžiamą politikos formavimą, kad visų 
šių rūšių veikla taptų aktualesnė politikos 
formuotojams, socialiniams ir 
ekonominiams dalyviams bei piliečiams. 
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Šiuo atžvilgiu inovacijos ir moksliniai 
tyrimai yra būtina išankstinė Europos 
pramonės ir paslaugų konkurencingumo 
sąlyga, visų pirma saugumo, skaitmeninės 
plėtros ir privatumo apsaugos srityse.

Šiuo atžvilgiu inovacijos ir moksliniai 
tyrimai yra būtina išankstinė Europos 
pramonės ir paslaugų konkurencingumo,
Europos įnašo taikiai sprendžiant 
konfliktus sąlyga, visų pirma saugumo, 
skaitmeninės plėtros ir privatumo apsaugos 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 1682
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl sprendžiant šį uždavinį pagrindinis 
tikslas bus skatinti Sąjungos šalis, pasaulio 
valstybes ir atitinkamas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenes naujoviškai 
bendradarbiauti. Turėtų būti sistemingai 
siekiama piliečius susieti su pramone, 
remti socialinių ir technologinių inovacijų 
procesus, skatinti pažangų ir piliečių 
dalyvavimu grindžiamą viešą 
administravimą bei faktinių duomenų baze 
grindžiamą politikos formavimą, kad visų 
šių rūšių veikla taptų aktualesnė politikos 
formuotojams, socialiniams ir 
ekonominiams dalyviams bei piliečiams. 
Šiuo atžvilgiu inovacijos ir moksliniai 
tyrimai yra būtina išankstinė Europos 
pramonės ir paslaugų konkurencingumo 
sąlyga, visų pirma saugumo, skaitmeninės 
plėtros ir privatumo apsaugos srityse.

Todėl sprendžiant šį uždavinį pagrindinis 
tikslas bus skatinti Sąjungos šalis, pasaulio 
valstybes ir atitinkamas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenes naujoviškai 
bendradarbiauti. Turėtų būti sistemingai 
siekiama piliečius susieti su pramone, 
remti socialinių ir technologinių inovacijų 
procesus, skatinti pažangų ir piliečių 
dalyvavimu grindžiamą viešą 
administravimą bei faktinių duomenų baze 
grindžiamą politikos formavimą, kad visų 
šių rūšių veikla taptų aktualesnė politikos 
formuotojams, socialiniams ir 
ekonominiams dalyviams bei piliečiams. 
Šiuo atžvilgiu inovacijos ir moksliniai 
tyrimai yra būtina išankstinė Europos 
pramonės ir paslaugų konkurencingumo 
sąlyga, visų pirma saugumo, skaitmeninės 
plėtros ir privatumo apsaugos srityse.
Būtinų pokyčių įgyvendinimo sėkmė iš 
tiesų priklauso nuo to, ar visuomenė rems 
mokslo ir inovacijų procesą ir jo teikiamą 
naudą. To siekiant itin svarbu dėmesį 
skirti socialiniams visuomenės problemų 
aspektams, įtraukiant ne tik pramonės 
veikėjus, bet ir mokslininkus ir 
universitetus, taip pat pilietinę visuomenę 
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ir jos organizacijas bei institucijas.

Or. en

Pakeitimas 1683
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
lėšomis būtų remiamas pagrindinių sričių 
Sąjungos politikos formavimas, vykdymas 
ir pritaikymas, pirmiausiai strategijoje 
„Europa 2020“ numatytų pažangaus,
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų, 
bendros užsienio ir saugumo politikos bei 
Sąjungos vidaus saugumo strategijos, 
įskaitant nelaimių prevencijos ir 
neatidėliotinų priemonių taikymą. Turi 
būti užtikrinamas derinimas su Jungtinių 
tyrimų centro tiesioginiais veiksmais.

Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
lėšomis bus remiamas pagrindinių sričių 
Sąjungos politikos, pirmiausia strategijoje 
„Europa 2020“ numatytų pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų, 
formavimas, vykdymas ir pritaikymas ir
užtikrinamas derinimas su Jungtinių tyrimų 
centro tiesioginiais veiksmais.

Or. en

Pakeitimas 1684
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
lėšomis būtų remiamas pagrindinių sričių 
Sąjungos politikos formavimas, vykdymas 
ir pritaikymas, pirmiausiai strategijoje
„Europa 2020“ numatytų pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų,
bendros užsienio ir saugumo politikos bei 
Sąjungos vidaus saugumo strategijos, 

Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
lėšomis bus remiamas pagrindinių sričių 
Sąjungos politikos, visų pirma strategijoje
„Europa 2020“ numatytų pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų,
civilinių misijų pagal bendrą saugumo ir
gynybos politiką (BSGP), ypač atkreipiant 
dėmesį į teisinę valstybę, teisingumo ir
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įskaitant nelaimių prevencijos ir 
neatidėliotinų priemonių taikymą. Turi būti
užtikrinamas derinimas su Jungtinių tyrimų 
centro tiesioginiais veiksmais.

saugumo sektoriaus reformą, įskaitant 
nelaimių prevencijos ir neatidėliotinų 
priemonių taikymą, formavimas, vykdymas 
ir pritaikymas. Bus užtikrinamas derinimas 
su Jungtinių tyrimų centro tiesioginiais 
veiksmais.

Or. en

Pakeitimas 1685
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagarba pagrindinėms vertybėms yra visų 
veiksmingų mokslinių saugumo tyrimų ir 
saugumo politikos dalis. Moksliniai 
saugumo tyrimai ir technologijos gali 
padėti mažinti pavojų, tačiau turėtų būti 
vengiama technologijoms sąmoningai 
didinti baimę ar naudoti jas kaip 
segregacijos ir atskirties priemonę, jas 
naudojant turėtų būti gerbiamos žmogaus 
teisės ir įstatymai.

Or. en

Pakeitimas 1686
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 4 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant tai užtikrinti, atliekant bet kokius 
su saugumu susijusius mokslinius tyrimus 
reikės konsultuotis su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu, ES 
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pagrindinių teisių agentūra, Europos 
mokslo ir naujų technologijų etikos 
grupe, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir akademine 
bendruomene. Visų pirma visi projektai 
turės derėti su galiojančiais teisės aktais ir 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis, jei 
rezultatai, kuriuos planuojama iš jų gauti, 
bus taikomi šiuo metu.

Or. en

Pakeitimas 1687
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Moksliniai
humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai
yra pagrindinė priemonė, kuri padeda 
siekti konkrečių programoje 
„Horizontas 2020“ nustatytų uždavinių ir 
prioritetų, ir šie tyrimai neabejotinai labai 
svarbūs kuriant įtraukią visuomenę.
Vykdomais moksliniais tyrimais politikos 
formuotojams bus padedama parengti tokią 
politiką, kuria būtų skatinamas užimtumas, 
kovojama su skurdu ir užkertamas kelias
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei, 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos, 
ar skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai,
ir atskirčiai nuo kitų pasaulio regionų. Jie 
visų pirma turėtų padėti įgyvendinti ir 
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pritaikyti strategiją „Europa 2020“ ir 
platesnius išorės veiksmus, kurių imasi 
Sąjunga. Turi būti imamasi konkrečių 
priemonių siekiant užtikrinti pažangumą 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“
dalyvių skaičių.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti socialinių ir humanitarinių mokslų vaidmenį ir svarbą 
programoje „Horizontas 2020“, pabrėžiant uždavinį sukurti įtraukias visuomenes. Be to, dar 
kartą pabrėžiama, kad visi moksliniai tyrimai turėtų būti atliekami vadovaujantis 
nediskriminavimo principu.

Pakeitimas 1688
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
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užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Atsižvelgiant į tai gali būti svarbūs 
socialinių mokslų, kultūros ir 
kūrybingumo, humanitarinių mokslų ir 
kultūros paveldo moksliniai tyrimai. 
Vykdomais moksliniais tyrimais politikos 
formuotojams turi būti padedama 
parengti tokią politiką, kuri padėtų kovoti 
su skurdu ir užkirstų kelią Europos 
bendruomenėse plisti įvairių formų 
atskirčiai, diskriminacijai ir nelygybei, 
pvz., lyčių nelygybei ar skaitmeninei arba 
inovacinei atskirčiai ir atskirčiai nuo kitų 
pasaulio regionų, kartu skatintų 
kūrybingumą, įtrauktį, inovacijas ir 
kultūros paveldo prieinamumą ir 
saugojimą. Šie tyrimai visų pirma turėtų 
padėti įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“ ir ją pritaikyti.

Or. en

Pakeitimas 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir socialine 
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Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir
su kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

atskirtimi Europos bendruomenėse, pvz.,
vyrų ir moterų lygių galimybių trūkumu, 
skaitmenine arba inovacine atskirtimi ir
atskirtimi nuo kitų pasaulio regionų. Jie 
visų pirma turėtų padėti įgyvendinti ir 
pritaikyti strategiją „Europa 2020“ ir 
platesnius išorės veiksmus, kurių imasi 
Sąjunga. Turi būti imamasi konkrečių 
priemonių siekiant užtikrinti pažangumą 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Or. en

Pakeitimas 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų susiskaidymui, diskriminacijai, 
atskirčiai ir nelygybei, pvz., lyčių 
nelygybei, politinei ir socialinei atskirčiai, 
diskriminacijai dėl lyties, rasės ar etninės 
kilmės, kalbos, religijos ar įsitikinimų, 
neįgalumo ar amžiaus, ar skaitmeninei, 
informacinei, švietimo arba inovacinei 
atskirčiai ir atskirčiai nuo kitų pasaulio
regionų. Jie visų pirma turėtų padėti 
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išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

įgyvendinti ir pritaikyti strategiją „Europa 
2020“ ir platesnius išorės veiksmus, kurių 
imasi Sąjunga. Turi būti imamasi 
konkrečių priemonių siekiant užtikrinti 
pažangumą mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose ir taip išplečiant programos
„Horizontas 2020“ dalyvių skaičių.

Or. en

Pakeitimas 1691
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių. Ypatingai reikėtų siekti 
vykdyti vaikų skurdo ir jaunimo 
išstūmimo iš darbo rinkos pasekmių 
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mokslinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių. Europos inovacijos ir 
technologijos instituto ir jo žinių ir 
inovacijos bendruomenių veikla turėtų 
padėti skleisti mokslo pasiekimus ir plėsti 
dalyvavimą.

Or. en
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Pakeitimas 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju 
svarbūs moksliniai socialinių ir
humanitarinių mokslų tyrimai. Vykdomais 
moksliniais tyrimais politikos 
formuotojams turi būti padedama parengti 
tokią politiką, kuri padėtų kovoti su skurdu 
ir užkirstų kelią Europos bendruomenėse 
plisti įvairių formų atskirčiai, 
diskriminacijai ir nelygybei, pvz., lyčių 
nelygybei ar skaitmeninei arba inovacinei 
atskirčiai ir su kitais pasaulio regionais. Jie 
visų pirma turėtų padėti įgyvendinti ir 
pritaikyti strategiją „Europa 2020“ ir 
platesnius išorės veiksmus, kurių imasi 
Sąjunga. Turi būti imamasi konkrečių 
priemonių siekiant užtikrinti pažangumą 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Or. en

Pakeitimas 1694
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines ir socialines inovacijas. Šiuo 
atveju svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų, įskaitant socialinius ir politinius 
mokslus, tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu, konfliktais, karu
ir užkirstų kelią Europos bendruomenėse 
plisti įvairių formų atskirčiai, 
diskriminacijai ir nelygybei, pvz., lyčių 
nelygybei ar skaitmeninei arba inovacinei 
atskirčiai ir su kitais pasaulio regionais. Jie 
visų pirma turėtų padėti įgyvendinti ir 
pritaikyti strategiją „Europa 2020“ ir 
platesnius išorės veiksmus, kurių imasi 
Sąjunga. Turi būti imamasi konkrečių 
priemonių siekiant užtikrinti pažangumą 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Or. en

Pakeitimas 1695
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
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organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei,
neįgaliųjų diskriminacijai ar skaitmeninei 
arba inovacinei atskirčiai ir su kitais 
pasaulio regionais. Jie visų pirma turėtų 
padėti įgyvendinti ir pritaikyti strategiją 
„Europa 2020“ ir platesnius išorės 
veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi būti 
imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Or. en

Pakeitimas 1696
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę sanglaudą, ekonominę bei 
politinę įtrauktį ir pageidautiną kultūrų 
sklaidą Europoje ir su tarptautiniais 
partneriais bei šiuo tikslu plėtoti pažangų 
mokslą ir disciplinų sąveiką, technologines 
permainas bei organizacines inovacijas. 
Šiuo atveju gali būti svarbūs moksliniai 
humanitarinių mokslų tyrimai. Vykdomais 
moksliniais tyrimais politikos 
formuotojams turi būti padedama parengti 
tokią politiką, kuri padėtų kovoti su skurdu 
ir užkirstų kelią Europos bendruomenėse 
plisti įvairių formų atskirčiai, 
diskriminacijai ir nelygybei, pvz., lyčių 
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skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

nelygybei ar skaitmeninei arba inovacinei 
atskirčiai ir su kitais pasaulio regionais. Jie 
visų pirma turėtų padėti įgyvendinti ir 
pritaikyti strategiją „Europa 2020“ ir 
platesnius išorės veiksmus, kurių imasi 
Sąjunga. Turi būti imamasi konkrečių 
priemonių siekiant užtikrinti pažangumą 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Atkreipdami dėmesį į uždavinį „įtrauki, inovacijas diegianti ir mąstanti visuomenė“ 
norėtume, kad būtų pabrėžta, kad reikia moksliškai tirti įtraukimo, atskirties ir solidarumo 
giliąsias paskatas, tai būtų geras humanitarinių mokslų svarbos pavyzdys. Atsižvelgiant į tai, 
svarbu įtraukti IRT sprendimus siekiant skatinti demokratinį dalyvavimą. Taip pat svarbu 
moksliškai ištirti kaip integruoti IRT technologijas į visus Europos švietimo sistemos lygius. Į 
šį uždavinį turėtų būti įtrauktas technologijomis paremtas mokymasis.

Pakeitimas 1697
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant padėti sustabdyti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų pasiskirstymą  
valstybėse narėse ir Europoje, bus 
kuriamas papildomumas ir glaudi sąveika 
su struktūriniais fondais tiek prieš 
įgyvendinant programą (stiprinami 
valstybių narių gebėjimai, siekiant geriau 
pasirengti dalyvavimui programoje 
„Horizontas 2020“), tiek ją įgyvendinant 
(naudojami ir platinami su programa 
„Horizontas 2020“ susiję inovacijų 
rezultatai). Kai galima, bus skatinamas 
dviejų priemonių sąveikumas. Bus 
raginama teikti kaupiamąjį ar mišrų 
finansavimą.
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Atsižvelgiant į tai, priemonėmis bus 
siekiama visiškai išnaudoti Europos 
talentų potencialą ir taip optimizuoti 
ekonominį bei socialinį mokslinių tyrimų 
ir inovacijų poveikį, priemonės bus 
skirtingos, tačiau viena kitą papildančios 
politikos krypčių ir sanglaudos politikos 
fondų veiklos atžvilgiu. Šias priemones 
sudaro:
(a) mažiau išsivysčiusių sričių, regionų ar 
valstybių narių besikuriančių institucijų, 
kompetencijos centrų, inovatyvių regionų 
įtraukimas į konkurenciją su 
pirmaujančiomis tarptautinėmis tokiomis
institucijomis kitose Europos šalyse. Ši 
veikla apims pažangiausių mokslinių 
tyrimų institucijų ar departamentų ir 
mažiau išsivysčiusių sričių ar regionų 
siejimą, porinius darbuotojų mainus, 
ekspertų konsultacijas ir pagalbą, bendrų 
strategijų kompetencijos centrams steigti 
rengimą. Mažiau išvystytuose regionuose 
tokia veikla gali būti remiama Sanglaudos 
politikos lėšomis. Bus svarstomas sąsajų 
su inovatyviomis grupėmis kūrimas ir 
kompetencijos pripažinimas mažiau 
išvystytuose regionuose, įskaitant 
tarpusavio peržiūras ir kompetencijos 
sertifikatų teikimą toms institucijoms, 
kurios atitinka tarptautinius standartus;
(b) iki 40-ies „Europos mokslinių tyrimų 
katedrų“ įsteigimas siekiant pritraukti 
žymius mokslininkus į institucijas ar 
departamentus, turinčius akivaizdų 
mokslinių tyrimų pažangos potencialą, 
norint padėti šioms institucijoms 
visapusiškai išnaudoti savo potencialą ir 
sukurti vienodas sąlygas moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms Europos 
mokslinių tyrimų erdvėje. Tai apims 
institucinę paramą, skiriamą 
konkurencingai mokslinių tyrimų 
aplinkai kurti, ir pagrindines sąlygas, 
kurių reikia norint pritraukti geriausius 
mokslinius talentus į šias institucijas, juos 
išlaikyti ir ugdyti;
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(c) teigiamai įvertintų pasiūlymų 
dalyvauti Europos mokslinių tyrimų
tarybos, „Marie Sklodowska-Curie“ ar 
bendruose projektuose, kuriems dėl riboto 
biudžeto nebuvo skirtas finansavimas, 
kompetencijos pripažinimas. Taip 
nacionaliniai ir regioniniai fondai galėtų 
būti skatinami prisidėti finansuojant tuos 
projektus, kurie atitinka kompetencijos 
kriterijus, tačiau negali būti finansuojami 
dėl Europos lėšų stokos;
(d) užbaigtų projektų kompetencijos 
pripažinimas siekiant sudaryti palankias 
sąlygas tolesnėms priemonėms (pvz., 
bandomoji apimtis, demonstraciniai 
projektai ar mokslinių tyrimų rezultatų 
vertės didinimas) finansuoti 
nacionalinėmis ar regioninėmis lėšomis;
(e) Europos mokslinių tyrimų tarybos 
„Grįžimo stipendijos“ skyrimas 
mokslininkams, kurie šiuo metu dirba už 
Europos ribų ir norėtų dirbti Europoje;
(f) parama papildomiems susitarimams, 
pasirašytiems organizacijų, kurios gauna 
bendrų mokslinių tyrimų projektų 
paramą, ir kitų subjektų ir organizacijų, 
daugiausia įkurtų kitose šalyse nei tos, 
kurios tiesiogiai dalyvauja projekte, 
kuriuo konkrečiai siekiama sudaryti 
palankesnes sąlygas mokymui (ypač 
studijuojantiesiems doktorantūros 
studijose ar doktorantūros studijas 
baigusiesiems);
(g) sėkmingų tinklų, orientuotų į aukštos 
kokybės institucinių tinklų moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms kūrimą, 
stiprinimas. Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į Europos bendradarbiavimą 
mokslo ir technologijos srityje (COST) 
siekiant paskatinti veiklą, kuria nustatomi 
ir sujungiami kompetencijos židiniai 
(aukštos kvalifikacijos mokslo 
bendruomenės ir ankstyvosios karjeros 
tyrėjai) visoje Europoje;
(h) konkrečių mokymo, kaip dalyvauti 
programoje „Horizontas 2020“, sistemų 
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kūrimas, visapusiškai išnaudojant esamus 
tinklus, pvz., nacionalinius informacijos 
centrus;
(i) galimybės gauti stipendiją 
doktorantūros studentams ir 
doktorantūros studijas baigusiesiems, taip 
pat inžinieriams skirtą tolesnio mokslo 
stipendiją, siekiant sudaryti sąlygas 
naudotis visomis tarptautinėmis Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūromis, 
įskaitant ir tas, kurias valdo tarptautinės 
mokslo organizacijos;
(j) pažangios specializacijos strategijų 
vystymo ir stebėjimo parama. Atliekant 
tarptautinį tarpusavio vertinimą ir 
dalijantis geriausia praktika bus 
plėtojama politikos rėmimo priemonė ir 
palengvinamas politikos mokymasis 
regioniniu lygmeniu;
(k) interneto rinkos, kurioje gali būti 
reklamuojama intelektinė nuosavybė, 
sukūrimas, siekiant suvienyti intelektinės 
nuosavybės teisių turėtojus ir naudotojus.

Or. en

Pagrindimas

Iš M. Carvalho pranešimo, nurodant konkretų Europos mokslinių tyrimų katedrų skaičių – tai 
svarbu norint, kad jos būtų aukštos kokybės.

Pakeitimas 1698
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo skatinimui;

(a) sistemoms, kurias naudojant 
skatinamas pažangus, tvarus ir 
integracinis augimas atsižvelgiant į 
Europos kultūros įvairovę;

Or. en
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Pakeitimas 1699
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo skatinimui;

(a) pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo skatinimui analizuojant dabartinės 
ekonominės sistemos trūkumus;

Or. es

Pagrindimas

Ši veiklos sritis apibrėžiama toliau ir pridedamas raginimas išnagrinėti dabartinę ekonominę 
sistemą.

Pakeitimas 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Europos regionų skirtumų ir 
skirtumų su kitais pasaulio regionais 
mažinimui;

Or. en

Pakeitimas 1701
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) stiprios ir integracinės visuomenės 
kūrimui Europoje;

(b) stiprios ir integracinės visuomenės 
kūrimui Europoje skatinant bendros 
europietiškos savimonės kūrimą;

Or. es

Pagrindimas

Norint sukurti stiprią ir integracinę visuomenę svarbu skatinti tokios bendros savimonės 
vystymąsi.

Pakeitimas 1702
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) taip pat siūlome į šią veiklą įtraukti 
turizmo, ekonomikos patirties ir kultūros 
paveldo mokslinius tyrimus. Turizmas ir 
mūsų kultūros paveldas svarbūs kuriant 
Europos tapatybę, taigi svarbu žinoti, pvz., 
kokį poveikį turizmas daro mūsų 
savimonei;

Or. en

Pagrindimas

Taigi siūlome, kad turizmo, ekonomikos patirties ir kultūros moksliniai tyrimai būtų laikomi 
svarbiais pagal įtraukios Europos uždavinį. Visos sritys svarbios kuriant Europos tapatybę, 
taigi svarbu sužinoti, pvz., kokį poveikį turizmas daro mūsų piliečių savimonei ir požiūriui į 
kitus.

Pakeitimas 1703
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos b punkto ii papunktis 
(naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) be to, turėtų būti pabrėžiama į vartotoją 
orientuota technologinė pažanga, kuri 
sudarys galimybes rasti tokius IRT 
sprendimus, kurie būtų iš esmės geresni 
patogumo vartoti atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 1704
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos b punkto iii papunktis 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) to siekiant taip pat reikės geresnių 
žinių apie tai, kaip IRT gali pagerinti 
mokymosi procesus visuose Europos 
švietimo sistemos lygiuose;

Or. en

Pakeitimas 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) atminties ir tapatybės kūrimui ir 
kultūros mainų skatinimui;

Or. en
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Pakeitimas 1706
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Europos, pasaulio procesų dalyvės, 
įtakos didinimui;

(c) Europos, pasaulio procesų dalyvės, 
įtakos didinimui. Numanant, kad Arkties 
teritorijos ateinančiais metais bus vis 
svarbesnės geopolitiniu, aplinkosauginiu 
ir kultūriniu požiūriu, pabrėžimui, kad 
reikia remti Arkties humanistinius 
mokslinius tyrimus siekiant gerinti žinias 
apie greitą šių visuomenių, kultūrų ir 
geografinių sričių vystymąsi ir patiriamus 
pokyčius;

Or. en

Pagrindimas

Norint suprasti ir stiprinti Europos įtaką pasaulyje, lygiai taip pat svarbu vykdant Arkties 
regiono mokslinius tyrimus pasitelkti socialinius ir humanitarinius mokslus. Geopolitinė 
Arkties regiono svarba pastaraisiais metais didėja. Taigi šiuo metu tampa vis svarbiau 
suprasti esminius Arkties teritorijų socialinius ir kultūrinius pokyčius. Danijoje (SHH) 
atliekami vertingi Arkties moksliniai tyrimai, kurie gali suteikti vertingų su šia užduotimi 
susijusių įžvalgų ir sprendimų.

Pakeitimas 1707
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Europos, pasaulio procesų dalyvės, 
įtakos didinimui;

(c) Europos, pasaulio procesų dalyvės, 
įtakos didinimui, visų pirma turint mintyje 
konfliktų prevenciją, civilinių krizių 
valdymą, tarpininkavimą, dialogą ir taikos 
kūrimą;

Or. en
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Pakeitimas 1708
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kompetencijos skleidimui ir 
dalyvavimo plėtrai;

Or. en

Pagrindimas

Skirtingai dalyvauja ne tik valstybės narės, bet ir regionai. Net regionuose gali labai skirtis 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) pasiekimų lygis. Taigi į 
kompetencijos skleidimo ir dalyvavimo plėtros klausimą turėtų būti žiūrima kaip į socialinį 
uždavinį.

Pakeitimas 1709
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.2. Inovacijas diegianti visuomenė Išbraukta.
Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus 
ir inovacijas bei remiant darniųjų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, 
atsižvelgiant į globalizacijos poveikį. 
Parama pirmiausiai turi būti teikiama 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
erdvės plėtrai bei inovacijų diegimo 
pagrindinių sąlygų nustatymui.
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama:
(a) Inovacijų sąjungos ir Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės 
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faktinių duomenų bazės stiprinimui ir 
paramos joms didinimui;
(b) naujų formų inovacijų, įskaitant 
socialines inovacijas ir kūrybingumą, 
tyrimui;
(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;
(d) nuoseklaus ir veiksmingo 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
skatinimui.

Or. en

Pakeitimas 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Norint sukurti 
inovacijas diegiančią visuomenę reikia, 
kad jauni žmonės gautų gerą išsilavinimą, 
pritaikytą prie dabartinio pasaulio 
reikalavimų. Be to, negalime pamiršti 
didėjančio poreikio mokytis visą gyvenimą 
– tai sritis, apimanti visą visuomenę. Šioje 
srityje kils naujų uždavinių, visų pirma 
valstybės įgaliotoms institucijoms, taigi 
būtina išlaikyti nuoseklias švietimo 
studijas norint parengti šiuolaikiškas 
vystymosi strategijas, pagal kurias būtų 
kuriama žiniomis paremta konkurencinga 
Europos ekonomika.
Parama pirmiausiai turi būti teikiama 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
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erdvės plėtrai bei inovacijų diegimo 
pagrindinių sąlygų nustatymui.

Or. en

Pakeitimas 1711
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Atsižvelgiant į globalizacijos poveikį
siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, taip pat 
Europos kultūros paveldo tyrimus ir 
naudojimą, ypač pabrėžiant nacionalinių 
ir regioninių tradicijų ir tapatybės bei jų 
sąveikos svarbą. Parama pirmiausiai turi 
būti teikiama Europos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų erdvės plėtrai bei inovacijų 
diegimo pagrindinių sąlygų nustatymui.

Or. it

Pakeitimas 1712
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti visuomenę
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
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tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Or. en

Pakeitimas 1713
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įskaitant neįgaliuosius, įmones ir 
vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Or. en

Pakeitimas 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslas ir visuomenė:
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Siekiama skatinti mokslo ir visuomenės 
dialogą, kad piliečiai suprastų mokslo 
sistemą ir vystymąsi ir kad mokslininkai 
geriau suprastų neišvengiamas savo 
veiklos ribas. Europos mokslinių tyrimų 
politika bus sėkminga tik tuo atveju, jei 
Europos ir valstybių narių visuomenė 
įsitikins, kad laikomasi įvairių pagrįstų 
etinių apribojimų.
– Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
mokslininkų ir likusios visuomenės dalies 
dialogo gerinimui,
– kritiniams apmąstymamas apie 
mokslinių tyrimų veiklą siekiant nustatyti 
etika pagrįstų mokslinių tyrimų gaires 
atsižvelgiant į pagrindines teises. 

Or. en

Pakeitimas 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) socialinių inovacijų kaip 
daugiadalykio mokslinių tyrimų metodo 
supratimui, gerinimui ir skatinimui;

Or. en

Pakeitimas 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų formų inovacijų, įskaitant
socialines inovacijas ir kūrybingumą, 
tyrimui;

(b) naujų formų inovacijų, ypač pabrėžiant
socialines inovacijas ir kūrybingumą, 
tyrimui;

Or. en

Pakeitimas 1717
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų formų inovacijų, įskaitant 
socialines inovacijas ir kūrybingumą, 
tyrimui;

(b) naujų formų inovacijų, įskaitant 
socialines inovacijas ir kūrybingumą, 
tyrimui siekiant panaikinti gamtos ir 
socialinių mokslų atotrūkį;

Or. en

Pakeitimas 1718
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) mokslinių tyrimų ir palyginimo 
procesams, kurie sudaro palankias 
sąlygas kūrybingumui ir naujovėms;
Siekiama remti Europos kūrybinę ir 
verslumo kompetenciją ir Europos 
pajėgumą didinti savo konkurencingumą, 
kaip vieną iš svarbiausių Europos 
pramonės klasterių, sudarant naujas 
galimybes pritraukti investicijas, visų 
pirma investicijas į MVĮ, kad plėstųsi 
kūrybiniai aukštųjų technologijų sektoriai 
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ir būtų inovuojamos tradicinės pramonės 
sistemos pagrindiniuose Europos 
ekonomikos sektoriuose, pvz., dizaino ir 
turinio, audiovizualinių paslaugų, 
transliavimo ir meno sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

(c) kartu su visuomene vykdomam ir 
visuomenei skiriamam mokslui;

Or. en

Pakeitimas 1720
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui 
skatinant konsultuotis su pilietinės 
visuomenės organizacijomis;

Or. es

Pagrindimas

Pagal inovacijas diegiančios visuomenės uždavinį reikėtų pripažinti, kad svarbu į šias veiklos 
sritis įtraukti pilietinę visuomenę ir jos organizacijas. 
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Pakeitimas 1721
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui siekiant, 
kad mokslas būtų vykdomas kartu su 
visuomene ir visuomenei skiriamas;

Or. en

Pakeitimas 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;
teigiamo visuomenės požiūrio į mokslą 
stiprinimui;

Or. en

Pagrindimas

Mokslo svarbos suvokimas – svarbus visuomenės veiksnys.

Pakeitimas 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius (c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
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tyrimus ir inovacijas užtikrinimui; tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;
teigiamo visuomenės požiūrio į mokslą 
stiprinimui;

Or. en

Pakeitimas 1724
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui 
konsultuojantis su pilietinės visuomenės 
organizacijomis;

Or. en

Pakeitimas 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui 
įtraukiant pilietinės visuomenės 
organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 1726
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas ir dalyvavimo juose
užtikrinimui;

Or. en

Pakeitimas 1727
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) materialaus ir nematerialaus 
kultūros paveldo ir nacionalinių ir 
regioninių tradicijų, taip pat jų sąveikos ir 
jų teikiamų socialinės sanglaudos 
didinimo ir bendros Europos tapatybės 
kūrimo galimybių tyrimui, išsaugojimui ir 
naudojimui;

Or. it

Pakeitimas 1728
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) konkrečiam uždaviniui pažangaus 
kūrybingumo ir bendro dalyvavimo 
visuomenės veikloje srityje – paspartinti 
inovatyvių technologijomis pagrįstų 
procesų ir paslaugų naudojimą siekiant 
kūrybingos ir pažangios visuomenės;

Or. en
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Pakeitimas 1729
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio 2 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) kultūrinės patirties ir Europos 
tapatybės rėmimui. Kultūrinės patirties 
sektorius – labai naudingas būsimųjų 
technologijų ir siūlomų iniciatyvų 
naudojimo pagrindas;

Or. en

Pagrindimas

Šie veiksmai reikalingi norint aktyviai įgyvendinti minėtas idėjas, kurios nurodytos 1 dalyje 
kaip bendra vizija; šios vizijos siekiama konkrečiai įgyvendinant ba, d air db nurodytus 
veiksmus. 

Pakeitimas 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.2a Savo kultūros paveldą gerbiančios 
ir savo ekonomikos vystymąsi 
skatinančios visuomenės
Nors kultūros paveldas artimiausioje 
ateityje bus vienas iš perspektyviausių 
Europos ekonomikos sektorių, turi būti 
įveiktos tam tikros technologinės, 
socialinės ir kultūrinės kliūtys.
Konkretūs tikslai:
– skatinti kultūros paveldo išsaugojimo ir 
apsaugos mokslinius tyrimus;
– kurti ekonominius modelius ir metodus, 
kuriuos naudojant būtų galima įvertinti 
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kultūros paveldo socialinius ekonominius 
aspektus.

Or. es

Pagrindimas

Europos ekonomika glaudžiai susijusi su kultūra – kultūros ir kūrybos sektoriaus apyvarta 
siekia daugiau kaip 654 mlrd. EUR, sudaro 2,6 proc. BVP ir per kelerius pastaruosius metus 
išaugo 12,3 proc. Kultūros paveldas susijęs su kita ekonomine veikla, pvz., turizmu. Taigi 
reikia naujų technologijų siekiant skatinti su kultūros paveldu susijusio Europos verslo 
konkurencingumą. Svarbu, kad pagal kitą bendrąją programą būtų vykdomi moksliniai 
tyrimai siekiant išspręsti problemas, susijusias su kultūros paveldo apsauga.

Pakeitimas 1731
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.3. Saugi visuomenė Išbraukta.
Siekiama paremti Sąjungos išorės ir 
vidaus saugumo politiką bei užtikrinti 
skaitmeninės bendrosios rinkos 
kibernetinį saugumą, pasitikėjimą ir 
privatumą šioje rinkoje, kartu didinant 
Sąjungos saugumo, IRT bei paslaugų 
sektorių konkurencingumą. Tai bus 
daroma kuriant naujoviškas technologijas 
ir priemones, kuriomis bus siekiama 
panaikinti saugumo spragas ir užtikrinti 
pavojų saugumui prevenciją. Šie į misiją 
orientuoti veiksmai bus grindžiami įvairių 
galutinių naudotojų (piliečių, įmonių, 
administracijų, įskaitant nacionalines ir 
tarptautines institucijas, civilinės saugos, 
teisėsaugos, pasienio tarnybas ir pan.) 
poreikiais ir taip bus atsižvelgiama į 
pavojų saugumui, privatumo apsaugos ir 
būtinų visuomenės aspektų raidą.
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama:
(a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu;
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(b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;
(c) kibernetinio saugumo užtikrinimui
(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;
(e) privatumo ir laisvės užtikrinimui 
naudojantis internetu ir gresniam 
visuomeninio aspekto įtraukimui į 
saugumo srtį.

Or. en

Pagrindimas

New challenge 7.

Pakeitimas 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.3. Saugi visuomenė 6.3.3. Visuomenės kaita ir kultūros 
paveldas

Siekiama paremti Sąjungos išorės ir 
vidaus saugumo politiką bei užtikrinti 
skaitmeninės bendrosios rinkos 
kibernetinį saugumą, pasitikėjimą ir 
privatumą šioje rinkoje, kartu didinant 
Sąjungos saugumo, IRT bei paslaugų 
sektorių konkurencingumą. Tai bus 
daroma kuriant naujoviškas technologijas 
ir priemones, kuriomis bus siekiama 
panaikinti saugumo spragas ir užtikrinti 
pavojų saugumui prevenciją. Šie į misiją 
orientuoti veiksmai bus grindžiami įvairių 
galutinių naudotojų (piliečių, įmonių, 
administracijų, įskaitant nacionalines ir 
tarptautines institucijas, civilinės saugos, 
teisėsaugos, pasienio tarnybas ir pan.) 
poreikiais ir taip bus atsižvelgiama į 
pavojų saugumui, privatumo apsaugos ir 

Siekiama prisidėti prie Europos 
intelektinio pagrindo, jos istorijos ir 
daugelio europinių ir ne europinių 
veiksnių, kurie daro poveikį mūsų 
šiandieniniam gyvenimui, supratimo. 
Europai būdinga skirtingų žmonių 
(įskaitant mažumas ir čiabuvius), 
tradicijų, religijų ir nacionalinių 
tapatybių įvairovė, taip pat skirtingo lygio 
ekonominis ir visuomenės išsivystymas. 
Migracija ir mobilumas, žiniasklaida, 
pramonė ir transportas taip pat didina 
požiūrių ir gyvenimo būdo įvairovę. Ši
įvairovė ir jos teikiamos galimybės turėtų 
būti pripažintos ir į jas atsižvelgta.
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būtinų visuomenės aspektų raidą.

Europos bibliotekose, įskaitant 
skaitmenines bibliotekas, archyvuose, 
muziejuose, galerijose ir kitose viešosiose 
įstaigose sukauptos kolekcijos yra tikras 
nepanaudotų tyrinėtinų dokumentų ir 
objektų lobis. Šie archyviniai ištekliai 
kartu su nematerialiu paveldu atspindi ne 
tik atskirų valstybių narių istoriją, bet ir 
bendrą Europos Sąjungos per ilgus metus 
sukauptą paveldą. Pasitelkiant naujas 
technologijas mokslininkai tyrėjai ir 
piliečiai turėtų turėti galimybę susipažinti 
su šia medžiaga, kad per praeities 
archyvus galėtų pažvelgti į ateitį. Reikia 
užtikrinti galimybę susipažinti su tokių 
formų kultūros paveldu ir jį saugoti 
siekiant užtikrinti skirtingų nūdienės 
Europos kultūrų ryšių ir ryšių kultūrų 
viduje gyvybingumą ir taip prisidėti prie 
tvaraus ekonomikos augimo.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: Vykdant veiklą pirmenybė teikiama:

(a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu; (a) Europos paveldo, atminimo, tapatybės, 
integracijos bei kultūros sąveikos 
tyrimams ir aiškinimui, įskaitant jų 
demonstravimą kultūros ir mokslo 
kolekcijose, archyvuose ir muziejuose, 
kad būtų geriau informuojama apie 
dabartį ir ji geriau suprantama išsamiau 
aiškinant praeitį;

(b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;

(b) Europos šalių ir regionų istorijos, 
literatūros, meno, filosofijos ir religijų 
moksliniams tyrimams, taip pat jų 
poveikio šiuolaikinei Europos įvairovei, 
moksliniams tyrimams;

(c) kibernetinio saugumo užtikrinimui (c) Europos vaidmens pasaulyje, abipusės 
įtakos ir ryšių tarp pasaulio regionų 
moksliniams tyrimams, taip pat žvilgsniui 
į Europos kultūras iš šalies.

(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;
(e) privatumo ir laisvės užtikrinimui
naudojantis internetu ir geresniam 
visuomeninio aspekto įtraukimui į 
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saugumo sritį.

Or. xm

Pagrindimas

Reikia skirti tinkamą dėmesį Europos paveldo ir kultūros tapatybės išsaugojimui.

Pakeitimas 1733
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.3. Saugi visuomenė 6.3.3. Laisvės apsauga ir žmonių 
saugumas

Or. en

Pakeitimas 1734
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama paremti Sąjungos išorės ir 
vidaus saugumo politiką bei užtikrinti 
skaitmeninės bendrosios rinkos 
kibernetinį saugumą, pasitikėjimą ir 
privatumą šioje rinkoje, kartu didinant 
Sąjungos saugumo, IRT bei paslaugų 
sektorių konkurencingumą. Tai bus 
daroma kuriant naujoviškas technologijas 
ir priemones, kuriomis bus siekiama 
panaikinti saugumo spragas ir užtikrinti 
pavojų saugumui prevenciją. Šie į misiją 
orientuoti veiksmai bus grindžiami įvairių 
galutinių naudotojų (piliečių, įmonių, 
administracijų, įskaitant nacionalines ir 

Išbraukta.
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tarptautines institucijas, civilinės saugos, 
teisėsaugos, pasienio tarnybas ir pan.) 
poreikiais ir taip bus atsižvelgiama į 
pavojų saugumui, privatumo apsaugos ir 
būtinų visuomenės aspektų raidą.

Or. en

Pagrindimas

New challenge 7

Pakeitimas 1735
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama paremti Sąjungos išorės ir vidaus
saugumo politiką bei užtikrinti 
skaitmeninės bendrosios rinkos 
kibernetinį saugumą, pasitikėjimą ir 
privatumą šioje rinkoje, kartu didinant 
Sąjungos saugumo, IRT bei paslaugų 
sektorių konkurencingumą. Tai bus 
daroma kuriant naujoviškas technologijas 
ir priemones, kuriomis bus siekiama 
panaikinti saugumo spragas ir užtikrinti 
pavojų saugumui prevenciją. Šie į misiją 
orientuoti veiksmai bus grindžiami įvairių 
galutinių naudotojų (piliečių, įmonių, 
administracijų, įskaitant nacionalines ir 
tarptautines institucijas, civilinės saugos, 
teisėsaugos, pasienio tarnybas ir pan.) 
poreikiais ir taip bus atsižvelgiama į pavojų 
saugumui, privatumo apsaugos ir būtinų 
visuomenės aspektų raidą.

Siekiama paremti Sąjungos tarptautinio
saugumo, žmogaus teisių, 
nediskriminavimo, socialinės įtraukties, 
konfliktų prevencijos, taikaus konfliktų 
sprendimo, tarpininkavimo, dialogo, 
pereinamojo laikotarpio teisingumo ir 
susitaikymo politiką, saugumo sektoriaus 
reformas, teisingumo sektoriaus reformas, 
demokratinę atskaitomybę, žiniasklaidos 
laisvę ir tarpusavio priklausomybę ir 
teisinę valstybę. Tai bus daroma
moksliškai tiriant socialinius ir 
ekonominius veiksnius, dėl kurių kyla 
konfliktai arba sudaromos galimybės 
bendradarbiauti, kuriant naujoviškas
politikos priemones, technologijas ir
ieškant sprendimų, kuriais bus siekiama 
panaikinti saugumo spragas ir užtikrinti 
pavojų saugumui ir kliūčių 
bendradarbiavimui prevenciją. Šie į misiją 
orientuoti veiksmai bus grindžiami įvairių 
galutinių naudotojų (piliečių, įmonių, 
administracijų, įskaitant nacionalines ir 
tarptautines institucijas, civilinės saugos, 
teisėsaugos ir pan.) poreikiais ir taip bus 
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atsižvelgiama į pavojų saugumui ir su juo 
susijusių uždavinių, privatumo apsaugos ir 
būtinų visuomenės aspektų raidą.

Or. en

Pakeitimas 1736
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: Išbraukta.
(a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu;
(b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;
(c) kibernetinio saugumo užtikrinimui
(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;
(e) privatumo ir laisvės užtikrinimui 
naudojantis internetu ir gresniam 
visuomeninio aspekto įtraukimui į 
saugumo srtį.

Or. en

Pagrindimas

Naujas 7-asis uždavinys.

Pakeitimas 1737
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu; Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Naujas 7-asis uždavinys.

Pakeitimas 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu; (a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu, 
įskaitant tokių problemų socialinių 
aspektų supratimą ir veiksmingų 
socialinės politikos priemonių, kurios 
padėtų tokias problemas spręsti, 
nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 1739
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu; (a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu, 
įskaitant veiksmingas socialinės politikos 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 1740
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio 2 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) saugumo stiprinimui ir konfliktų 
trečiosiose šalyse transformavimui 
vykdant konfliktų prevenciją, kuriant 
taiką, vedant dialogą, vykdant 
tarpininkavimą, skatinant susitaikymą ir 
vykdant civilinio saugumo sektoriaus 
reformą;

Or. en

Pakeitimas 1741
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio 2 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) ypatingos svarbos infrastruktūrų ir 
tinklų apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 1742
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) veiksnių, kurie prisideda prie 
smurtinio radikalizmo skatinimo, 
šalinimui;

Or. en
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Pakeitimas 1743
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Naujas 7-asis uždavinys.

Pakeitimas 1744
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1745
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;

(b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę, ypač atkreipiant 
dėmesį į kovą su nelegalia imigracija į 
Sąjungą;
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Or. it

Pakeitimas 1746
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kibernetinio saugumo užtikrinimui Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Naujas 7-asis uždavinys.

Pakeitimas 1747
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Naujas 7-asis uždavinys.

Pakeitimas 1748
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;

(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui ir saugumo 
problemų, susijusių su aplinkos ir klimato 
veiksniais, įskaitant ribotų išteklių 
valdymą, pvz., Arkties regione, kiek 
galima didesniam sumažinimui.

Or. en

Pakeitimas 1749
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;

(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms, įskaitant gaivalines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes, didinimui, 
reagavimo į jas ir jų prevencijos 
stiprinimui;

Or. en

Pakeitimas 1750
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;

(d) Europos reakcijos į krizes ir nelaimes 
ir atsparumo joms pajėgumų gerinimui;

Or. en
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Pakeitimas 1751
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) privatumo ir laisvės užtikrinimui 
naudojantis internetu ir gresniam 
visuomeninio aspekto įtraukimui į 
saugumo srtį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Naujas 7-asis uždavinys.

Pakeitimas 1752
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) privatumo ir laisvės užtikrinimui
naudojantis internetu ir gresniam 
visuomeninio aspekto įtraukimui į
saugumo srtį.

(e) privatumo ir laisvės naudojantis 
internetu užtikrinimui ir visų saugumo, 
rizikos ir valdymo sričių visuomeninių, 
teisinių ir etinių aspektų išmanymo 
gerinimui.

Or. en

Pakeitimas 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) privatumo ir laisvės užtikrinimui 
naudojantis internetu ir gresniam
visuomeninio aspekto įtraukimui į 
saugumo srtį.

(e) privatumo ir laisvės užtikrinimui ir 
geresniam visuomeninio aspekto 
įtraukimui į saugumo sritį.

Or. en

Pakeitimas 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio 2 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atsparumo krizėms ir nelaimėms 
didinimui ir saugumo problemų, susijusių 
su aplinkos ir klimato veiksniais, įskaitant 
ribotų gamtos išteklių valdymą, pvz., 
Arkties regione, kiek galima didesniam 
sumažinimui.

Or. en

Pagrindimas

Tikimasi, kad klimato ir aplinkos pokyčiai itin pablogins gyvenimo sąlygas daugelyje jau ir 
taip skurstančių pasaulio kraštų. Tai atsitiks dėl sausrų, potvynių ir kitų ekstremalių oro 
sąlygų. Kyla didelis antraeilių padarinių, pvz., didelės migracijos problemų, padidėjusios 
konkurencijos dėl ribotų gamtos išteklių ir kai kurių visuomenių turimų nedidelių pajėgumų 
spręsti konfliktus ir reaguoti į krizes dar didesnio sumažėjimo, pavojus.

Pakeitimas 1755
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai gynybos srityje, 
įskaitant dvejopą civilinį ir karinį 
naudojimą, į šią programą neįtraukiami.

Or. en

Pakeitimas 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. SAUGIOS VISUOMENĖS. 
EUROPOS BEI JOS PILIEČIŲ 
LAISVĖS IR SAUGUMO APSAUGA
6.1. (a) Konkretus tikslas
Konkretus tikslas yra skatinti užtikrinti 
saugias Europos visuomenes atsižvelgiant 
į precedento neturinčius pokyčius ir 
stiprėjančią pasaulio regionų tarpusavio 
sąveiką bei grėsmes, tuo pačiu stiprinant 
Europos laisvės ir teisingumo kultūrą.
Plačiai paplitęs nesaugumo jausmas, 
atsirandantis dėl nusikaltimo, prievartos, 
terorizmo, gamtos ir (arba) žmogaus 
sukeltų nelaimių, kibernetinių išpuolių, 
privatumo pažeidimo ir kitų formų 
socialinių bei ekonominių sutrikimų. Tai 
daro tiesioginį poveikį piliečiams ir 
platesnio pobūdžio poveikį pasitikėjimo, 
rūpinimosi ir komunikacijos sampratoms 
bei yra susiję su visuomenės pasirengimo 
ir organizacijos lygiu.
Apskaičiuota, kad kiekvienais metais 
Europoje gali būti apie 75 mln. tiesioginių 
nusikaltimų aukų. Įvertinta, kad 2010 m. 
su nusikaltimais, terorizmu, neteisėta 
veika, prievarta ir nelaimėmis susijusios 
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tiesioginės išlaidos Europoje sudarė apie 
650 mlrd. EUR (apie 5 proc. Sąjungos 
BVP). Ryškiausias terorizmo pasekmių 
pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 d. 
Manheteno bokštuose dvyniuose 
surengtas išpuolis. Per šį išpuolį žuvo 
tūkstančiai žmonių. Apskaičiuota, kad dėl 
jo JAV našumas sumažėjo 35 mlrd. JAV 
USD, bendroji produkcija – 47 mlrd. JAV 
USD, o nedarbas per kitą ketvirtį padidėjo 
beveik 1 proc. Jis taip pat padarė labai 
didelį kultūrinį ir visuotinį poveikį. 
Piliečiai, bendrovės ir institucijos vis 
aktyviau naudojasi skaitmenine sąveika ir 
sandoriais socialinėje, finansinėje ir 
komercinėje srityse, tačiau interneto 
plėtra suteikia galimybę kiekvienais 
metais įvykdyti milijardų eurų vertės 
kibernetinius nusikaltimus ir pažeisti 
asmenų ar asociacijų privatumą visame 
žemyne. Be to, kibernetinės atakos daro 
daug žalos ypatingos svarbos 
infrastruktūroms. Nesaugumo jausmo 
kasdieniniame gyvenime pobūdžio ir 
suvokimo pokyčiai ir netikėtų situacijų 
sukeltas nesaugumas gali daryti poveikį 
piliečių pasitikėjimui ne tik institucijomis, 
bet ir vienas kitu.
Siekiant numatyti šias grėsmes, užkirsti 
joms kelią ir jas valdyti, reikia sukurti ir 
taikyti inovacines technologijas, 
sprendimus, numatymo priemones ir 
žinias, skatinti tiekėjų ir naudotojų 
bendradarbiavimą, rasti civilinio 
saugumo sprendimus, gerinti Europos 
saugumo ir paslaugų pramonės 
konkurencingumą ir užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui privatumu ir žmogaus 
teisių pažeidimams internete bei kitose 
srityse ir kovoti su jais, tuo pačiu 
užtikrinant Europos piliečių individualias 
teises ir laisvę.
Siekiant aktyvesnio įvairių rūšių pagalbos 
tarnybų tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo, dėmesį reikėtų skirti 
sąveikumui ir standartizacijai.
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Be to, saugumo sričių politika turėtų būti 
siejama su skirtingų sričių socialine 
politika, todėl atliekant šį uždavinį svarbu 
skatinti į mokslinius saugumo tyrimus 
įtraukti socialinius aspektus.
6.1. (b) Pagrindimas ir Sąjungos pridėtinė 
vertė
Saugumas yra teisėtas susirūpinimą 
Europai ir jos piliečiams keliantis 
klausimas ir šiuo atžvilgiu yra didelis 
uždavinys visuomenei. Europos Sąjunga, 
jos piliečiai, jos pramonė ir jos 
tarptautiniai partneriai susiduria su 
įvairiomis grėsmėmis saugumui, 
pavyzdžiui, nusikaltimais, terorizmu, 
neteisėta prekyba ir masinėmis 
ekstremaliosiomis padėtimis dėl žmogaus 
sukeltų arba gamtos nelaimių. Šioms 
grėsmėms netrukdo sienos ir jos gali kelti 
pavojų fiziniams objektams arba 
kibernetinei erdvei, o išpuolių šaltiniai 
gali būti įvairūs. Pavyzdžiui, atakos prieš 
valdžios institucijų ir privačių subjektų 
informacines ar ryšio sistemas ne tik 
pažeidžia piliečių pasitikėjimą 
informacinėmis ir ryšių sistemomis, dėl jų 
patiriama tiesioginių finansinių nuostolių 
ir prarandamos verslo galimybės, tačiau 
jos taip pat gali stipriai pakenkti ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektams ir 
paslaugoms, pavyzdžiui, energijos, 
aviacijos ir kito transporto, vandens ir 
maisto tiekimo, sveikatos, finansų ir 
telekomunikacijų paslaugoms.
Šios grėsmės galėtų kelti pavojų vidiniams 
mūsų visuomenės pagrindams. 
Technologijos ir kūrybingas 
projektavimas gali būti naudingi imantis 
bet kokių reagavimo veiksmų. Tačiau 
nauji sprendimai turėtų būti kuriami 
atsižvelgiant į priemonių tinkamumą 
visuomenės poreikiams ir aktualumą, visų 
pirma atsižvelgiant į piliečių pagrindinių 
teisių ir laisvių užtikrinimą.
Be to, saugumas taip pat yra didelis 
ekonomikos uždavinys. Saugumo rinkos 
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vertė pasauliniu mastu yra maždaug nuo 
100 mlrd. iki 300 mlrd. EUR per metus, iš 
kurių Europos dalis sudaro maždaug 25–
35 proc. Be to, nepaisant dabartinės 
ekonomikos krizės, ši rinka greitai auga. 
Atsižvelgiant į galimą kai kurių grėsmių 
poveikį paslaugoms, tinklams ar verslui, 
itin svarbu diegti tinkamus saugumo 
sprendimus siekiant apsaugoti 
ekonomikos ir Europos gamybos 
konkurencingumą.
Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
lėšomis bus remiamas pagrindinių 
Sąjungos politikos sričių, visų pirma 
strategijoje „Europa 2020“ numatytų 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
prioritetų, bendros užsienio ir saugumo 
politikos ir Sąjungos vidaus saugumo 
strategijos, formavimas, vykdymas ir 
pritaikymas. Bus užtikrinamas derinimas 
su Jungtinių tyrimų centro tiesioginiais 
veiksmais.
6.1. (c) Veiklos apmatai
Siekiama paremti Sąjungos išorės ir 
vidaus saugumo politiką ir užtikrinti 
skaitmeninės bendrosios rinkos 
kibernetinį saugumą, pasitikėjimą ir 
privatumą šioje rinkoje, kartu didinant 
Sąjungos saugumo bei paslaugų sektorių 
konkurencingumą. Vykdant veiklą, be 
kita ko, daug dėmesio bus skiriama kitos 
kartos inovacinių sprendimų moksliniams 
tyrimams ir ieškojimui, kuriant naujas 
koncepcijas ir projektus bei sąveikius 
standartus. Tai bus daroma kuriant 
inovacines technologijas ir priemones, 
kuriomis bus naikinamos saugumo 
spragos ir mažinamas grėsmių saugumui 
pavojus. Šie į misiją orientuoti veiksmai 
bus grindžiami įvairių galutinių 
naudotojų (piliečių, įmonių, 
administracijų, įskaitant nacionalines ir 
tarptautines institucijas, civilinės saugos, 
teisėsaugos, pasienio tarnybas ir pan.) 
poreikiais ir taip bus atsižvelgiama į 
pavojų saugumui, privatumo apsaugos ir 
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būtinų visuomenės aspektų raidą.
Moksliniais tyrimais pagal šį uždavinį bus 
remiama bendra užsienio ir saugumo 
politika ir Sąjungos vidaus saugumo 
strategija, įskaitant nelaimių prevencijos 
ir reagavimo į jas politiką.
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama:
a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu, 
įskaitant terorizmo idėjų ir teroristų 
įsitikinimų išmanymą bei kovą su jais;
b) ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugai ir atsparumo didinimui;
c) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;
d) kibernetinio saugumo gerinimui;
e) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;
f) privatumo ir laisvės užtikrinimui ir visų
saugumo, rizikos ir valdymo sričių 
visuomeninių, teisinių ir etinių aspektų 
išmanymo gerinimui;
g) Sąjungos bendros saugumo ir gynybos 
politikos rėmimui ir civilinių ir karinių 
pajėgumų kūrimui;
h) sistemų standartizavimo ir sąveikumo 
gerinimui.

Or. en

Pagrindimas

Saugumo moksliniai tyrimai pagal septintąją bendrąją programą yra atskira tema ir 
vykdomos veiklos duomenys yra puikūs. Šioje programoje dalyvaujančių MVĮ skaičius vienas 
iš didžiausių, joje kuriamos taikomosios programos ir į rinką orientuoti sprendimai ir 
teikiama apie 50 proc. viso visuomenės saugumo mokslinių tyrimų lėšų ES ir nacionaliniu 
lygiu. Be to, Lisabonos sutartyje ES suteikta daugiau saugumo srities įgaliojimų. Su tuo 
susijusias naujas užduotis reikėtų remti pagal atitinkamą programos „Horizontas 2020“ 
saugumo mokslinių tyrimų temą.

Pakeitimas 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinės JRC kompetencijos sritys bus 
energetika, transportas, aplinka ir klimato 
kaita, žemės ūkis ir maisto produktų 
tiekimo užtikrinimas, sveikata ir vartotojų 
apsauga, informacinės ir ryšių 
technologijos, etaloninės medžiagos, sauga 
ir saugumas (įskaitant branduolinę 
„Euratomo“ programos dalį).

Pagrindinės JTC kompetencijos sritys bus 
energetika, transportas, aplinka ir klimato 
kaita, žemės ūkis ir maisto produktų 
tiekimo užtikrinimas, sveikata ir vartotojų 
apsauga, informacinės ir ryšių 
technologijos, etaloninės medžiagos, sauga 
ir saugumas (įskaitant branduolinę 
„Euratomo“ programos dalį). JTC veikla 
šiose srityse bus vykdoma atsižvelgiant į 
atitinkamas iniciatyvas regionų, valstybių 
narių arba ES lygiu, siekiant suformuoti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę.

Or. en

Pakeitimas 1758
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) anticipacija ir prognozės: aktyvus 
strateginis žinių apie tendencijas ir įvykius 
mokslo, technologijų ir visuomenės srityse 
bei galimą jų poveikį valstybės politikai 
rinkimas;

(a) numatymas ir prognozės: aktyvus 
strateginis žinių apie tendencijas ir įvykius 
mokslo, aplinkos, technologijų ir 
visuomenės srityse bei galimą jų poveikį 
valstybės politikai ir atskiriems asmenims 
rinkimas;

Or. de

Pagrindimas

Siekiama gerinti ES gebėjimą spręsti su aplinkos kaita ir šios kaitos pasekmėmis susijusius 
klausimus, kuriant ir taikant veiklos strategijas, pvz., potvynių valdymo srityje.

Pakeitimas 1759
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika

(b) Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, produktyvios jūros ir 
vandenynai pasitelkiant tausią 
žuvininkystę ir akvakultūrą ir 
bioekonomika

Or. en

Pakeitimas 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 dalies 4 punkto 3.3 papunkčio b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika

(b) Europos bioekonomikos uždaviniai: 
aprūpinimas maistu, įskaitant 
apsirūpinimo juo saugumą, tvarus žemės 
ūkis ir miškininkystė, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai

Or. en

Pakeitimas 1761
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika

(b) maisto tiekimo, kokybės ir saugumo
užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir 
jūrininkystės moksliniai tyrimai ir 
bioekonomika



AM\907850LT.doc 137/159 PE492.790v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paremti Europos žemės ūkio ir 
žuvininkystės politikos formavimą, 
įgyvendinimą ir stebėseną, įskaitant maisto 
produktų saugą ir tiekimo užtikrinimą bei 
bioekonomikos kūrimą, šiuo tikslu 
sudarant javų derliaus prognozes, atliekant 
techninę ir socialinę ekonominę analizę bei 
modeliavimą.

Paremti Europos žemės ūkio ir 
žuvininkystės politikos formavimą, 
įgyvendinimą ir stebėseną, įskaitant maisto 
produktų saugą ir tiekimo užtikrinimą bei 
bioekonomikos kūrimą, šiuo tikslu 
sudarant javų derliaus prognozes, atliekant 
techninę ir socialinę ekonominę analizę bei 
modeliavimą ir puoselėjant švarias ir 
produktyvias jūras, kad būtų užtikrinta 
gera aplinkos būklė ir jūrų sektoriaus 
augimas.

Or. en

Pakeitimas 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klimato „20/20/20“ ir energetikos tikslus 
paremti moksliniais tyrimais, susijusiais su 
technologiniais ir ekonominiais energijos 
teikimo aspektais, efektyvumu, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijomis, 
energetikos ir (arba) elektros energijos 
perdavimo tinklais.

Klimato „20/20/20“ ir energetikos tikslus 
paremti moksliniais tyrimais, susijusiais su 
technologiniais ir ekonominiais energijos 
teikimo aspektais, efektyvumu, 
mažataršėmis technologijomis, energetikos 
ir (arba) elektros energijos perdavimo 
tinklais.

Or. en
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Pakeitimas 1764
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Išmanios, netaršios ir integruotos 
transporto sistemos

(d) Išmanios, netaršios ir integruotos 
transporto sistemos ir mobilumas

Or. en

Pakeitimas 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paremti tvaraus, saugaus ir patikimo 
asmenų ir prekių judėjimo srities Sąjungos 
politiką laboratoriniais tyrimais, 
modeliavimu ir stebėsenos metodais, 
įskaitant mažo anglies dioksido kiekio
transporto technologijas, pvz., 
elektrifikavimą, aplinkos neteršiančias ir 
taupias transporto priemones, pakaitinius 
degalus ir išmaniąsias judumo sistemas.

Paremti tvaraus, saugaus ir patikimo 
asmenų ir prekių judėjimo srities Sąjungos 
politiką laboratoriniais tyrimais, 
modeliavimu ir stebėsenos metodais, 
įskaitant mažataršes transporto 
technologijas, pvz., elektrifikavimą, 
aplinkos neteršiančias ir taupias transporto 
priemones, pakaitinius degalus ir 
išmaniąsias judumo sistemas.

Or. en

Pakeitimas 1766
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto 3.3 papunkčio e papunkčio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

(e) Kova su klimato kaita, aplinka, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

Or. en

Pakeitimas 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto 3.3 papunkčio f papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi
visuomenė

(f) Europa kintančiame pasaulyje.
Integracinė, inovacijas diegianti ir mąstanti
visuomenė

Or. en

Pakeitimas 1768
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto 3.3 papunkčio f papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didinti vidinę saugą ir saugumą: nustatyti 
bei įvertinti svarbiausios infrastruktūros, 
kuri yra svarbus visuomenei būtinų 
funkcijų komponentas, pažeidžiamumą; 
atlikti su skaitmenine tapatybe susijusių 
technologijų eksploatacinių parametrų 
vertinimą; spręsti pasaulinio saugumo 
uždavinius, įskaitant naujas ar sudėtines 
grėsmes ir parengti pažangias informacijos 
rinkimo ir analizės bei krizių valdymo 
priemones.

Didinti vidinę saugą ir saugumą: nustatyti 
bei įvertinti svarbiausios infrastruktūros, 
kuri yra svarbus visuomenei būtinų 
funkcijų komponentas, pažeidžiamumą; 
atlikti su skaitmenine tapatybe susijusių 
technologijų eksploatacinių, socialinių ir 
etinių parametrų vertinimą; spręsti 
pasaulinio saugumo uždavinius, įskaitant 
naujas ar sudėtines grėsmes ir parengti 
pažangias informacijos rinkimo ir analizės 
bei krizių valdymo priemones.

Or. en
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Pakeitimas 1769
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 dalies 3 punkto 3.3 papunkčio f papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagerinti Sąjungos gebėjimą valdyti 
gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes, ir 
šiuo tikslu tobulinti infrastruktūros 
stebėjimą bei plėtoti pasaulinę ankstyvojo 
įspėjimo apie įvairias grėsmes ir rizikos 
valdymo informacijos sistemas naudojant 
palydovines žemės stebėjimo sistemas.

Pagerinti Sąjungos gebėjimą valdyti 
gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes, ir 
šiuo tikslu tobulinti infrastruktūros 
stebėjimą bei plėtoti bandymų 
infrastruktūrą, pasaulines ankstyvojo 
įspėjimo apie įvairias grėsmes ir rizikos 
valdymo informacijos sistemas naudojant 
palydovines žemės stebėjimo sistemas.

Or. de

Pagrindimas

Norint valdyti gamtines ir žmogaus sukeltas nelaimes reikia ne tik jas stebėti ir įspėti apie jas, 
tačiau ir teikti praktinę pagalbą įvykus nelaimei; taigi, norint apsaugoti visuomenę, taip pat 
labai svarbios tinkamos bandymų infrastruktūros, kurias naudojant galima praktiškai 
pasirengti nelaimėms, pvz., dideliems potvyniams.

Pakeitimas 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra integruoti žinių 
trikampį, t. y. mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir švietimą – taip stiprinti 
Sąjungos inovacijų pajėgumus ir spręsti 
visuomenės uždavinius.

Konkretus tikslas yra integruoti žinių 
trikampį, t. y. mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir švietimą – taip stiprinti 
Sąjungos inovacijų pajėgumus ir, visų 
pirma, spręsti visuomenės uždavinius.

Or. en
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Pakeitimas 1771
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra integruoti žinių 
trikampį, t. y. mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir švietimą – taip stiprinti 
Sąjungos inovacijų pajėgumus ir spręsti 
visuomenės uždavinius.

Konkretus tikslas yra integruoti žinių 
trikampį, t. y. mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir švietimą – taip stiprinti 
Sąjungos inovacijų pajėgumus ir spartinti
jų vystymą ir spręsti visuomenės 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi pašalinti kelis struktūrinius 
trūkumus, kliudančius tinkamai išnaudoti 
inovacijų pajėgumus ir gebėjimą teikti 
naujas paslaugas, produktus ir organizuoti 
procesus. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
Europa turi spręsti – palyginti 
neveiksmingas talentų pritraukimas ir jų 
išlaikymas; nepakankamas turimų 
mokslinio tyrimo galimybių išnaudojimas 
siekiant sukurti ekonominę ir socialinę 
vertę; žemas verslo aktyvumo lygis; 
pavyzdiniuose centruose naudojamų
išteklių nepakanka siekiant konkuruoti 
pasaulyje; aukštojo mokslo žinių 
trikampiui, moksliniams tyrimams bei 
verslui bendradarbiauti Europos lygiu 
trukdantis pernelyg didelis kliūčių skaičius.

Europa turi pašalinti kelis struktūrinius 
trūkumus, kliudančius tinkamai išnaudoti 
inovacijų pajėgumus ir gebėjimą teikti 
naujas paslaugas, produktus ir organizuoti 
procesus. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
Europa turi spręsti – palyginti 
neveiksmingas talentų pritraukimas ir jų 
išlaikymas; nepakankamas turimų 
mokslinio tyrimo galimybių išnaudojimas 
siekiant sukurti ekonominę ir socialinę 
vertę; žemas verslo aktyvumo ir verslumo 
nusiteikimo lygis; nepakankamai 
naudojami mokslinių tyrimų rezultatai; 
yra kliūčių perduoti labiau išsivysčiusių 
regionų turimas technologijas ir 
inovacijas mažiau išsivysčiusiems 
regionams; trūksta tinkamų paskatų teikti 
privatų finansavimą moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir 
inovacijoms; pavyzdiniuose centruose 
naudojamos apimties ir kokybės išteklių 
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nepakanka siekiant konkuruoti pasaulyje; 
aukštojo mokslo žinių trikampiui, 
moksliniams tyrimams bei verslui 
bendradarbiauti Europos lygiu trukdantis 
pernelyg didelis kliūčių skaičius.

Or. en

Pakeitimas 1773
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi pašalinti kelis struktūrinius 
trūkumus, kliudančius tinkamai išnaudoti 
inovacijų pajėgumus ir gebėjimą teikti 
naujas paslaugas, produktus ir organizuoti 
procesus. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
Europa turi spręsti – palyginti 
neveiksmingas talentų pritraukimas ir jų 
išlaikymas; nepakankamas turimų 
mokslinio tyrimo galimybių išnaudojimas 
siekiant sukurti ekonominę ir socialinę 
vertę; žemas verslo aktyvumo lygis; 
pavyzdiniuose centruose naudojamų 
išteklių nepakanka siekiant konkuruoti 
pasaulyje; aukštojo mokslo žinių 
trikampiui, moksliniams tyrimams bei 
verslui bendradarbiauti Europos lygiu 
trukdantis pernelyg didelis kliūčių skaičius.

Europa turi pašalinti kelis struktūrinius 
trūkumus, kliudančius tinkamai išnaudoti 
inovacijų pajėgumus ir gebėjimą teikti 
naujas paslaugas, produktus ir organizuoti 
procesus. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
Europa turi spręsti: palyginti 
neveiksmingas talentų pritraukimas ir jų 
išlaikymas; įvairiems regionams istoriškai 
būdingų techninių ir mokslinių įgūdžių 
išeikvojimas; nepakankamas turimų 
mokslinio tyrimo galimybių išnaudojimas 
siekiant sukurti ekonominę ir socialinę 
vertę; žemas verslo aktyvumo lygis; 
pavyzdiniuose centruose naudojamų 
išteklių nepakanka siekiant konkuruoti 
pasaulyje; aukštojo mokslo žinių 
trikampiui, moksliniams tyrimams bei 
verslui bendradarbiauti Europos lygiu 
trukdantis pernelyg didelis kliūčių skaičius.

Or. it

Pakeitimas 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT spręs šiuos klausimus, inicijuodamas 
struktūrinius pokyčius Europos inovacijų 
erdvėje. EIT šio tikslo sieks skatindamas 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
aukščiausio lygio inovacijų integraciją, taip 
kurdamas inovacijoms palankią naują 
aplinką ir remdamas naują verslių žmonių 
kartą. Vykdydamas šią veiklą EIT visomis 
išgalėmis padės siekti strategijos „Europa 
2020“ (visų pirma, pavyzdinių iniciatyvų 
„Inovacijų sąjunga“ ir „Judus jaunimas“) 
tikslų.

EIT spręs šiuos klausimus, inicijuodamas 
struktūrinius pokyčius Europos inovacijų 
erdvėje, kadangi tai vienintelė programos 
„Horizontas 2020“ priemonė, kuri apima 
žinių trikampį. EIT šio tikslo sieks 
skatindamas aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų ir aukščiausio lygio inovacijų 
integraciją, taip kurdamas inovacijoms 
palankią naują aplinką ir remdamas naują 
verslumo gebėjimų ir verslo patirties 
turinčių, iš tikrųjų inovacijas skatinančių
verslių žmonių, kurie padidins Europos 
galimybes steigti naujas inovacines 
įmones ir jų padalinius. Vykdydamas šią 
veiklą EIT visomis išgalėmis padės siekti 
strategijos „Europa 2020“ (visų pirma, 
pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“ 
ir „Judus jaunimas“) tikslų.

Or. en

Pakeitimas 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT spręs šiuos klausimus, inicijuodamas 
struktūrinius pokyčius Europos inovacijų 
erdvėje. EIT šio tikslo sieks skatindamas 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
aukščiausio lygio inovacijų integraciją, taip 
kurdamas inovacijoms palankią naują 
aplinką ir remdamas naują verslių žmonių 
kartą. Vykdydamas šią veiklą EIT visomis 
išgalėmis padės siekti strategijos „Europa 
2020“ (visų pirma, pavyzdinių iniciatyvų 
„Inovacijų sąjunga“ ir „Judus jaunimas“) 
tikslų.

EIT spręs šiuos klausimus, inicijuodamas 
struktūrinius pokyčius Europos inovacijų 
erdvėje. EIT šio tikslo sieks skatindamas 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
aukščiausio lygio inovacijų integraciją, taip 
kurdamas inovacijoms palankią naują 
aplinką ir remdamas naują verslių žmonių 
kartą. Vykdydamas šią veiklą EIT visomis 
išgalėmis padės siekti strategijos „Europa 
2020“ (visų pirma, pavyzdinių iniciatyvų 
„Inovacijų sąjunga“ ir „Judus jaunimas“) 
tikslų. Be to, EIT ir ŽIB turėtų skatinti 
programos „Horizontas 2020“ ramsčių 
tarpusavio sinergiją bei sąveiką ir 
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sinergiją bei sąveiką su kitomis 
atitinkamomis iniciatyvomis.

Or. en

Pakeitimas 1776
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT pasižymi tuo, kad integruoja švietimą
ir verslumą į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, kaip vienos inovacinės 
grandinės Sąjungoje ir už jos ribų dalis.

EIT pasižymi tuo, kad integruoja aukštąjį 
mokslą ir verslumą bei mokslinius tyrimus 
ir inovacijas, kaip vienos inovacinės 
grandinės Sąjungoje ir už jos ribų dalis.

Or. en

Pakeitimas 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 
vykdomasis direktorius. ŽIB partneriai yra 
pavieniai teisiniai subjektai, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
verslo planus, įskaitant plataus užmojo 
veiklos planų rinkinį, aprėpiantį švietimą ir 
verslo steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais 
ir tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 
vykdomasis direktorius. ŽIB partneriai yra
pavieniai teisiniai subjektai, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
verslo planus, įskaitant plataus užmojo 
veiklos planų rinkinį, aprėpiantį švietimą ir 
verslo steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais 
ir tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
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principais. principais. Verslas turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį skatindamas ŽIB veiklą, o ŽIB 
turėtų galėti sutelkti investicijas ir 
ilgalaikius įsipareigojimus verslo 
sektoriui.

Or. en

Pakeitimas 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 
vykdomasis direktorius. ŽIB partneriai yra 
pavieniai teisiniai subjektai, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
verslo planus, įskaitant plataus užmojo 
veiklos planų rinkinį, aprėpiantį švietimą ir 
verslo steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais 
ir tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
principais.

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais ir 
siekdamas rezultatų. Labai svarbu turėti 
stiprų vadovą, todėl kiekvienai ŽIB 
vadovauja pagrindinis vykdomasis 
direktorius. ŽIB partneriai yra pavieniai 
teisiniai subjektai, siekiant užtikrinti, kad 
sprendimai būtų priimami racionaliau. ŽIB 
turi parengti metinius verslo planus, 
įskaitant plataus užmojo veiklos planų 
rinkinį, aprėpiantį švietimą ir verslo 
steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais ir 
tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
principais.

Or. en

Pakeitimas 1779
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto šešta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 
vykdomasis direktorius. ŽIB partneriai yra 
pavieniai teisiniai subjektai, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
verslo planus, įskaitant plataus užmojo 
veiklos planų rinkinį, aprėpiantį švietimą ir 
verslo steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais 
ir tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
principais.

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 
vykdomasis direktorius. ŽIB partneriai yra 
pavieniai teisiniai subjektai, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
rezultatų siekiančius verslo planus, 
įskaitant plataus užmojo veiklos planų 
rinkinį, aprėpiantį švietimą ir verslo 
steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais ir 
tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
principais.

Or. en

Pakeitimas 1780
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 
vykdomasis direktorius. ŽIB partneriai yra 
pavieniai teisiniai subjektai, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
verslo planus, įskaitant plataus užmojo 
veiklos planų rinkinį, aprėpiantį švietimą ir 
verslo steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais 
ir tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 
vykdomasis direktorius. ŽIB partneriai yra 
pavieniai teisiniai subjektai, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
verslo planus, įskaitant plataus užmojo 
veiklos planų rinkinį, aprėpiantį švietimą ir 
verslo steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais 
ir tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei ir aiškia 
pridėtine verte, kuri nustatoma naudojant 
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taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
principais.

į rezultatus orientuotą metodą. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
principais.

Or. it

Pagrindimas

Antraštėje nurodytas į rezultatus orientuotas metodas neatsispindi pastraipos tekste, joje taip 
pat turėtų būti aiškiai paminėta pridėtinė vertė, nustatoma naudojant tokį metodą.

Pakeitimas 1781
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ŽIB yra labai integruoti subjektai, 
suburiantys pažangius aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir technologijų institutus. 
ŽIB suteikia galimybę pasaulinio lygio 
partneriams suformuoti naujas, kelias sritis 
aprėpiančias konfigūracijas, optimizuoti 
turimus išteklius ir užtikrinti prieigą 
naujiems verslo sprendimams taikant 
naujas vertės grandines, prisiimant didelę 
riziką ir imantis plataus užmojo uždavinių.

EIT ŽIB yra labai integruoti subjektai, 
suburiantys pažangius partnerius iš 
pramonės, aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų sričių ir technologijų institutų. ŽIB 
suteikia galimybę pasaulinio lygio 
partneriams suformuoti naujas, kelias sritis 
aprėpiančias konfigūracijas, optimizuoti 
turimus išteklius ir užtikrinti prieigą 
naujiems verslo sprendimams taikant 
naujas vertės grandines, prisiimant didelę 
riziką ir imantis plataus užmojo uždavinių.
Labai svarbu, kad ŽIB sudarytų galimybę 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
visapusiškai dalyvauti visoje savo veikloje: 
dalyvių skaičiaus didinimas priimant 
naujus dalyvius, turinčius naujų idėjų, ir 
visų pirma dalyvaujančių MVĮ skaičiaus 
didinimas turėtų būti ŽIB augimo 
strategijos dalis.

Or. en
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Pakeitimas 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ŽIB yra labai integruoti subjektai, 
suburiantys pažangius aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir technologijų institutus. 
ŽIB suteikia galimybę pasaulinio lygio 
partneriams suformuoti naujas, kelias sritis 
aprėpiančias konfigūracijas, optimizuoti 
turimus išteklius ir užtikrinti prieigą 
naujiems verslo sprendimams taikant 
naujas vertės grandines, prisiimant didelę 
riziką ir imantis plataus užmojo uždavinių.

EIT ŽIB yra labai integruoti subjektai, 
suburiantys pažangius partnerius iš 
pramonės, aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų sričių ir technologijų institutų. ŽIB 
suteikia galimybę pasaulinio lygio 
partneriams suformuoti naujas, ilgalaikes, 
kelias sritis aprėpiančias konfigūracijas, 
optimizuoti turimus išteklius ir užtikrinti 
prieigą naujiems verslo sprendimams 
taikant naujas vertės grandines, prisiimant 
didelę riziką ir imantis plataus užmojo 
uždavinių.

Or. en

Pakeitimas 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ŽIB yra labai integruoti subjektai, 
suburiantys pažangius aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir technologijų institutus. 
ŽIB suteikia galimybę pasaulinio lygio 
partneriams suformuoti naujas, kelias sritis 
aprėpiančias konfigūracijas, optimizuoti 
turimus išteklius ir užtikrinti prieigą 
naujiems verslo sprendimams taikant 
naujas vertės grandines, prisiimant didelę 
riziką ir imantis plataus užmojo uždavinių.

EIT ŽIB yra labai integruoti subjektai, 
suburiantys pažangius partnerius iš 
pramonės, įskaitant MVĮ, aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų sričių ir 
technologijų institutų. ŽIB suteikia 
galimybę pasaulinio lygio partneriams 
suformuoti naujas, kelias sritis aprėpiančias 
konfigūracijas, optimizuoti turimus 
išteklius ir užtikrinti prieigą naujiems 
verslo sprendimams taikant naujas vertės 
grandines, prisiimant didelę riziką ir 
imantis plataus užmojo uždavinių.

Or. en
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Pakeitimas 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 2 punkto dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Talentas yra pagrindinė inovacijos 
sudedamoji dalis. EIT motyvuoja žmones 
ir skatina jų tarpusavio sąveiką, todėl jo 
inovacijų modelyje svarbiausias vaidmuo 
tenka studentams, mokslo darbuotojams ir 
verslininkams. EIT ugdo verslumo ir 
kūrybingumo kultūrą, o talentingiems 
žmonėms sudaromos sąlygos gauti 
tarpdisciplininį išsilavinimą: jie gali 
dalyvauti EIT ženklu pažymėtose 
magistrantūros ir doktorantūros 
programose, kurios turėtų tapti 
tarptautiniu mastu pripažintu pažangumo 
ženklu. Vykdydamas šią veiklą EIT labai 
skatina judrumą žinių trikampyje.

Talentas yra pagrindinė inovacijos 
sudedamoji dalis. EIT motyvuoja žmones 
ir skatina jų tarpusavio sąveiką, todėl jo 
inovacijų modelyje svarbiausias vaidmuo 
tenka studentams, mokslo darbuotojams ir 
verslininkams. EIT ugdo verslumo ir 
kūrybingumo kultūrą, o talentingiems 
žmonėms sudaromos sąlygos gauti 
tarpdisciplininį išsilavinimą: jie gali 
dalyvauti EIT ženklu pažymėtose 
magistrantūros ir doktorantūros 
programose ir vasaros bei nuotolinio 
mokymo vadovų kursuose, kurios turėtų 
tapti visuotinai pripažintu pažangumo 
ženklu. Vykdydamas šią veiklą EIT labai 
skatina judrumą žinių trikampyje.

Or. en

Pakeitimas 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Spręsdamas Europos bendrai ateičiai 
svarbiausius visuomenės uždavinius EIT 
savo veiklą vykdo daugiausiai naudodamas 
žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB), tačiau ne 
vien tik jas. Kiekviena ŽIB gali gana 
savarankiškai pasirinkti savo strategijas ir 
veiklą, tačiau yra keletas visoms ŽIB 
bendrų inovacinių ypatybių. EIT savo 
poveikį taip pat didina skleisdamas ŽIB 

Spręsdamas Europos bendrai ateičiai 
svarbiausius visuomenės uždavinius EIT 
savo veiklą vykdo daugiausiai naudodamas 
žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB), tačiau ne 
vien tik jas. Kiekviena ŽIB gali gana 
savarankiškai pasirinkti savo strategijas ir 
veiklą, tačiau yra keletas visoms ŽIB 
bendrų inovacinių ypatybių, kurių 
atžvilgiu siekiama koordinavimo ir 
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patirtį visoje Sąjungoje ir aktyviai 
puoselėdamas naują žinių mainų kultūrą.

sinergijos. EIT savo poveikį taip pat didina
visoje Sąjungoje skleisdamas ŽIB patirtį ir
geros praktikos pavyzdžius žinių 
trikampio integravimo ir verslumo 
plėtojimo srityse, skatindamas įtraukti 
papildomus partnerius ir aktyviai 
puoselėdamas naują žinių mainų kultūrą.

Or. en

Pakeitimas 1786
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Spręsdamas Europos bendrai ateičiai 
svarbiausius visuomenės uždavinius EIT 
savo veiklą vykdo daugiausiai naudodamas 
žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB), tačiau 
ne vien tik jas. Kiekviena ŽIB gali gana 
savarankiškai pasirinkti savo strategijas ir 
veiklą, tačiau yra keletas visoms ŽIB 
bendrų inovacinių ypatybių. EIT savo 
poveikį taip pat didina skleisdamas ŽIB 
patirtį visoje Sąjungoje ir aktyviai 
puoselėdamas naują žinių mainų kultūrą.

EIT savo veiklą vykdo daugiausiai 
naudodamas žinių ir inovacijų bendrijas
(ŽIB) srityse, kuriose tikrai yra inovacinio 
potencialo. Kiekviena ŽIB gali gana 
savarankiškai pasirinkti savo strategijas ir 
veiklą, tačiau yra keletas visoms ŽIB 
bendrų inovacinių ypatybių. EIT savo 
poveikį taip pat didina skleisdamas ŽIB 
patirtį visoje Sąjungoje ir aktyviai 
puoselėdamas naują žinių mainų kultūrą.

Or. en

Pakeitimas 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Spręsdamas Europos bendrai ateičiai 
svarbiausius visuomenės uždavinius EIT 
savo veiklą vykdo daugiausiai naudodamas 

Spręsdamas Europos bendrai ateičiai ypač 
svarbius visuomenės uždavinius EIT savo 
veiklą vykdo daugiausiai naudodamas 
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žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB), tačiau ne 
vien tik jas. Kiekviena ŽIB gali gana 
savarankiškai pasirinkti savo strategijas ir 
veiklą, tačiau yra keletas visoms ŽIB 
bendrų inovacinių ypatybių. EIT savo 
poveikį taip pat didina skleisdamas ŽIB 
patirtį visoje Sąjungoje ir aktyviai 
puoselėdamas naują žinių mainų kultūrą.

žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB), tačiau ne 
vien tik jas. Kiekviena ŽIB gali gana 
savarankiškai pasirinkti savo strategijas ir 
veiklą, tačiau yra keletas visoms ŽIB 
bendrų inovacinių ypatybių. EIT savo 
poveikį taip pat didina skleisdamas ŽIB 
patirtį visoje Sąjungoje ir aktyviai 
puoselėdamas naują žinių mainų kultūrą.

Or. en

Pakeitimas 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT siekia išlaisvinti inovacinį žmonių 
potencialą ir panaudoti jų idėjas 
neatsižvelgiant į jų vietą inovacijų 
grandinėje. EIT taip pat padeda šalinti 
„Europos paradoksą“, kai pažangių 
mokslinių tyrimų pajėgumai nėra tinkamai 
išnaudojami. Šia savo veikla EIT padeda 
idėjas pateikti rinkai. Daugiausiai 
naudodamas savo ŽIB ir pirmenybę 
teikdamas verslumo skatinimui EIT sukurs 
naujų verslo galimybių jau veikiančiose 
įmonėse ir steigdamas naujas įmones ir jų 
padalinius.

EIT siekia išlaisvinti inovacinį žmonių 
potencialą ir panaudoti jų idėjas 
neatsižvelgiant į jų vietą inovacijų 
grandinėje. EIT taip pat padeda šalinti 
„Europos paradoksą“, kai pažangių 
mokslinių tyrimų pajėgumai nėra tinkamai 
išnaudojami. Šia savo veikla EIT padeda 
idėjas pateikti rinkai. EIT privalo 
užtikrinti laisvą prieigą visoms aukšto 
lygio Europos mokslinėms 
bendruomenėms. Daugiausiai naudodamas 
savo ŽIB ir pirmenybę teikdamas verslumo 
skatinimui EIT sukurs naujų verslo 
galimybių jau veikiančiose įmonėse ir 
steigdamas naujas įmones ir jų padalinius.

Or. en

Pakeitimas 1789
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto a papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT siekia išlaisvinti inovacinį žmonių 
potencialą ir panaudoti jų idėjas 
neatsižvelgiant į jų vietą inovacijų 
grandinėje. EIT taip pat padeda šalinti 
„Europos paradoksą“, kai pažangių 
mokslinių tyrimų pajėgumai nėra tinkamai 
išnaudojami. Šia savo veikla EIT padeda 
idėjas pateikti rinkai. Daugiausiai 
naudodamas savo ŽIB ir pirmenybę 
teikdamas verslumo skatinimui EIT sukurs 
naujų verslo galimybių jau veikiančiose 
įmonėse ir steigdamas naujas įmones ir jų 
padalinius.

EIT siekia išlaisvinti inovacinį žmonių 
potencialą ir panaudoti jų idėjas 
neatsižvelgiant į jų vietą inovacijų 
grandinėje. EIT taip pat padeda šalinti 
„Europos paradoksą“, kai pažangių 
mokslinių tyrimų pajėgumai nėra tinkamai 
išnaudojami. Šia savo veikla EIT padeda 
idėjas pateikti rinkai ir skatinti supratimą, 
kaip svarbu mokslinius atradimus perkelti 
į pramonę. Daugiausiai naudodamas savo 
ŽIB ir pirmenybę teikdamas verslumo 
skatinimui EIT sukurs naujų verslo 
galimybių jau veikiančiose įmonėse ir 
steigdamas naujas įmones ir jų padalinius.

Or. en

Pakeitimas 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT siekia išlaisvinti inovacinį žmonių 
potencialą ir panaudoti jų idėjas 
neatsižvelgiant į jų vietą inovacijų 
grandinėje. EIT taip pat padeda šalinti 
„Europos paradoksą“, kai pažangių 
mokslinių tyrimų pajėgumai nėra tinkamai 
išnaudojami. Šia savo veikla EIT padeda 
idėjas pateikti rinkai. Daugiausiai 
naudodamas savo ŽIB ir pirmenybę 
teikdamas verslumo skatinimui EIT sukurs 
naujų verslo galimybių jau veikiančiose 
įmonėse ir steigdamas naujas įmones ir jų 
padalinius.

EIT siekia išlaisvinti inovacinį žmonių 
potencialą ir panaudoti jų idėjas 
neatsižvelgiant į jų vietą inovacijų 
grandinėje. EIT taip pat padeda šalinti 
„Europos paradoksą“, kai pažangių 
mokslinių tyrimų pajėgumai nėra tinkamai 
išnaudojami. Šia savo veikla EIT padeda 
laboratorijose gaunamas idėjas perduoti
rinkai. Daugiausiai naudodamas savo ŽIB 
ir pirmenybę teikdamas verslumo 
skatinimui EIT sukurs naujų verslo 
galimybių jau veikiančiose įmonėse ir 
steigdamas naujas įmones ir jų padalinius.

Or. en
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Pakeitimas 1791
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaita ar tvari energetika. Kompleksiškai 
spręsdamas pagrindinius visuomenės 
uždavinius EIT skatina kelias disciplinas 
ar skirtingas disciplinas aprėpiančių 
metodų taikymą ir padeda sutelkti ŽIB 
mokslinių tyrimų partnerių pastangas.

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaita ar tvari energetika. EIT tai darys 
skatindamas sektorines ir tarpsektorines 
inovacijas, pagrįstas dalykiniais 
pasiekimais ir skirtas sektoriams, 
kuriuose galima spręsti visuotinius 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 1792
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaita ar tvari energetika. Kompleksiškai 
spręsdamas pagrindinius visuomenės 
uždavinius EIT skatina kelias disciplinas ar 
skirtingas disciplinas aprėpiančių metodų 
taikymą ir padeda sutelkti ŽIB mokslinių 
tyrimų partnerių pastangas.

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia
sritims, kuriose tikrai yra inovacinio 
potencialo ir kurios aiškiai susijusios su
visuomenės uždaviniais, įvardytais 
programoje „Horizontas 2020“.
Kompleksiškai spręsdamas pagrindinius 
visuomenės uždavinius EIT skatina kelias 
disciplinas ar skirtingas disciplinas 
aprėpiančių metodų taikymą ir padeda 
sutelkti ŽIB mokslinių tyrimų partnerių 
pastangas.

Or. en
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Pakeitimas 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaita ar tvari energetika. Kompleksiškai 
spręsdamas pagrindinius visuomenės 
uždavinius EIT skatina kelias disciplinas ar 
skirtingas disciplinas aprėpiančių metodų 
taikymą ir padeda sutelkti ŽIB mokslinių 
tyrimų partnerių pastangas.

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaitos ar tvarios energetikos uždaviniams, 
kaip nurodyta Strateginėje inovacijos 
darbotvarkėje. Kompleksiškai spręsdamas 
pagrindinius visuomenės uždavinius EIT 
skatina kelias disciplinas ar skirtingas 
disciplinas aprėpiančių metodų taikymą ir 
padeda sutelkti ŽIB mokslinių tyrimų 
partnerių pastangas.

Or. en

Pakeitimas 1794
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaita ar tvari energetika. Kompleksiškai 
spręsdamas pagrindinius visuomenės 
uždavinius EIT skatina kelias disciplinas ar 
skirtingas disciplinas aprėpiančių metodų 
taikymą ir padeda sutelkti ŽIB mokslinių 
tyrimų partnerių pastangas.

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti. Kompleksiškai 
spręsdamas pagrindinius visuomenės 
uždavinius EIT skatina kelias disciplinas ar 
skirtingas disciplinas aprėpiančių metodų 
taikymą ir padeda sutelkti ŽIB mokslinių 
tyrimų partnerių pastangas.

Or. it
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Pakeitimas 1795
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į su sudėtingais visuomenei 
ir ekonomikai iškilusių uždavinių 
sprendimais susijusių naujų profilių 
poreikį. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas naujų 
laipsnių ir diplomų pripažinimas valstybėse 
narėse.

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į naujų profilių, 
atsirandančių dėl nuolatinių visuomenės, 
ekonomikos ir darbo rinkos pokyčių, 
poreikį. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas naujų 
laipsnių ir diplomų pripažinimas valstybėse 
narėse.

Or. it

Pakeitimas 1796
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į su sudėtingais visuomenei 
ir ekonomikai iškilusių uždavinių 
sprendimais susijusių naujų profilių 
poreikį. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas naujų 
laipsnių ir diplomų pripažinimas valstybėse 
narėse.

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir paremti 
ir palengvinti naujos bei inovacinės 
programos rengimą, kad būtų 
atsižvelgiama į su sudėtingais visuomenei 
ir ekonomikai iškilusių uždavinių 
sprendimais susijusių naujų profilių 
poreikį. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas naujų 
laipsnių ir diplomų pripažinimas valstybėse 
narėse.

Or. en
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Pakeitimas 1797
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į su sudėtingais visuomenei 
ir ekonomikai iškilusių uždavinių 
sprendimais susijusių naujų profilių 
poreikį. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas naujų 
laipsnių ir diplomų pripažinimas valstybėse 
narėse.

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į su sudėtingais visuomenei 
ir ekonomikai iškilusių uždavinių 
sprendimais susijusių naujų profilių 
poreikį. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad valstybėse narėse būtų 
skatinamas naujų laipsnių ir diplomų 
pripažinimas remiantis patikimu EIT 
kompetencijos ženklu.

Or. en

Pakeitimas 1798
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto c papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT taip pat privalo parengti tiksliai 
apibrėžtą „verslumo“ koncepciją ir šiuo 
tikslu pasitelkti savo lavinimo programas, 
kuriomis būtų skatinamas verslumas, 
susietas su intensyviu žinių įgijimu, 
vykdyti inovacinius mokslinius tyrimus ir 
prisidėti prie visuomenei svarbių 
sprendimų.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Pavojinga verslumo koncepciją susieti vien tik mokymo programomis, nes taip būtų iš anksto 
nustatoma, kas gali būti verslininku, o kas ne.
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Pakeitimas 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi siekti, kad būtų diegiami nauji 
požiūriai į inovacijas ir kuriama bendra 
inovacijų ir žinių perdavimo kultūra, be 
kita ko, dalijantis įvairia EIT ŽIB patirtimi, 
šiam tikslui pasitelkiant įvairius sklaidos 
mechanizmus, pvz., suinteresuotųjų šalių 
centrą ir stipendijų programą.

EIT turi siekti, kad būtų diegiami nauji 
požiūriai į inovacijas ir kuriama bendra 
inovacijų ir žinių perdavimo kultūra, be 
kita ko, dalijantis įvairia EIT ŽIB patirtimi, 
šiam tikslui pasitelkiant įvairius sklaidos 
mechanizmus, pvz., suinteresuotųjų šalių 
centrą, apdovanojimus ir konkursus, 
produktų ir procesų parodas, intelektinės 
nuosavybės ir patentų susivienijimus ir 
stipendijų programą.

Or. en

Pakeitimas 1800
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto f papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi tinkamai prisidėti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų, visų 
pirma spręsti visuomenės uždavinius 
siekdamas papildyti kitas šiose srityse 
taikomas iniciatyvas. Jis išbandytų naujus 
ir supaprastintus finansavimo ir valdymo 
metodus, taigi jam Europos inovacijų 
erdvėje tektų pirmeivio vaidmuo. Jo 
taikomas finansavimo metodas 
grindžiamas stipriu sverto poveikiu: 
telkiamos ir viešojo, ir privačiojo sektorių 
lėšos. Be to, EIT naudos visiškai naujas 
tikslinės paramos priemones, taikomas 
individualiai veiklai, ir šiuo tikslu 
pasitelkiant EIT fondą.

EIT turi tinkamai prisidėti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų, visų 
pirma spręsti visuomenės uždavinius 
siekdamas papildyti kitas šiose srityse 
taikomas iniciatyvas. Jis išbandytų naujus 
ir supaprastintus finansavimo ir valdymo 
metodus, taigi jam Europos inovacijų 
erdvėje tektų pirmeivio vaidmuo. Jo 
taikomas finansavimo metodas 
grindžiamas stipriu sverto poveikiu: 
telkiamos ir viešojo, ir privačiojo sektorių 
lėšos. Be to, EIT naudos visiškai naujas 
tikslinės paramos priemones, taikomas 
individualiai veiklai.
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Or. it

Pakeitimas 1801
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto g papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudodamas ŽIB ir jų koordinavimo 
centrus – pavyzdinius centrus, kurie 
suburia aukštojo mokslo įstaigas, 
mokslinių tyrimų įstaigas ir verslo 
partnerius tam tikroje geografinėje vietoje 
– EIT taip pat yra susiejamas su regionine 
politika. Visų pirma EIT turi užtikrinti 
geresnius aukštojo mokslo ir regioninių 
inovacijų ir augimo institucijų ryšius, 
atsižvelgdamas į regionines ir nacionalines 
pažangiosios specializacijos strategijas. 
Vykdydamas šią veiklą EIT padeda siekti 
Sąjungos sanglaudos politikos tikslų.

Naudodamas ŽIB ir jų koordinavimo 
centrus – pavyzdinius centrus, kurie 
suburia aukštojo mokslo įstaigas, 
mokslinių tyrimų įstaigas ir verslo 
partnerius tam tikroje geografinėje vietoje 
– EIT taip pat yra susiejamas su regionine 
politika. Visų pirma EIT turi užtikrinti 
geresnius aukštojo mokslo institucijų, 
darbo rinkos ir regioninių bei vietos 
inovacijų ir augimo institucijų ryšius, 
atsižvelgdamas į vietos, regionines ir 
nacionalines pažangiosios specializacijos 
strategijas. Vykdydamas šią veiklą EIT 
padeda siekti Sąjungos sanglaudos 
politikos tikslų.

Or. it

Pagrindimas

Jei aukštasis mokslas nebus susietas su darbo rinka, ypač su regionine ir vietos darbo rinka, 
Europa negalės išspręsti vienos iš didžiausių problemų, kuri kenkia jos ekonomikos augimui.

Pakeitimas 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 5 dalies 3 punkto g papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudodamas ŽIB ir jų koordinavimo 
centrus – pavyzdinius centrus, kurie 
suburia aukštojo mokslo įstaigas, 

Naudodamas ŽIB ir jų koordinavimo 
centrus – pavyzdinius centrus, kurie 
suburia aukštojo mokslo įstaigas, 
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mokslinių tyrimų įstaigas ir verslo 
partnerius tam tikroje geografinėje vietoje 
– EIT taip pat yra susiejamas su regionine 
politika. Visų pirma EIT turi užtikrinti 
geresnius aukštojo mokslo ir regioninių 
inovacijų ir augimo institucijų ryšius, 
atsižvelgdamas į regionines ir nacionalines 
pažangiosios specializacijos strategijas. 
Vykdydamas šią veiklą EIT padeda siekti 
Sąjungos sanglaudos politikos tikslų.

mokslinių tyrimų įstaigas ir verslo 
partnerius tam tikroje geografinėje vietoje 
– EIT taip pat yra susiejamas su regionine 
politika. Visų pirma EIT turi užtikrinti 
geresnius aukštojo mokslo ir regioninių 
inovacijų ir augimo institucijų ryšius, 
atsižvelgdamas į regionines ir (arba) 
nacionalines pažangiosios specializacijos 
strategijas. Vykdydamas šią veiklą EIT 
padeda siekti Sąjungos sanglaudos 
politikos tikslų.

Or. en


